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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que as projecções demográficas sobre os rácios de dependência dos idosos 
apontam para uma crescente polarização entre as regiões, sendo que, em 2020, o rácio será 
no mínimo 25% superior à média da UE em 40 regiões, o que criará sérios desafios a nível 
da prestação de cuidados a idosos e da adequação e formação da mão-de-obra, para além 
de muitas outras preocupações sociais;

2. Considera que os indicadores das alterações demográficas, e sobretudo o rácio de 
dependência dos idosos, devem complementar os valores do PIB - actualmente o melhor 
elemento de apreciação disponível - enquanto critérios de atribuição de fundos no âmbito 
da futura política de coesão da UE, para que seja possível responder a estes desafios de 
forma mais eficaz;

3. Destaca a importância do FSE para a política de coesão e solicita a criação de programas 
integrados ao nível regional para que haja uma melhor coordenação entre o FEDER, o 
FSE e a PAC, orientados para a obtenção de resultados em matéria de competitividade e 
emprego e no tocante a outros objectivos da Estratégia Europa 2020; apela a que a política 
de coesão seja subordinada a uma abordagem orientada para resultados e estabeleça 
objectivos mensuráveis e indicadores de resultados que permitam uma avaliação contínua;

4. Considera que as regiões onde o envelhecimento da população será mais rápido poderiam 
ser utilizadas como regiões-piloto para experimentar e financiar a aplicação de soluções 
inovadoras para os problemas regionais causados pela rápida evolução demográfica, tendo 
presente que a inovação é necessária em vários domínios, nomeadamente, para: 

– apoiar as famílias com o objectivo de inverter o declínio da natalidade,

– garantir uma mão-de-obra adequada para a prestação de cuidados aos idosos,

– aumentar a produtividade dos serviços de saúde e de prestação de cuidados aos idosos 
através do recurso às TIC,

– manter a população idosa saudável, activa e capaz de viver na sua casa,

– responder às fases do processo de envelhecimento dos idosos;

5. Apela a uma política de coesão mais simples de gerir e mais transparente para que seja 
mais fácil desenvolver soluções inovadoras e aumentar a cooperação regional, 
transfronteiras e macro-regional a fim de responder aos desafios comuns decorrentes das 
alterações demográficas.


