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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os desafios demográficos e a solidariedade entre gerações
(2010/2027(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução de 14 de Março de 1997 sobre o relatório da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a situação demográfica na União Europeia 
em 19951,

– Tendo em conta a sua Resolução de 12 de Março de 1998 sobre o "Relatório 
Demográfico de 1997"2 da Comissão,

– Tendo em conta a sua Resolução de 15 de Dezembro de 2000 sobre a Comunicação da 
Comissão "Uma Europa para todas as idades – Promover a prosperidade e a solidariedade 
entre as gerações"3,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Uma nova solidariedade entre 
gerações face às mutações demográficas" (COM(2005)0094),

– Tendo em conta a sua Resolução de 23 de Março de 2006 sobre os desafios demográficos 
e a solidariedade entre gerações4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre um modelo social 
europeu para o futuro5,

– Tendo em conta a sua Resolução de 21 de Fevereiro de 2008 sobre o futuro demográfico 
da Europa6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "O futuro demográfico da 
Europa: transformar um desafio em oportunidade" (COM(2006)0571),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Promover a solidariedade entre 
as gerações" (COM(2007)0244),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 14 de Março de 
2007, intitulado “A Família e a Evolução Demográfica”7 e a sua proposta central de que 
os Estados-Membros assinem um "Pacto Europeu em prol da Família",

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão intitulado "O 
futuro demográfico da Europa: factos e números" (SEC(2007)0638),

                                               
1 JO C 115 de 14.4.1997, p. 238.
2 JO C 104 de 6.4.1998, p. 222.
3 JO C 232 de 17.8.2001, p. 381.
4 JO C 292 E de 1.12.2006, p. 131.
5 JO C 305 E de 14.12.2006, p. 141.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2008)0066.
7 JO C 161 de 13.7.2007, p. 66.
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– Tendo em conta o relatório conjunto elaborado pela Comissão e pelo Comité Económico 
e Social Europeu (grupo de trabalho sobre o envelhecimento) sobre o Relatório de 2009 
sobre o envelhecimento: projecções económicas e orçamentais para os Estados-Membros 
da UE 27 (2008-2060),

– Tendo em conta o artigo 2.º e o n.º 3 do artigo 3.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2010),

A. Convicto de que uma sociedade humana se baseia necessariamente no princípio da 
equidade entre as gerações, 

B. Reconhecendo que, para atingirem os seus objectivos, a economia e a sociedade 
precisam da experiência, do contributo e da riqueza de ideias de todas as gerações, 

C. Convicto de que a evolução demográfica é viável se for devidamente prevista e levada a 
sério,

D. Considerando que os principais instrumentos para promover a equidade entre as 
gerações (sistemas de pensões e de saúde) estão nas mãos dos Estados-Membros, mas 
que a UE pode tomar iniciativas importantes em matéria de vigilância, intercâmbio das 
melhores práticas e programas de acção,

Princípios e objectivos

1. Define a equidade entre as gerações como uma repartição intergeracional equilibrada 
das vantagens e dos encargos;

2. Considera que a cooperação funcional entre as gerações depende dos valores 
fundamentais da liberdade, da solidariedade e da equidade, e que deve ser caracterizada 
pelo respeito mútuo, pela responsabilidade e pela solicitude;

3. Reconhece que, felizmente, a esperança de vida está a aumentar e que, durante a maior 
parte das suas vidas, as pessoas estão activas e envolvidas de forma independente e 
empenhada na vida da sociedade, mas também que as taxas de natalidade nos 
Estados-Membros permaneceram baixas nas últimas décadas, o que pode colocar um 
pesado fardo sobre as novas gerações e levar a conflitos sobre a repartição de encargos;

4. Considera que uma política de equidade entre as gerações deve ter por objectivo criar as 
bases e os instrumentos necessários para o estabelecimento de um diálogo aberto e 
franco entre as gerações, com vista a alcançar situações mutuamente vantajosas;

5. Considera que importa deixar claro que os idosos não representam um fardo para a 
economia e a sociedade, mas, pelo contrário – graças à sua experiência, às suas 
conquistas e aos seus conhecimentos – um trunfo;
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Iniciativa em matéria de transparência

6. Solicita à Comissão e ao Conselho que introduzam a contabilidade geracional como 
instrumento de informação e desenvolvimento dos indicadores de desenvolvimento 
sustentável (IDS) do Eurostat em todos os Estados-Membros e a nível da UE, com vista 
à elaboração de modelos e previsões fiáveis dos fluxos de pagamento e do grau em que 
cada um irá beneficiar ou ser sobrecarregado;

7. Defende uma avaliação de impacto (generation check) obrigatória que apure os efeitos 
da legislação comunitária e nacional sobre a equidade entre as gerações e permita 
proceder a uma análise custo-benefício a longo prazo;

Políticas em matéria de educação e emprego

8. Manifesta a convicção de que o acesso livre e equitativo às oportunidades de formação e 
aos mercados de trabalho deve ser uma característica fundamental da formulação de 
políticas em prol da equidade entre as gerações e lança as bases para a prosperidade e 
independência;

9. Reconhece que o trabalho não significa apenas um emprego remunerado e que as 
pessoas mais velhas contribuem substancialmente, através do seu trabalho na família e 
na comunidade, para tornar a nossa sociedade mais humana, pelo que incentiva os 
governos a facilitarem o trabalho voluntário e a prestação de cuidados na família e a 
resolverem sem demora as questões de responsabilidade legal a este respeito;

10. Considera que medidas desequilibradas para rejuvenescer a mão-de-obra resultarão, não 
num nível mais elevado de inovação, mas, pelo contrário, num desperdício de 
experiência, conhecimentos e competências;

11. Lamenta que os padrões de trabalho das pessoas estejam a tornar-se cada vez mais 
desiguais e inseguros, devido ao trabalho temporário, ao aumento dos contratos de curta 
duração, ao emprego marginal e ao desemprego;

12. Está convicto de que a flexi-segurança pode facilitar a transição entre as diferentes fases 
da vida laboral das pessoas, desde que se baseie na solidariedade entre as gerações e 
tenha em consideração as preocupações e as necessidades de todos os grupos etários;

13. Sublinha que a aprendizagem ao longo da vida deve ser um objectivo central em todas 
as medidas relacionadas com a educação e que é algo pelo qual todas as gerações têm 
uma grande responsabilidade;

14. Sublinha que as alterações demográficas não devem ser avançadas como justificação 
para o desmantelamento dos direitos e dos serviços sociais;

Iniciativa "Garantia Europeia da Juventude" 

15. Salienta que o desemprego juvenil é um dos nossos problemas mais prementes, pois 
conduz à negação de oportunidades, à exclusão, ao aumento dos custos sociais e ao 
desperdício de valiosos recursos humanos; 
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16. Solicita ao Conselho e à Comissão que envidem esforços especiais e elaborem medidas 
concretas - uma das quais deverá ser uma Garantia Europeia da Juventude - para 
assegurar que, após um período máximo de desemprego de seis meses, os jovens 
recebam uma oferta de emprego, estágio, formação complementar ou uma combinação 
de trabalho e formação, com a condição de que os jovens em causa se esforcem por 
facilitar a sua integração no mercado de trabalho;

Iniciativa "Pacto Europeu 50+"

17. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que assegurem que os seguintes objectivos 
sejam alcançados no âmbito de estratégia UE 2020 alargada: 

i) aumento para 55% da proporção da população activa, de ambos os sexos, com idade 
superior a 50 anos,

ii) eliminação gradual da reforma antecipada e dos incentivos financeiros que a 
acompanham,

iii) aumento da proporção de pessoas de todas as gerações em formação inicial e 
contínua,

iv) criação de incentivos para que os trabalhadores com mais de 60 anos de idade 
permaneçam no mercado trabalho e para que as empresas contratem esses 
trabalhadores;

Iniciativa "Gestão da Idade"

18. Afirma que a empregabilidade das pessoas mais velhas depende de iniciativas por parte 
dos empregadores nos domínios da saúde, da formação contínua, dos padrões de 
trabalho, da satisfação no trabalho e da conduta das chefias, e que essas iniciativas 
devem ser elaboradas conjuntamente pelos parceiros sociais;

Iniciativa "Tandem de Gerações"

19. Solicita iniciativas específicas de promoção de equipas de diferentes idades para os 
processos de trabalho e sugere que as empresas que tomem essas iniciativas sejam 
apoiadas e que os projectos mais destacados sejam reconhecidos;

Iniciativa "Trabalho sem Fronteiras"

20. Está convicto de que deve caber aos trabalhadores em causa decidir por quanto tempo 
desejam permanecer em actividade para além da idade nacional de reforma;

21. Solicita ao Conselho e aos Estados-Membros que levem a cabo uma análise imparcial 
dos limites superiores de idade para determinadas funções e cargos, bem como para a 
elegibilidade para financiamento, o mais tardar até 2012, e que suprimam esses limites;

Iniciativa "Envelhecimento Activo"
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22. Solicita à Comissão que proceda a uma análise das actividades relacionadas com o 
envelhecimento saudável e que apresente um plano de acção em 2011 para reforçar a 
dignidade, a saúde e a qualidade de vida dos idosos;

23. Solicita à Comissão que elabore uma proposta no sentido de designar 2012 "Ano 
Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações", que ponha em 
destaque a contribuição prestada pelos idosos para a sociedade; congratula-se pelo facto 
de muitas organizações da sociedade civil terem declarado 29 de Abril o dia da 
"Solidariedade entre gerações";

Políticas da Família

24. Salienta que a família é a pedra angular da nossa sociedade e está intrinsecamente 
associada à transmissão de valores e à cooperação num espírito de solidariedade; realça 
também que a conciliação da vida profissional e da vida familiar é possibilitada em 
todos os Estados-Membros, através do fornecimento de estruturas de prestação de 
cuidados e de guarda de crianças a preços acessíveis e de alta qualidade;

25. Incentiva os Estados-Membros a introduzirem medidas de apoio aos pais como, por 
exemplo, o direito a subsídios complementares e benefícios fiscais para as creches nas 
empresas; da mesma forma, incentiva o intercâmbio de boas práticas comprovadas 
através da Aliança Europeia para as Famílias;

26. Defende horários de trabalho flexíveis e a partilha do trabalho enquanto medidas que 
contribuem para a compatibilidade entre vida profissional e familiar;

Políticas económicas e de crescimento

27. Considera que a abertura de novos mercados destinados aos mais velhos oferece uma 
grande oportunidade para melhorar a competitividade e o potencial de inovação, bem 
como para impulsionar o crescimento e o emprego; 

28. Solicita aos Estados-Membros que criem condições-quadro e, em particular, que tomem 
medidas inovadoras que reflictam a diversidade das condições regionais nesta matéria;

Políticas orçamentais e de pensões

29. Chama a atenção para o facto de os sistemas de segurança social enfrentarem grandes 
desafios e de o risco de pobreza na velhice estar a aumentar; afirma que a preocupação 
prioritária dos planos de pensões é a capacidade de planear com segurança;

30. Salienta que a consolidação dos orçamentos públicos e a redução efectiva da dívida são 
questões de equidade entre as gerações;

Políticas de migração

31. Considera que a migração, combinada com uma integração bem-sucedida, é uma das 
maneiras de lidar com as alterações demográficas e que muitas pessoas oriundas da 
imigração ainda não sentem que pertencem aos Estados-Membros em que vivem;
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32. Está convicto de que um sentimento de identificação, a participação em pé de igualdade 
e a responsabilidade são pré-requisitos para uma integração bem sucedida e que a 
integração só pode funcionar se os imigrantes estiverem dispostos a adaptar-se e os 
autóctones forem receptivos; 

Políticas em matéria de prestação de cuidados

33. Salienta que as alterações demográficas apresentam disparidades regionais 
consideráveis e que estão na origem de fenómenos de êxodo das populações das regiões 
rurais e periféricas, o que torna necessária a definição de novos conceitos para 
transformar as estruturas de prestação de cuidados de saúde e sociais, a disponibilização 
de novos financiamentos e o estabelecimento de um intercâmbio intensivo das melhores 
práticas;

34. Salienta que, independentemente do seu nível de rendimento, idade ou estatuto social, 
ou do seu risco em matéria de saúde, as pessoas devem beneficiar de tratamento médico 
e de cuidados de saúde a preços acessíveis e de alta qualidade;

35. Reconhece a qualidade alcançada em matéria de cuidados prestados aos idosos e solicita 
aos Estados-Membros que criem sistemas de supervisão regular e transparente para 
proteger a dignidade das pessoas que necessitam de cuidados;

36. Considera que é necessário elaborar um código de conduta a nível da UE que defina as 
normas e as prestações mínimas relativas aos cuidados de longa duração e que seja 
adoptado pelo Parlamento e pelo Conselho;

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A equidade entre gerações será um dos principais desafios da política social a nível europeu 
nos próximos anos. As alterações demográficas prosseguirão no início deste século, mas os 
seus efeitos iniciais já se fazem sentir.

Garantir a equidade entre gerações
O processo de alteração demográfica está a produzir uma situação em que, felizmente, a 
longevidade é cada vez maior e as pessoas permanecem física e mentalmente activas durante 
mais tempo. Por outro lado, as taxas de natalidade nos Estados-Membros permanecem baixas 
há várias décadas e as gerações mais velhas representam uma proporção cada vez maior da 
população. Os limites do pacto entre as gerações foram atingidos: a solidariedade, a justiça 
social e a estabilidade dos sistemas de segurança social só podem ser garantidas enquanto o 
número de pessoas que recebem prestações for substancialmente inferior a número de pessoas 
que contribui. Se as previsões estiverem correctas, não podemos descartar um cenário em que 
as novas gerações terão de suportar um pesado encargo financeiro e esta situação provocará 
conflitos de repartição. Tal cenário pode ser agravado por crises financeiras, económicas e 
sociais.

Facilitar o diálogo
O relator reconhece que os principais instrumentos para a concretização de equidade entre 
gerações estão nas mãos dos Estados-Membros. Os efeitos das alterações demográficas têm 
sido discutidos em várias cimeiras europeias, mas as promessas feitas tardam a ser 
implementadas. Na opinião do relator, a mais-valia europeia reside na elaboração das bases e 
dos instrumentos necessários para um diálogo aberto e franco entre as gerações, com vista a 
alcançar situações que sejam vantajosas para todos.  O conceito de equidade deve ser 
concretizado de forma mais eficaz e assentar nos princípios da igualdade em termos de 
prestações, de oportunidades e de participação.

Criar transparência
O relator propõe uma série de medidas concretas para criar a base para um diálogo aberto. 
Iniciativas em prol da transparência, como a contabilidade geracional, devem ser utilizadas 
para produzir modelos e previsões fiáveis dos fluxos de pagamento entre as gerações, bem 
como das prestações e dos encargos de cada uma delas. Avaliações obrigatórias do impacto 
(generation check) da legislação a nível europeu e nacional devem revelar o modo como as 
novas leis irão afectar a equidade entre as gerações e deverão facilitar a análise 
custo-benefício a longo prazo.

Políticas em matéria de educação e emprego
As políticas em matéria de educação e emprego requerem uma atenção especial. Um acesso 
livre e equitativo às oportunidades de formação e aos mercados de trabalho deve ser uma 
característica fundamental da formulação de políticas em prol da equidade entre as gerações. 
Dele depende a capacidade de cada geração para gerar prosperidade e alcançar a 
independência. O acesso à formação ao longo da vida e o aumento da taxa de actividade 
podem fazer crescer a produtividade. A exclusão constitui um atentado à dignidade humana.
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A taxa de emprego entre as pessoas com idade compreendida entre os 55 e os 64 anos é 
inferior ao objectivo da Estratégia de Lisboa (50%) fixado pelo Conselho Europeu para 20101. 
Prevê-se que, até 2020, a população activa diminua ainda em três milhões de pessoas. O 
mercado de trabalho e a economia irão sofrer grandes alterações estruturais e as estruturas 
familiares também irão mudar:  haverá mais "trabalhadores mais velhos" (55-64 anos), mais 
reformados (com idade entre os 65 e os 79 anos) e mais idosos (com idade superior a 80 anos) 
e, ao mesmo tempo, menos crianças, jovens e adultos em idade activa2. As crises económicas, 
o trabalho temporário, o aumento dos empregos de curta duração, o emprego marginal e o 
desemprego tornam os percursos profissionais cada vez mais irregulares e incertos. Para 
combater este fenómeno, há que tomar medidas rápidas e decisivas para aumentar a 
participação dos mais jovens e dos mais velhos no mercado de trabalho, no âmbito de uma 
abordagem baseada no ciclo de vida. O conceito de flexi-segurança e o objectivo da estratégia 
UE 2020 de atingir uma taxa de emprego de 75% constituem, a este respeito, avanços 
importantes.

A taxa de desemprego das pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos é 
consideravelmente superior à dos outros grupos etários na UE. A taxa de abandono escolar 
continua a ser elevada e existe o risco de que o objectivo de Lisboa de uma taxa máxima de 
10% até 2012 não seja alcançado. Os empregos do futuro exigem profissionais altamente 
qualificados. Para aumentar a participação dos jovens no mercado de trabalho, o relator 
propõe a criação de uma Garantia Europeia da Juventude, no âmbito da qual, após um período 
máximo de desemprego de seis meses, os jovens recebam uma oferta de emprego, estágio, 
formação complementar ou uma combinação de trabalho e formação. A este respeito, 
cumprirá aplicar o princípio que consiste em prestar apoio exigindo uma contrapartida: os 
jovens em causa terão de esforçar-se por facilitar a sua integração no mercado de trabalho.

No que diz respeito aos mais velhos, o relator propõe a conclusão de um pacto europeu para 
as pessoas com mais de 50 anos. No âmbito da estratégia UE 2020 alargada, este pacto deverá 
prever um aumento da taxa de actividade dos trabalhadores de mais de 50 anos para mais de 
55%, bem como a eliminação gradual dos sistemas de reforma antecipada e dos incentivos 
financeiros que os acompanham, o aumento dos níveis de formação contínua e permanente 
para todas as gerações e a adopção de medidas tendentes a incentivar as pessoas com mais de 
60 anos a permanecer no mercado de trabalho. A economia e a sociedade devem convencer-se 
de que as pessoas mais velhas não representam um fardo, mas, pelo contrário, graças à sua 
experiência, às suas conquistas e aos seus conhecimentos, um trunfo. Este pacto deverá ser 
acompanhado de medidas concretas como o reforço das equipas de diferentes idades nas 
empresas, bem como a análise e eventual supressão dos limites de idade.

É necessário que as empresas repensem a sua abordagem. Um recente estudo do CEDEFOP 
mostra que muitos empregadores ainda têm preconceitos sobre a capacidade dos trabalhadores 
mais velhos. Há que tomar iniciativas nos domínios da saúde, da formação contínua, dos 
padrões de trabalho, da satisfação no trabalho e da conduta das chefias. Os parceiros sociais 
devem colaborar no desenvolvimento dessas iniciativas e promovê-las nas empresas. É 
necessário compreender melhor aquilo que pode incentivar os trabalhadores a permanecerem 
                                               
1 Consulta na perspectiva de uma eventual declaração de 2012 "Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da 

Solidariedade entre Gerações", Comissão, Junho de 2009.
2 COM(2005)94, Livro Verde da Comissão intitulado “Uma nova solidariedade entre gerações face às mutações 

demográficas".
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activos para além da idade normal de reforma e aquilo que pode permitir-lhes continuar a 
fazê-lo.

A aprendizagem ao longo da vida deve ser um conceito central em todas as medidas 
relacionadas com a educação nos Estados-Membros.  As estimativas das necessidades futuras 
em termos de qualificações, efectuadas no quadro das iniciativas "novas competências para 
novos empregos", mostram que uma elevada percentagem da população activa possui apenas 
competências elementares.

Políticas da Família
A taxa média de natalidade na UE é de 1,5 filhos, um dos níveis mais baixos do mundo. Em 
muitos casos, não existem estruturas que permitam que os casais tenham as famílias que 
gostariam de ter. A fim de aumentar as taxas de natalidade, há que adoptar uma abordagem 
centrada na criança. Em particular, os problemas de envelhecimento da população podem ser 
combatidos, tornando mais fácil a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Há 
que disponibilizar mais estruturas de prestação de cuidados e de guarda de crianças a preços 
acessíveis e de alta qualidade e que tomar medidas para apoiar os pais.

Políticas para um envelhecimento activo
O envelhecimento activo é um processo de maximização do potencial das pessoas para se 
manterem saudáveis, participarem na vida das suas comunidades e melhorarem a sua 
qualidade de vida à medida que envelhecem. 2012 deverá ser declarado "Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações" com vista a realçar o contributo 
prestado pelos jovens e pelos idosos para a sociedade. Os "Anos Europeus" têm contribuído 
para suscitar um amplo apoio político generalizado e para abrir caminho a crescentes 
compromissos voluntários de acção.

Políticas económicas e de crescimento
O relator considera que o envelhecimento da população proporciona uma importante 
oportunidade para melhorar a competitividade e o potencial de inovação e, consequentemente, 
para impulsionar o crescimento e o emprego. Há que estabelecer as condições-quadro para a 
exploração de novos mercados destinados aos mais velhos. Entres estes, incluem-se os 
mercados de produtos e serviços orientados para as necessidades dos idosos e para assegurar a 
sua autonomia e qualidade de vida durante o maior tempo possível. Só na Alemanha, o poder 
de compra das pessoas com mais de 60 anos representa cerca de 320 milhões de euros por ano 
e este valor está a aumentar rapidamente.

Políticas de migração
A questão da migração deve ser colocada num contexto mundial: os EUA estão cada vez mais 
dependentes da imigração, ao passo que em África e no Médio Oriente o impacto das 
alterações demográficas não será sentido até perto do final deste século. Em muitos países, a 
imigração permite compensar a baixa da taxa de natalidade ou manter o crescimento da 
população. O objectivo das políticas de migração deve ser sempre a integração, o que implica 
a identificação, a participação em pé de igualdade e a responsabilidade. Em contrapartida, os 
imigrantes têm de estar dispostos a adaptar-se e os autóctones devem ser receptivos.

Políticas de pensões
Os desequilíbrios demográficos têm um impacto considerável no financiamento das despesas 
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sociais e na saúde financeira dos regimes de pensões. Em 2060, as despesas sociais 
relacionadas com a idade em todos os Estados-Membros representarão, em média, cerca de 
4,75% do PIB1. A despesa pública com as pensões poderá atingir 2,4% do PIB até essa data.
A questão que se coloca é a de saber de que modo, nestas condições, poderemos assegurar 
que cada um receba uma reforma adequada. O relator salienta que os esforços devem incidir 
essencialmente na consolidação dos orçamentos públicos e na redução real da dívida.

Prestação de cuidados
As regiões envelhecidas, despovoadas e periféricas da União Europeia serão as mais 
fortemente atingidas pelas alterações demográficas e serão as primeiras a experimentar a 
evolução que acabará por afectar também as outras regiões. O Leste da Alemanha, por 
exemplo, corre o risco de perder metade da população activa até 2050. Há que prestar um 
apoio especial à investigação académica sobre as causas e os efeitos do fenómeno, para que 
haja uma base para a concepção de políticas para a necessária transformação estrutural na 
prestação de cuidados sociais e de saúde.

Com o constante aumento da esperança de vida, o número de pessoas com mais de 80 anos na 
UE está a subir. A taxa de crescimento projectada para o período 2010-2030 é de 57%2. A 
proporção dessas pessoas que vivem sozinhas irá também aumentar. As famílias não 
conseguem assegurar sozinhas a prestação de cuidados aos parentes muito idosos. É 
necessário que os Estados-Membros introduzam sistemas de supervisão regular e transparente 
para proteger a dignidade das pessoas que necessitam de cuidados e elaborem um código de 
conduta a nível da UE que defina as normas e as prestações mínimas relativas aos cuidados de 
longa duração e que seja adoptado pelo Parlamento e pelo Conselho.

                                               
1 Relatório sobre o Envelhecimento 2009: projecções económicas e orçamentais para os Estados-Membros da 

UE 27 (2008-2060).
Relatório conjunto elaborado pela Comissão Europeia e pelo Comité Económico e Social Europeu

2 COM(2005)94, Livro Verde da Comissão intitulado “Uma nova solidariedade entre gerações face às mutações 
demográficas".


