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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano 
Europeu do Envelhecimento Activo (2012)
(COM(2010)0462 – C7-0253/2010 – 2010/0242(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0462),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 153.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0253/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 21 de Outubro de 
20101,

– Após consulta do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão do Desenvolvimento 
Regional (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nos termos do artigo 3.º do Tratado 
da União Europeia, a União, inter alia, 

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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combate a exclusão social e as 
discriminações e promove a justiça e a 
protecção sociais, a igualdade entre 
homens e mulheres, a solidariedade entre 
as gerações.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção do envelhecimento activo e por 
garantir que as coortes do baby boom –
que, em geral, são mais saudáveis e mais 
instruídas do que aquelas que as 
precederam – têm boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na 
sociedade.

(4) Sucessivos Conselhos Europeus 
reconheceram a necessidade de os modelos 
sociais europeus terem em conta os efeitos 
do envelhecimento demográfico. Uma das 
chaves para fazer face a esta rápida 
mudança na pirâmide etária passa pela 
promoção da criação de uma cultura 
sustentável de envelhecimento activo ao 
longo da vida e por garantir que a 
população com perto de sessenta anos ou 
mais, em rápido crescimento – que, em 
geral, é mais saudável e mais instruída do 
que a dos grupos etários semelhantes que 
as precederam – tem boas hipóteses de 
emprego e de participação activa na vida 
familiar e na sociedade.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 

(5) A crescente proporção de pessoas mais 
velhas na Europa torna mais importante do 
que nunca a promoção do envelhecimento 
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saudável. Envelhecer de forma saudável 
pode contribuir para que as pessoas mais 
velhas participem mais no mercado de 
trabalho, se mantenham activas na 
sociedade durante mais tempo e melhorem 
a sua qualidade de vida individual, 
reduzindo assim a pressão sobre os 
sistemas de cuidados de saúde e de 
segurança social.

saudável de todas as pessoas, 
designadamente das mais velhas, 
apoiando a sua vitalidade e dignidade.
Envelhecer de forma saudável pode 
contribuir para que as pessoas mais velhas 
participem mais no mercado de trabalho, se 
mantenham activas na sociedade durante 
mais tempo e melhorem a sua qualidade de 
vida individual, reduzindo assim a pressão 
sobre os sistemas de cuidados de saúde e 
de segurança social.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão apresentou os seus pontos 
de vista sobre os desafios demográficos 
enfrentados pela UE e sobre a forma de os 
superar nas suas Comunicações intituladas 
"O futuro demográfico da Europa: 
transformar um desafio em oportunidade" 
de 12 de Outubro de 2006, e "Gerir o 
impacto do envelhecimento da população 
na UE" de 21 de Abril de 2009.

(6) A Comissão apresentou os seus pontos 
de vista sobre os desafios demográficos 
enfrentados pela UE e sobre a forma de os 
superar nas suas Comunicações intituladas 
"O futuro demográfico da Europa: 
transformar um desafio em oportunidade" 
de 12 de Outubro de 2006, "Promover a 
solidariedade entre as gerações" de 10 de 
Maio de 2007 e "Gerir o impacto do 
envelhecimento da população na UE" de
29 de Abril de 2009.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Parlamento aprovou, em 11 de 
Novembro de 2010, uma resolução "sobre 
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os desafios demográficos e a solidariedade 
entre gerações", apelando aos 
Estados-Membros para fazerem do 
envelhecimento activo uma das 
prioridades dos próximos anos e 
sublinhando que o Ano Europeu de 2012 
deve, em especial, pôr em destaque a 
contribuição prestada pelos idosos para a 
sociedade e favorecer acções destinadas a 
fomentar a participação das pessoas de 
idade e dos jovens em iniciativas comuns.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na sua "proposta de Decisão do 
Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as 
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida e de as 
proteger do risco de exclusão social.

(12) Na sua "proposta de Decisão do 
Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-
Membros", de 27 de Abril de 2010, que, 
nas orientações n.ºs 7 e 8, insta os Estados-
Membros a aumentar a participação no 
mercado de trabalho através de políticas 
destinadas a promover o envelhecimento 
activo, a Comissão propôs aumentar as 
taxas de emprego dos trabalhadores mais 
velhos através da inovação na organização 
do trabalho e melhorar a empregabilidade 
destes trabalhadores através da melhoria 
das qualificações e da participação em 
projectos de aprendizagem ao longo da 
vida. A orientação n.º 10 salienta a 
necessidade de reforçar os sistemas de 
segurança social, a aprendizagem ao longo 
da vida e as políticas activas de inclusão, a 
fim de oferecer oportunidades às pessoas 
em diferentes fases da sua vida, de as 
proteger do risco de exclusão social e de 
melhorar a sua participação activa na 
sociedade.
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Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu 
para a Deficiência, que, dada a correlação 
entre deficiência e envelhecimento, contém 
acções pertinentes para as pessoas mais 
velhas. São particularmente relevantes as 
acções em matéria de acessibilidade com 
base na abordagem «Design for All». Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém disposições
pertinentes para as pessoas mais velhas.

(14) A Comissão está actualmente a 
implementar o Plano de Acção Europeu 
para a Deficiência, que, dada a correlação 
entre deficiência e envelhecimento, contém 
acções pertinentes para as pessoas mais 
velhas. São particularmente relevantes as 
acções em matéria de acessibilidade com 
base na abordagem «Design for All». Além 
disso, a UE e todos os Estados-Membros 
assinaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que contém, nomeadamente, 
disposições pertinentes para as pessoas 
mais velhas.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O Dia Europeu da Solidariedade 
entre Gerações é comemorado 
anualmente a 29 de Abril. Todos os anos, 
este dia constituirá uma boa oportunidade 
para a Europa renovar o seu 
compromisso relativamente ao reforço da 
solidariedade e da cooperação 
intergeracional com vista à promoção de 
uma sociedade justa e sustentável.
Constitui igualmente uma oportunidade 
para todos os intervenientes, incluindo as 
organizações da sociedade civil, 
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reflectirem em conjunto sobre a melhor 
forma de enfrentar os desafios suscitados 
pelo envelhecimento da sociedade na 
Europa.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A presente decisão estabelece um 
enquadramento financeiro que constitui, 
para a autoridade orçamental, a 
referência privilegiada, na acepção do 
n.º 37 do Acordo Interinstitucional de 17 
de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre 
a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira1.
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O envelhecimento activo é tido em 
conta em diversos programas da União, 
como o Fundo Social Europeu, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
programa PROGRESS, o Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Programa no domínio da Saúde Pública, os 
programas específicos sobre as tecnologias 
da informação e da comunicação e sobre as 
ciências socioeconómicas e ciências 

(15) O envelhecimento activo também é 
tido em conta em diversos programas da 
União, como o Fundo Social Europeu, o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o programa PROGRESS, o 
Programa de Aprendizagem ao Longo da 
Vida, o Programa no domínio da Saúde 
Pública, os programas específicos sobre as 
tecnologias da informação e da 
comunicação e sobre as ciências 
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humanas ao abrigo do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, o Plano de Acção 
‘Envelhecer bem na sociedade da 
informação’, o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa Competitividade e 
Inovação, com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. O co-financiamento, 
pela União, das actividades do Ano 
Europeu far-se-á em conformidade com 
as prioridades e regras aplicáveis, numa 
base anual ou plurianual, aos programas 
e às rubricas orçamentais autónomas 
existentes no domínio do emprego, dos 
assuntos sociais e da igualdade de 
oportunidades. Se for caso disso, os 
programas e as políticas de outros 
domínios, como a educação e a cultura, a 
saúde, a investigação, a sociedade da 
informação, a política regional e a 
política de transportes, poderão apoiar o 
Ano Europeu.

socioeconómicas e ciências humanas ao 
abrigo do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento, o Plano 
de Acção ‘Envelhecer bem na sociedade da 
informação’, o programa conjunto de 
investigação e inovação dedicado à 
Assistência à Autonomia no Domicílio 
(AAL), o Programa Competitividade e 
Inovação, com projectos-piloto de 
implantação no domínio da TIC para 
envelhecer bem, e o Plano de Acção para a 
Mobilidade Urbana. Assim sendo, é 
possível pôr em execução o Ano Europeu 
através, em larga medida, da utilização 
destes programas, dentro dos limites que 
os mesmos prevêem para o financiamento 
de prioridades numa base anual ou 
plurianual.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo» («Ano 
Europeu»).

O ano de 2012 é designado «Ano Europeu 
do Envelhecimento Activo – promover a 
solidariedade entre gerações, manter a 
vitalidade e respeitar a dignidade de todos
(«Ano Europeu»).

Or. en
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Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objectivo global do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar os esforços dos 
Estados-Membros, das suas autoridades 
regionais e locais, dos parceiros sociais e 
da sociedade civil no sentido de promover 
o envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, preservando desta forma a 
solidariedade entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combater a exclusão social fomentando a 
participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

O objectivo global do Ano Europeu é 
facilitar a criação de uma cultura 
sustentável de envelhecimento activo na 
Europa, fundamentada numa sociedade 
para todas as idades e na solidariedade 
entre gerações. Neste quadro, o Ano 
Europeu deve incentivar e apoiar os 
esforços dos Estados-Membros, das suas 
autoridades regionais e locais, dos 
parceiros sociais e da sociedade civil, 
incluindo igrejas e associações com 
actividade no combate à pobreza e à 
exclusão social, no sentido de promover o 
envelhecimento activo e de melhor 
explorar o potencial da população, em 
rápido crescimento, com 50 ou mais anos 
de idade, mantendo desta forma a 
vitalidade das pessoas mais velhas, 
melhorando a sua participação social, 
criando uma sociedade para todas as 
idades e fomentando a solidariedade e a 
cooperação entre gerações. Para 
possibilitar o envelhecimento activo há que 
criar melhores oportunidades e condições 
de trabalho para permitir que os 
trabalhadores mais velhos desempenhem o 
seu papel no mercado de trabalho, 
combatendo a exclusão social, apoiando o 
papel das pessoas mais velhas na vida 
familiar e nas actividades de voluntariado 
e a sua participação activa na sociedade e 
incentivar o envelhecimento saudável. Por 
conseguinte, os objectivos são:

Or. en
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Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a sociedade e a economia, 
promover o envelhecimento activo e 
melhor explorar o potencial desse grupo de 
pessoas;

(1) sensibilizar a opinião pública para o 
valor do envelhecimento activo, a fim de 
destacar o contributo útil das pessoas mais 
velhas para a vida familiar, a sociedade e a 
economia, promover o envelhecimento 
activo, mantendo a vitalidade e 
respeitando a dignidade de todas as 
pessoas para promover a solidariedade 
entre gerações e melhor explorar o 
potencial desse grupo de pessoas;

Or. en

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas a 
todos os níveis, com o propósito de 
promover as políticas de envelhecimento 
activo, identificar e divulgar as boas 
práticas e incentivar a cooperação e as 
sinergias;

(2) estimular o debate e desenvolver a 
aprendizagem mútua entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas a 
todos os níveis, com o propósito de 
promover as políticas de envelhecimento 
activo, promover sistemas de pensões 
sustentáveis e seguros na Europa assentes 
no sistema de três pilares de pensões 
complementares e privadas, identificar e 
divulgar as boas práticas e incentivar a 
cooperação e as sinergias;

Or. en
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Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos 
Estados-Membros e às partes interessadas, 
a todos os níveis, elaborar políticas através 
de actividades específicas e fixar 
objectivos concretos no domínio do 
envelhecimento activo.

(3) propor um quadro de compromisso e de 
acção concreta, que permita aos 
Estados-Membros e às partes interessadas, 
a todos os níveis, com a sólida 
participação da sociedade civil, elaborar 
políticas através de actividades específicas 
e fixar objectivos concretos no domínio do 
envelhecimento activo.

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- conferências, eventos e iniciativas 
destinados a promover o debate, aumentar 
a sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos;

- conferências, eventos e iniciativas, com a 
sólida participação da sociedade civil,
destinados a promover o debate, aumentar 
a sensibilização e fomentar a assunção de 
compromissos específicos, contribuindo 
para impactos sustentados e duradouros;

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- campanhas informativas, promocionais e 
educativas;

- campanhas informativas, promocionais e 
educativas com recurso a multimédia;
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Or. en

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género na gestão do Ano 
Europeu.

3. A Comissão e os Estados-Membros 
devem ter em conta a integração das 
questões de género e da problemática da 
deficiência, bem como da necessidade da 
participação de todas as gerações na 
gestão do Ano Europeu.

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu. Os coordenadores nacionais 
devem igualmente velar pela boa 
coordenação das actividades nacionais.

1. Cada Estado-Membro nomeia um 
coordenador nacional responsável pela 
organização da sua participação no Ano 
Europeu e informa a Comissão dessa 
nomeação.

2. Até 30 de Setembro de 2011, cada 
Estado-Membro informa a Comissão 
sobre o seu programa de trabalho, que 
incluirá pormenores sobre as actividades 
nacionais previstas no âmbito do Ano 
Europeu.
3. Os coordenadores nacionais devem 
igualmente velar pela conformidade das 
actividades nacionais com os objectivos 
referidos no artigo 2.º e pela boa 
coordenação das mesmas.
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Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Países participantes

A participação no Ano Europeu está 
aberta:
(a) aos Estados-Membros;
(b) aos países candidatos à adesão;
(c) aos Estados da EFTA que sejam 
signatários do Acordo EEE.

Or. en

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão executa o Ano Europeu ao 
nível da União.

Or. en

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A



PR\851856PT.doc 17/22 PE454.625v01-00

PT

Financiamento e apoio não financeiro
1. As acções ao nível da União, descritas 
no n.º 1 do artigo 3.º, podem ser co-
financiadas ou dar origem a contratos de 
direito público financiados pelo 
Orçamento Geral da União Europeia.
2. O co-financiamento, ao nível da União, 
de actividades no quadro do Ano Europeu 
far-se-á em conformidade com as 
prioridades e regras aplicáveis, numa 
base anual ou plurianual, aos programas 
e às rubricas orçamentais autónomas 
existentes, nomeadamente no domínio do 
emprego, dos assuntos sociais e da 
igualdade de oportunidades. Se for caso 
disso, os programas e as políticas de 
outros domínios que também contribuam 
para a promoção do envelhecimento 
activo, como a educação e a cultura, a 
saúde, a investigação, a sociedade da 
informação, a política regional e a 
política de transportes, poderão apoiar o 
Ano Europeu.
3. A União pode conceder apoio não 
financeiro a iniciativas levadas a cabo por 
organizações públicas e privadas nos 
termos do n.º 2 do artigo 3.º.

Or. en

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Orçamento

1. O enquadramento financeiro para a 
execução desta decisão ao nível da União, 
nomeadamente as actividades indicadas 
no n.º 1 do artigo 3.º, para o período de 1 
de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 
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2012, é de 6 milhões de euros, dos quais 2 
milhões estão reservados para utilização 
durante o período que decorre até 31 de 
Dezembro de 2011.
2. As dotações anuais são aprovadas pela 
autoridade orçamental dentro dos limites 
do quadro financeiro.

Or. en

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão.

1. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório sobre a execução, os resultados e 
a avaliação global das iniciativas previstas 
na presente decisão, que servirá de base a 
futuras políticas, medidas e acções 
comunitárias neste domínio.
2. Esse relatório deve igualmente 
disponibilizar informações sobre o modo 
como a dimensão do género e a 
problemática da deficiência foram 
integradas em todas as actividades do Ano 
Europeu, e o modo como o Ano Europeu 
contribuiu para a criação de uma cultura 
de envelhecimento activo sustentável por 
toda a Europa.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O envelhecimento da população é um dos desafios mais importantes que se coloca à União 
Europeia, mas constitui também uma das maiores oportunidades.

O aumento da esperança de vida associado ao envelhecimento representa, sem dúvida, uma 
realização social extraordinária e um êxito dos nossos tempos. Os Europeus vivem hoje mais 
tempo, e com mais saúde, o que constitui uma evolução positiva e encorajadora. Contudo, 
este êxito também coloca à sociedade europeia uma série de desafios, designadamente no 
domínio do emprego e da protecção social. A título de ilustração, as projecções demográficas 
do Eurostat prevêem um decréscimo de cerca de 6,8% (20,8 milhões) no número de pessoas 
em idade de trabalhar em 2030. Assim, apenas duas pessoas em idade de trabalhar (15-64) 
terão de suportar uma pessoa reformada (com mais de 65 anos de idade), em comparação com 
o rácio actual de quatro para um. A União Europeia vai, assim, sofrer um aumento acentuado 
na percentagem de pessoas mais velhas e um declínio grande na percentagem da população de 
idade inferior a 50, o que poderá, por sua vez, aumentar a pressão nos orçamentos públicos e 
nos sistemas de pensões, bem como nas prestações sociais e de cuidados às pessoas mais 
velhas. Além disso, a velhice é frequentemente associada à doença e à dependência, podendo 
as pessoas mais velhas sentir-se excluídas do mercado de trabalho e da vida familiar e em 
sociedade.

Por estes motivos, o envelhecimento da população poderá ser considerado um enorme 
desafio, para não dizer um risco, ou poderá oferecer novas oportunidades à sociedade 
europeia, consoante a forma como nos prepararmos para ele. Uma das chaves para superar 
este desafio reside em garantir que as pessoas com idades próximas dos 60 anos ou mais se 
mantenham durante mais tempo no mercado de trabalho, continuem a ser intervenientes 
activos na sociedade e permaneçam saudáveis e autónomas durante tanto tempo quanto 
possível. Constitui, pois, um desafio para o qual a sociedade europeia tem de preparar-se e, se 
o fizer bem, e com muita antecedência, poderá traduzir-se numa oportunidade de a Europa 
prosperar mais rapidamente e com um maior grau de coesão social entre as gerações.

Os governos e as políticas estatais têm de dar resposta ao desafio numa série de domínios, 
nomeadamente através da criação de condições quadro com vista a fazer frente às 
consequências do envelhecimento da população. Além disso, o sector privado, os parceiros
sociais e a sociedade civil têm de dar o seu respectivo contributo. Todas estas partes 
interessadas são factores-chave para a criação de soluções para o desafio da sociedade em vias 
de envelhecimento.

Dando resposta ao desafio ao nível comunitário, a Comissão apresentou, em 6 de Setembro de 
2010, uma proposta de decisão que designa 2012 como Ano Europeu para o Envelhecimento 
Activo. A iniciativa proposta irá incentivar e apoiar os esforços dos Estados-Membros, das 
suas autoridades regionais e locais, dos parceiros sociais e da sociedade civil para promover o 
envelhecimento activo e explorar melhor o potencial da população com 50 ou mais anos de 
idade, em rápido crescimento. O Ano Europeu deve, assim, servir de quadro para sensibilizar, 
identificar e divulgar boas práticas e, mais importante ainda, para incentivar os responsáveis 
políticos e as partes interessadas a todos os níveis a promoverem o envelhecimento activo.
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O relator congratula-se com a proposta da Comissão e a sua abordagem geral. Um Ano 
Europeu desta índole pode e deve constituir uma boa oportunidade para reflectirmos sobre o 
desafio que representa o fenómeno demográfico para a União Europeia e os seus 
Estados-Membros. Mas deve também abrir caminho à adopção de compromissos sólidos no 
sentido da promoção do envelhecimento activo a todos os níveis. Devem ser envidados 
esforços no sentido de consolidar os resultados do Ano Europeu no quadro das políticas e 
programas específicos em todos os domínios estratégicos relevantes, impulsionando desse 
modo a sua adopção prática permanente.

Além disso, o relator considera que a proposta relativa ao Ano Europeu necessita de ser 
alterada tomando em consideração as seguintes questões específicas:

1. Uma sociedade que valoriza o envelhecimento activo deve criar condições quadro que 
permitam envelhecer activamente, mas também envelhecer mantendo a vitalidade e 
respeitando a dignidade de todas as pessoas. Além disso, só é possível conseguir um 
envelhecimento activo numa sociedade que assente na solidariedade e cooperação entre 
gerações.

De acordo com a definição da OMS, o envelhecimento activo implica a criação de mais 
oportunidades para que as pessoas mais velhas continuem a trabalhar, permaneçam 
saudáveis durante mais tempo e continuem a contribuir para a sociedade de modos 
diferentes, por exemplo através de actividades de voluntariado. Consequentemente, a 
sociedade e a economia devem ajudar as pessoas a manter o seu bem-estar físico, social e 
espiritual na velhice. Se queremos possibilitar às pessoas mais velhas que continuem a ser 
participantes activos na sociedade e permaneçam autónomas o máximo de tempo possível, 
torna-se então necessária uma abordagem integrada de promoção do envelhecimento 
activo que deverá obrigatoriamente incluir os aspectos relacionados com a saúde, a 
vitalidade e a dignidade.

Além disso, para promover o envelhecimento activo numa sociedade, é essencial melhorar 
a solidariedade e a cooperação intergeracional. Esta ideia é partilhada e promovida por 
uma série de organizações da sociedade civil que representam os interesses de diferentes 
grupos etários, designadamente a AGE e a European Youth Platform. Além disso, o Dia 
Europeu da Solidariedade Intergeracional é celebrado anualmente em 29 de Abril com o 
mesmo objectivo. Contudo, a solidariedade entre os jovens, a população activa e os idosos 
não deve ser abordada exclusivamente numa perspectiva financeira. Pelo contrário, tem de 
ser vista num contexto mais alargado, abrangendo a promoção da cooperação mútua e o 
intercâmbio entre todas as gerações para que cada uma delas possa encontrar o seu lugar 
na sociedade e todas em conjunto possam contribuir para a sociedade europeia da melhor 
forma que puderem. A sociedade europeia tem de se transformar numa sociedade para 
todas as idades.

O relator propõe assim que o Ano Europeu de 2012 seja designado "Ano Europeu do 
Envelhecimento Activo – promover a solidariedade entre gerações, manter a vitalidade e 
respeitar a dignidade de todos", e que seja dada visibilidade aos três pilares – vitalidade, 
dignidade e solidariedade entre gerações – nos objectivos e actividades do Ano Europeu.
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2. O Ano Europeu de 2012 deve contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de 
envelhecimento activo na Europa, como um conjunto de atitudes, valores, metas e práticas 
partilhados por todos os Europeus.

O envelhecimento activo tem de passar a fazer parte integrante do modelo social europeu 
e da economia social de mercado. Tem de passar a constituir uma pedra basilar do 'modo 
europeu de viver', assente em três pilares: vitalidade, dignidade e solidariedade entre 
gerações. Para tal, o Ano Europeu deve contribuir para uma mudança nas mentalidades e 
para fomentar uma apropriação e um apoio duradouro ao envelhecimento activo entre 
todas as gerações, incluindo a população com perto de sessenta anos ou mais. O Ano 
Europeu deve igualmente ajudar a promover a imagem das pessoas mais velhas, e do 
contributo que estas podem dar, entre o público em geral. Deve contribuir para mudar a 
forma como a nossa sociedade está organizada e para restabelecer as relações e ligações 
sociais entre diferentes gerações, e no seio delas.

O relator sugere assim que o objectivo global do Ano Europeu seja definido de forma a 
que o Ano Europeu possa contribuir para criar uma cultura de envelhecimento activo
sustentável na Europa. 

3. A realização dos objectivos globais durante o Ano Europeu exige a participação e o apoio 
de todas as partes interessadas relevantes, mas também um montante mínimo de recursos 
orçamentais.

O Ano Europeu deve possibilitar e incentivar a participação e o envolvimento de todas as 
partes interessadas pertinentes a nível comunitário, nacional, regional e local. O papel das 
organizações de parceiros sociais e da sociedade civil tem uma importância crucial nesta 
questão. De entre estas, deve ser dada atenção especial às igrejas e às diferentes 
associações com actividade no combate à pobreza e à exclusão social.

Uma vez que muitos dos programas de financiamento comunitários existentes em 
diferentes domínios dizem respeito ao envelhecimento activo, há a possibilidade de 
contribuírem para a execução do Ano Europeu. O incentivo a um contributo desse tipo 
seria bem-vindo também devido ao facto de ser necessário apoio estratégico ao 
envelhecimento activo numa série de diferentes domínios. Contudo, o contributo efectivo 
destes programas continuará a ser pouco claro até mesmo ao fim do Ano Europeu. Além 
disso, é da máxima importância que a União Europeia faça todos os possíveis para apoiar 
os Estados-Membros na organização das suas actividades aos níveis nacional, regional e 
local, incluindo através da criação de condições que permitam a identificação e a partilha 
de experiências. Assim, é necessário pôr de lado um montante determinado de fundos para 
as actividades de âmbito comunitário específicas ao Ano Europeu, como informação e 
comunicação, conferências, análise e estudos à escala comunitária.

Para apoiar a sustentabilidade do Ano Europeu, o relator insta à criação de uma rubrica de 
financiamento específica para o Ano Europeu de 2012.

A União Europeia e os seus Estados-Membros fizeram muito no passado para aumentar a 
esperança de vida dos cidadãos europeus. A prosperidade económica, a segurança social e 
uma paz estável garantiram uma melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, surgiram novos 
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desafios a que temos de dar resposta. Viver numa cultura de envelhecimento activo pode ser 
útil neste sentido, designadamente se o envelhecimento activo for desenvolvido de uma forma 
integrada que inclua a prevenção e a promoção do respeito pelos recursos e talentos que as 
pessoas de todas as gerações podem oferecer à economia e à sociedade. 

O Ano Europeu de 2012 deve, assim, constituir um marco importante para estes 
desenvolvimentos na Europa, colocando as pessoas no centro da política, da sociedade e da 
economia, e tornando a sociedade da Europa numa sociedade para todas as idades.


