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Alteração 1
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 12, 13

Proposta de resolução
Considerando D 

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que os Estados-Membros 
programaram, no âmbito do Programa 
Operacional de 2007-2013, 30 mil milhões 
de euros em verbas estruturais para 
medidas no domínio das alterações 
demográficas; nesta perspectiva, a política 
regional constitui um instrumento 
essencial para fazer face à evolução 
demográfica,

D. Considerando que os Estados-Membros 
programaram, no âmbito do Programa 
Operacional de 2007-2013, 30 mil milhões 
de euros em verbas estruturais para 
medidas no domínio das alterações 
demográficas, e que as autoridades 
regionais e locais ocupam uma posição 
central no processo de abordagem desta 
evolução, em que a política regional será, 
por conseguinte, um instrumento essencial 
entre os meios de acção de que dispõe a 
UE,

Or. en

Alteração 2
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 18, 19, 20, 22, 23, 24

Proposta de resolução
N.º 2 

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que a evolução demográfica 
tem consequências muito diferentes em 
cada região;

2. Considera que a evolução demográfica,
conforme esta seja rápida ou lenta e 
dependendo de se tratar de uma região de 
imigração ou de uma região em retracção,
tem consequências muito diferentes em 
cada região e que, por conseguinte, são 
necessárias estratégias de adaptação 
diferentes e uma forma coordenada de 
combate por parte de todas as autoridades 
europeias, nacionais e regionais; entende 
que a qualidade de vida é definida de 
maneira distinta nas regiões em declínio, 
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na maioria de natureza rural, e nas 
regiões em crescimento demográfico, 
onde, por isso, considera que são 
necessárias estratégias de apoio 
diferentes; considera que a migração de 
trabalhadores acentua os efeitos das 
alterações demográficas, sendo que o 
envelhecimento da população é apenas 
uma parte da realidade;

Or. en

Alteração 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Alteração de compromisso que substitui as alterações 28, 100, 115

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Considera que o FEDER e o FSE 
podem contribuir para fazer face a ambos 
os desafios decorrentes das alterações 
demográficas na UE, nomeadamente o 
aumento da população envelhecida e a 
diminuição da população jovem; é a favor 
do uso das verbas do FEDER para apoiar 
a adaptação das casas às necessidades dos 
idosos, de forma a garantir uma elevada 
qualidade de vida numa sociedade em 
envelhecimento; insta os 
Estados-Membros e as regiões a 
utilizarem o financiamento disponível ao 
abrigo do FEDER e do FSE para apoiar 
as famílias jovens; 

Or. en
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Alteração 4
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 43, 45

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5. Insta a Comissão a ver a evolução 
demográfica como uma das "prioridades 
temáticas" com que irá moldar a futura 
política de coesão; solicita ainda à 
Comissão que insista na inclusão deste 
tema quando estabelecer parcerias de 
investimento com os Estados-Membros;

5. É da opinião que é possível encontrar 
soluções e sinergias comuns para as 
alterações demográficas através da 
aplicação das medidas da UE; insta a 
Comissão a ver a evolução demográfica 
como um objectivo horizontal na futura 
política de coesão; solicita ainda à 
Comissão que insista na inclusão deste 
tema quando estabelecer parcerias de 
investimento com os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 5
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 46, 47, 48, 43

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Encoraja os Estados-Membros e as 
regiões a terem em maior consideração as 
alterações demográficas e os seus efeitos 
enquanto prioridade horizontal nos seus 
programas operacionais; 

6. Encoraja os Estados-Membros e as 
regiões a terem em maior consideração as
alterações demográficas e os seus efeitos 
enquanto objectivo horizontal na 
elaboração dos seus programas-quadro 
estratégicos nacionais (ou em qualquer
documento equivalente) e nos seus 
programas operacionais; neste sentido, 
considera que as iniciativas da Estratégia 
Europa 2020, entre as quais a parceria 
para um envelhecimento activo e 
saudável, deveriam ser adaptadas às 
preferências dos parceiros nestes 
programas;
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Or. en

Alteração 6
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 53, 54, 55

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Incentiva as regiões a recorrer aos 
fundos estruturais para fazerem face aos 
desafios demográficos e para 
permanecerem atractivas para os 
residentes, o que poderá reduzir o êxodo 
das pessoas;

7. Incentiva as regiões a recorrer aos 
fundos estruturais para ajudar a fazer face 
aos desafios demográficos e para melhorar 
o acesso a serviços sociais e 
administrativos, incluindo nas cidades e 
vilas pequenas e remotas, através do 
desenvolvimento do potencial específico 
de cada região e do reforço dos factores 
de retenção;

Or. en

Alteração 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Alteração de compromisso que substitui as alterações 52, 60, 111

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Observa que, sobretudo as pequenas 
cidades nas regiões de emigração líquida 
desempenham uma importante função 
como centros de prestação de serviços; 
solicita que esta função de ancoragem 
seja tida em consideração nos futuros 
Fundos Estruturais, em particular através 
de uma melhor coordenação do FEADER 
com o FEDER e o FSE; nota que o 
despovoamento rural tem efeitos de 
arrastamento negativos nas áreas urbanas 
e que as áreas rurais económica e 
socialmente vibrantes são um bem 
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público, que deve ser reconhecido em 
termos de um programa de 
desenvolvimento rural com recursos 
adequados; exorta os Estados-Membros, 
as regiões e os municípios a disponibilizar 
uma rede de serviços abrangente e 
funcional para cidadãos de todas as 
idades, de forma a evitar o despovoamento 
das zonas rurais e o êxodo das pessoas;

Or. en

Alteração 8
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 62, 63

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Realça que as verbas do FEDER podem 
ser utilizadas para evitar a exclusão social 
dos idosos, por exemplo para construir 
infra-estruturas adequadas aos mesmos;

9. Realça que as verbas do FEDER 
também podem ser utilizadas para evitar a 
exclusão social dos idosos, por exemplo, 
para construir infra-estruturas e serviços 
destinados especialmente a esta faixa 
etária e garantir o acesso sem barreiras 
para todos;

Or. en

Alteração 9
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 65, 66, 67

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Considera que, nas regiões com 
declínio demográfico, a reformulação (ou 
reconstrução) da cidade deverá receber 
ajudas financeiras; é da opinião de que o 

10. Considera que, nas regiões com 
declínio demográfico, as estratégias de 
adaptação deverão receber ajudas 
financeiras; é da opinião de que o 
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planeamento urbano tem de intensificar a 
sua adaptação às alterações do uso das 
infra-estruturas, nomeadamente através da 
revitalização e remodelação do chamado 
"centro";

planeamento urbano e regional tem de 
intensificar a sua adaptação às alterações 
do uso das infra-estruturas, nomeadamente 
através da revitalização e remodelação do 
chamado "centro", uma área em que a 
colaboração com parceiros privados é 
também importante; salienta que uma das 
prioridades da política urbana deve ser o 
desenvolvimento de cidades adequadas às 
pessoas idosas;

Or. en

Alteração 10
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 79, 81, 82

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Incentiva os Estados-Membros a 
adaptar os benefícios sociais e no plano da 
saúde às necessidades e a disponibilizar 
verbas, com vista a garantir aos idosos a 
continuidade de prestação de cuidados 
domiciliários, bem como uma cobertura 
alargada de cuidados médicos;

13. Incentiva os Estados-Membros a 
adaptar os benefícios sociais e no plano da 
saúde às necessidades de todos, em 
particular das famílias e das crianças, e a 
disponibilizar verbas, com vista a garantir 
aos idosos, independentemente do seu 
rendimento, idade e estatuto social, a 
continuidade de prestação de cuidados 
domiciliários, bem como uma cobertura 
alargada de cuidados médicos, a fim de 
evitar o despovoamento rural e das 
regiões periféricas;

Or. en

Alteração 11
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 85, 86, 90, 87, 91

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Considera que os investimentos 
públicos nos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados são importantes para 
a coesão social na Europa; insta os 
Estados-Membros a garantir uma boa 
prestação de cuidados médicos também nas 
zonas rurais, nomeadamente através de 
clínicas em linha, e a utilizar os fundos 
estruturais para promover medidas 
adicionais na área da telemedicina;

14. Considera que os investimentos 
públicos nos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados são importantes para 
a coesão social na Europa; insta os 
Estados-Membros a garantir uma boa 
prestação de cuidados médicos também nas 
zonas rurais, nomeadamente através de 
clínicas em linha e serviços de saúde 
regionais que permitam lutar contra o 
despovoamento médico, e, nas regiões 
fronteiriças, através de um aumento da 
cooperação transfronteiriça entre clínicas 
e entre agentes, e a prever a possibilidade 
de utilizar os fundos estruturais para 
promover medidas adicionais na área da 
telemedicina e dos cuidados e apoiar o 
envelhecimento activo; insta a Comissão a 
procurar soluções inovadoras para apoiar 
financeiramente tais medidas;

Or. en

Alteração 12
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 95, 96, 97, 98, 99

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Alerta para a falta de pessoal 
qualificado no sector dos cuidados de 
saúde; considera que as regiões deveriam 
recorrer às verbas do FSE para formar 
profissionais de cuidados de saúde, a fim 
de garantir um elevado nível de qualidade 
dos cuidados;

15. Alerta para as dificuldades regionais 
específicas na área dos serviços de 
interesse geral, em particular a falta de 
pessoal qualificado no sector dos cuidados 
de saúde em determinadas regiões; 
considera que estas regiões deveriam 
desenvolver respostas regionais 
específicas às necessidades e dificuldades 
na prestação de serviços e recorrer às 
verbas do FSE para formar profissionais de 
cuidados de saúde, a fim de garantir um 
elevado nível de qualidade dos cuidados e 
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criar novos postos de trabalho, 
nomeadamente através de programas 
para a reconversão profissional dos 
desempregados; recorda que, desta forma, 
se contribui directamente para o objectivo 
de criar mais postos de trabalho no 
âmbito da estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Alteração de compromisso que substitui as alterações 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Exorta as regiões e os municípios a
disponibilizar uma ampla rede de estruturas 
de acolhimento de crianças de todas as 
idades, que sejam fiáveis e gratuitas e 
funcionem durante todo o dia, de forma a 
evitar o êxodo das pessoas;

16. Sublinha que é importante criar
condições que permitam alcançar um 
equilíbrio entre a vida profissional, 
familiar e privada e, por exemplo,
disponibilizar, onde exequível, uma ampla 
rede de estruturas de acolhimento de 
crianças de todas as idades, que sejam 
fiáveis, gratuitas e de qualidade e 
funcionem durante todo o dia, incluindo 
instalações e oportunidades para 
aprendizagem pré-escolar de forma a 
evitar o êxodo das pessoas, reconhecendo 
ao mesmo tempo o importante papel 
desempenhado pelas famílias extensas na 
guarda das crianças;

Or. en

Alteração 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Alteração de compromisso que substitui as alterações 120, 121, 122, 123, 124

Proposta de resolução
N.º 17
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Proposta de resolução Alteração

17. Insta os Estados-Membros a chegarem 
a acordo quanto a uma estratégia comum 
para a migração, visto que, devido ao 
desenvolvimento demográfico, a Europa 
está dependente da imigração de 
trabalhadores qualificados; 

17. Insta os Estados-Membros a chegarem 
a acordo quanto a uma estratégia comum 
para a migração legal, inter alia porque, 
em determinadas áreas, a Europa está 
dependente da migração de trabalhadores 
qualificados (provenientes de Estados-
Membros ou de países terceiros, com 
especial relevo para os países limítrofes 
da UE), com a qual pode, portanto, lucrar
por motivos demográficos; considera que 
os Estados-Membros se devem empenhar 
em manter os trabalhadores qualificados, 
para contribuir para um desenvolvimento 
equilibrado das regiões e para mitigar as 
consequências das alterações 
demográficas;

Or. en

Alteração 15
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 135, 136, 137, 138

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Insta a Comissão a orientar o FSE de 
forma a que o seu potencial se adeqúe 
mais aos desafios das alterações 
demográficas; observa que o conhecimento 
das pessoas idosas deve ser aproveitado, 
por exemplo nos projectos de 
aconselhamento, e que são necessárias 
estruturas para este fim;

19. Insta a Comissão a orientar o FSE de 
forma a que as diferentes fases da vida das 
pessoas sejam tidas em conta, para 
garantir uma melhor utilização do 
potencial a nível profissional e de 
voluntariado na resposta aos desafios das 
alterações demográficas; observa que a 
experiência e o conhecimento das pessoas 
idosas deve ser aproveitado, por exemplo 
nos projectos de aconselhamento, a fim de 
permitir um intercâmbio inter-geracional 
de conhecimentos e experiências, e que 
são necessárias soluções adequadas para 
este fim; estima que a comunicação inter-
geracional é uma oportunidade que deve 
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ser aproveitada;

Or. en

Alteração 16
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 146, 148, 151

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Considera que as regiões devem utilizar 
os fundos do FSE para combater o 
desemprego entre os jovens a fim de lhes 
dar a possibilidade de enveredar por uma 
profissão adequada;

20. Considera que as regiões devem utilizar 
os fundos do FSE de forma direccionada 
para combater o desemprego entre os 
jovens a fim de garantir a sua integração 
social e de lhes dar a possibilidade de 
enveredar por uma profissão adequada, o 
que pode ser alcançado, por exemplo, 
apoiando medidas de formação e o 
espírito empresarial dos jovens;

Or. en

Alteração 17
Kerstin Westphal
Alteração de compromisso que substitui as alterações 162, 163, 164, 165

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Exorta os Estados-Membros a reforçar 
a cooperação com os actores locais e 
regionais nos domínios ligados às 
alterações demográficas;

24. Exorta os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais a reforçar a 
cooperação com os actores locais e 
regionais nos domínios ligados às 
alterações demográficas; considera que 
nas regiões fronteiriças, essa cooperação 
deve ter também em conta as pretensões e 
oportunidades de iniciativas 
transfronteiriças; recomenda o 
desenvolvimento de programas de 
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formação neste domínio, para um melhor 
esclarecimento e sensibilização sobre este 
problema; exorta as regiões a partilhar as 
melhores práticas ligadas aos desafios 
ligados ao envelhecimento;

Or. en


