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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: 

A. Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre uma estratégia da União Europeia 

para a Região Alpina (COM(2015)0366) e o respetivo plano de ação, 

B. Considerando que a região alpina é uma das regiões mais dinâmicas, inovadoras, 

produtivas e competitivas da Europa, caraterizada por importantes zonas industriais e 

muitos centros de excelência, dotada de características geográficas, naturais e económicas 

únicas, incluindo produtos locais, bem como elementos de interesse histórico, de 

paisagem e de cultura; 

C. Considerando que uma estratégia macrorregional se alicerça na necessidade de uma 

melhor cooperação e coordenação em algumas regiões transfronteiriças para enfrentar 

desafios comuns de forma mais eficaz e eficiente do que através de medidas individuais, 

bem como na ambição de promover a resolução de problemas no seio de um grupo 

relativamente pequeno de países e regiões, com vista a facilitar, na prática, uma coesão 

mais forte entre os cidadãos da União Europeia; 

D. Considerando que existem diferenças significativas entre os diversos tipos de áreas 

características da região alpina, tais como as zonas de montanha, as pastagens, as zonas 

rurais e as zonas urbanas; 

E. Considerando que são necessárias respostas específicas para enfrentar os diferentes 

desafios que se colocam à região alpina, tais como  a globalização; as tendências 

demográficas negativas, incluindo a baixa taxa de natalidade e uma população 

envelhecida; a baixa densidade populacional; a «fuga de cérebros»; as novas tendências 

em matéria de migração; a crise económica e as disparidades económicas e demográficas; 

as alterações climáticas; os grandes riscos naturais; o desafio energético; as flutuações 

sazonais no emprego e nos rendimentos, e a necessidade de exercer várias atividades; a 

redução de resíduos e a necessidade de garantir uma utilização sustentável dos recursos; 

F. Considerando que as alterações demográficas, caraterizadas, nomeadamente, pelo 

envelhecimento da população, pelas baixas taxas de fertilidade e pela emigração, bem 

como pela baixa densidade populacional nas zonas de montanha, representam grandes 

desafios para a região alpina e têm consequências na evolução do mercado de trabalho, 

nos investimentos e na prestação de serviços públicos; 

G. Considerando que, na região alpina, a coesão entre as gerações, os laços familiares 

alargados e as empresas familiares assumem enorme importância social; 

H. Considerando que a baixa densidade populacional está, entre outros aspetos, relacionada 

com a escassez de serviços básicos disponibilizados à população; que as zonas de 

montanha são desfavorecidas no que respeita à prestação de serviços sociais e de cuidados 

médicos; 
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I. Considerando que o futuro desenvolvimento da região alpina está associado a regiões 

rurais, ao desenvolvimento rural, ao «futuro da aldeia» e à agricultura; 

J. Considerando que o direito fundamental de livre circulação de pessoas é uma condição 

prévia, nomeadamente nas regiões fronteiriças, para atingir os objetivos de coesão 

económica, social, territorial e ambiental, alcançar um desenvolvimento e uma 

competitividade fortes e sustentáveis e permitir um acesso equitativo ao emprego; 

K. Considerando que a população das zonas do sopé das montanhas figura entre as mais 

pobres da região montanhosa e está exposta a um alto risco de desemprego e de 

despovoamento devido à deslocalização da produção industrial tradicional e à 

concentração desta nas zonas urbanas; 

L. Considerando que a estratégia para a região alpina deve inspirar-se nas estratégias 

macrorregionais bem-sucedidas, já em curso, para as regiões do mar Báltico, do Danúbio 

e dos mares Adriático e Jónico; 

M. Considerando que as zonas de montanha, sobretudo as regiões ultraperiféricas, são 

afetadas frequentemente por baixos níveis educacionais, falta de mão-de-obra qualificada, 

baixa densidade de serviços públicos e falta de disponibilidade de banda larga; que, de um 

modo geral, as zonas mais acessíveis podem contar com uma economia mais pujante e 

atrair mais investimentos; 

N. Considerando que a estratégia para a região alpina deve dar prioridade às zonas em que 

traria um verdadeiro valor acrescentado e mais convergência regional;  

O. Considerando que os recursos financeiros devem ser orientados para as necessidades 

específicas das zonas de montanha; 

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão e o plano de ação para a região alpina, 

mas frisa a necessidade de reforçar a dimensão social para assegurar o desenvolvimento 

de um modelo de crescimento capaz de garantir um crescimento sustentável, a inclusão 

social e a proteção social para todos, em especial nas zonas fronteiriças; reafirma a 

importância de incentivar a criação de infraestruturas sociais e de promover os 

investimentos sociais; 

2. Salienta a importância de reforçar o potencial económico dos setores estratégicos, como a 

agricultura, a silvicultura, o turismo sustentável e acolhedor para as diferentes gerações, a 

energia sustentável, a bioeconomia, os bioprodutos, a saúde e as tecnologias de ponta, 

com um forte apoio às PME e às empresas familiares, com os quais os centros de 

investigação devem forjar ligações; destaca a necessidade de promover a produção local e 

incentivar novos investimentos, nomeadamente facilitando o acesso ao crédito para os 

jovens empresários e para a criação de postos de trabalho sustentáveis que respeitem a 

Agenda do Trabalho Digno da OIT, que respeitará a negociação coletiva e as convenções 

coletivas quando estas existam; 

3. Realça a importância da identidade transfronteiriça e outras formas de identidade regional; 

4. Salienta a necessidade de prestar serviços públicos de qualidade, acessíveis a todos e a 

preços razoáveis, nomeadamente no que diz respeito à educação, aos cuidados de saúde, 
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aos serviços sociais e à mobilidade; destaca a necessidade de desenvolver infraestruturas e 

tecnologias que garantam a disponibilidade de serviços personalizados sustentáveis para 

os habitantes da região alpina; insta os Estados-Membros em causa a terem melhor em 

conta as necessidades das pessoas que vivem nas zonas mais periféricas; 

5. Salienta a necessidade de criar instrumentos eficazes, incluindo inspeções e controlos 

adequados, para garantir condições de trabalho e de vida dignas aos trabalhadores 

sazonais na região alpina e assegurar que não haja uma utilização incorreta do emprego 

sazonal; realça a necessidade de assegurar o respeito pelos direitos laborais, pelas normas 

laborais e pela elevada qualidade das condições de trabalho, em geral; 

6. Salienta a necessidade de reforçar a adaptabilidade da mão-de-obra, através da 

reconversão, da aprendizagem ao longo da vida e do multilinguismo, e de aprovar planos 

para reforçar as boas condições de trabalho, a segurança social, a igualdade de género e a 

acessibilidade para as pessoas com deficiência; 

7. Insiste na necessidade de criar um ambiente favorável à inovação e à investigação com 

estratégias de especialização inteligente e o reforço dos laços entre as vantagens 

complementares da região alpina e os seus interesses, e realça que é necessário criar polos 

regionais para estabelecer, de forma sustentável, ligações nas áreas da investigação, da 

ciência e da economia; salienta que um nível elevado de proteção social, uma mão-de-

obra qualificada e instruída, empresas inovadoras e características geográficas únicas são 

vantagens competitivas da região alpina; 

8. Relembra a importância de favorecer a formação polivalente e cursos de formação 

adequados às necessidades de um mercado de trabalho sustentável e aos seus setores 

estratégicos e orientados para o futuro, incluindo centros de formação específicos e um 

centro de emprego regional multilingue em linha, em particular; considera que se deve 

apoiar e proporcionar uma formação em regime de aprendizagem de qualidade, de acordo 

com as necessidades do mercado de trabalho;  

9. Realça que o turismo sustentável, a produção local e os sistemas eficientes de transportes 

públicos podem ajudar a combater o despovoamento e garantir postos de trabalho na 

região; 

10. Salienta que os centros de formação estão em concorrência entre si e, portanto, só devem 

beneficiar de uma assistência especial se for demonstrada a sua necessidade por razões 

qualitativas ou económicas; 

11. Apela ao reforço da sustentabilidade e da eficiência da conectividade dos transportes na 

região e no resto da Europa e ao fomento de sistemas intermodais de transporte para o 

desenvolvimento da região e o bem-estar dos seus habitantes; destaca a importância de 

apoiar políticas transnacionais coordenadas e novas abordagens em matéria de 

responsabilidade partilhada e de cooperação leal entre os territórios, como as ligações 

verticais entre as grandes cidades e as zonas rurais, de montanha e turísticas; 

12. Destaca a importância de assegurar um acesso privilegiado a uma ligação à Internet de 

banda larga e, portanto, a serviços digitais e outras oportunidades para as pessoas que 

vivem em zonas afastadas dos grandes centros urbanos, a fim de lhes dar acesso às ofertas 

de emprego publicadas na Internet, incluindo as publicadas no portal da rede EURES, bem 
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como a muitos outros serviços em linha que tornam a vida quotidiana mais fácil, 

estimulam a criação de emprego, aumentam a produtividade e os rendimentos do trabalho, 

ajudam a superar o fosso digital e promovem a inclusão social e económica de todos;  

realça a necessidade de uma melhor ligação entre escolas, universidades e centros de 

investigação, e da promoção de programas de aprendizagem em linha, da inovação e do 

desenvolvimento de polos de inovação com base nas competências regionais e nas 

empresas regionais, bem como do desenvolvimento global de «aldeias e regiões digitais» 

que constituam ambientes sustentáveis, viáveis e acolhedores para as famílias; 

13. Destaca a dimensão social de uma estratégia alpina comum e insta a uma cooperação 

inovadora, por exemplo para promover o desenvolvimento demográfico através de 

medidas de colaboração que disponibilizem estruturas de obstetrícia mais seguras e 

disseminadas nas regiões rurais alpinas; 

14. Recorda o princípio do acesso universal aos serviços públicos, que deve ser garantido em 

todos os territórios da UE, acentuando, simultaneamente, a necessidade de os Estados-

Membros e as regiões encorajarem soluções alternativas e inovadoras para as regiões 

montanhosas, incluindo soluções «feitas por medida» e adaptadas às necessidades locais e 

regionais, se for o caso; 

15. Salienta a necessidade de promover modelos de produção baseados numa abordagem de 

economia circular, apoiar a eficiência energética e a criação de «infraestruturas 

ecológicas» para preservar a biodiversidade e os recursos naturais e proporcionar novas 

oportunidades no turismo e na criação de emprego de qualidade; 

16. Insta a Comissão a adotar medidas de integração da perspetiva de género a nível 

horizontal e vertical, em todos os domínios políticos, e a atribuir fundos a medidas de 

integração que se destinem, especificamente, a mulheres que vivem nas regiões 

montanhosas para combater os desequilíbrios existentes; 

17. Realça a dimensão social, cultural e económica das tradições e dos costumes alpinos, cuja 

diversidade importa apoiar e preservar, também no quadro de ações transfronteiriças; 

18. Exorta à participação direta das regiões, municípios e cidadãos em todas as iniciativas da 

estratégia alpina da UE, enquanto condição prévia essencial ao sucesso das mesmas. 
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