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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. Considerando que as alterações demográficas impõem uma pressão económica e social 
considerável aos governos dos Estados-Membros e aos órgãos de poder local e regional 
no tocante à prestação de serviços públicos, nomeadamente ao nível da proteção social, 
dos serviços sociais e das infraestruturas; que estas pressões serão agravadas pelo 
declínio da população ativa e pelo aumento do grau de dependência; e que os serviços 
públicos e privados de elevada qualidade, em especial os serviços de acolhimento de 
crianças, de prestação de cuidados de longa duração e de acolhimento em centros de dia, 
desempenharão um papel crucial, devendo o papel da prestação de cuidados à distância 
e da telemedicina ser alargado;

B. Considerando que é importante que a UE integre as questões demográficas em todas as 
políticas, nomeadamente incorporando-as nas suas rubricas orçamentais;

C. Considerando que o combate ao desemprego entre os jovens e os trabalhadores mais 
idosos continua a ser um dos maiores desafios com que se debatem as regiões da UE;

1. Insta os Estados-Membros a utilizarem os recursos do Fundo de Coesão, nomeadamente 
o FEDER e o FSE, para reforçar a acessibilidade dos espaços públicos às pessoas com 
necessidades especiais, incluindo as pessoas portadoras de deficiências, as crianças e os 
idosos;

2. Apela a uma maior integração dos recursos do FEDER na melhoria das infraestruturas 
de transportes e telecomunicações em zonas com altas taxas de envelhecimento, uma 
percentagem elevada de zonas rurais e problemas de despovoamento; 

3. Reclama uma maior mobilização dos recursos do FSE para combater eficazmente o 
fosso digital e a exclusão digital, em particular entre a população mais idosa;

4. Salienta que as regiões devem utilizar de forma mais ativa os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento para fazer face às alterações demográficas, nomeadamente 
através do apoio a programas de formação, ao empreendedorismo e à chamada 
economia grisalha.


