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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda o facto de a União Europeia pretender ajudar os países a reduzir a discrepância 
entre o número de filhos desejado pelos casais (2,3) e o número de filhos que realmente 
têm (1,5), através de medidas para melhorar as condições de enquadramento.

2. Surpreende-se pelo facto de o Livro Verde apenas mencionar brevemente os aspectos 
sócio-sanitários da alteração demográfica; sublinha o crescimento qualitativo e quantitativo 
da procura dos serviços de saúde e dos cuidados a longo prazo devido ao envelhecimento da 
população; está persuadido de que o investimento na prevenção de doenças ao longo da vida 
é uma decisão importante, para se enfrentarem as alterações demográficas de uma 
perspectiva humana e financeira; assinala que quanto mais tempo as pessoas puderem 
desfrutar de uma vida saudável, mais tempo poderão permanecer activas e trabalhar;

3. Concorda com o facto de o crescimento económico apenas poder ser recuperado através 
de medidas no contexto de uma taxa de emprego mais elevada, de inovação e de aumento 
da produtividade, assim como através da modernização da protecção social, quando se 
verifica uma taxa de natalidade decrescente;

4. Manifesta preocupação quanto às diferenças a nível do estado de saúde nos 
Estados-Membros, regiões e grupos sociais; frisa que as diferenças a nível do estado de
saúde (menor esperança de vida, doenças crónicas frequentes, doenças geradas pelas 
condições de vida) juntamente com uma taxa de natalidade inferior e as emigrações, 
poderão conduzir ao aumento de diferenças regionais e a um ciclo vicioso, que só 
dificilmente poderá ser quebrado; insta os Estados-Membros a comunicarem as diferenças 
sanitárias verificadas, para que se possa alcançar com o apoio da Comissão um 
intercâmbio sistemático das práticas óptimas e uma gestão eficaz dessas diferenças;

5. Critica a suposição implícita e irreflectida do Livro Verde, segundo a qual o decréscimo 
da população implica exclusivamente repercussões negativas para a ordem social 
estabelecida; gostaria, portanto, que sejam abordadas as seguintes questões: 

a) Em que medida poderão ser superadas as repercussões negativas do decréscimo da 
população através da inovação, de uma taxa de emprego mais elevada e da modernização 
da protecção social?

b) O decréscimo da população poderá ter também implicações positivas? Por exemplo, no 
domínio do ambiente, do volume de tráfego, da utilização dos solos, etc.

c) É possível criar uma espécie de "Pareto Optimum" para o número ideal de habitantes a 
longo prazo na Europa?

6. Apela à Comissão para que esboce os cenários para uma integração social do grupo em 
crescimento constante de cidadãos idosos, assim como das suas novas necessidades.


