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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os desafios demográficos e a solidariedade entre gerações
(2005/2147(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução sobre o relatório da Comissão sobre a situação 
demográfica na União Europeia em 19951,

– Tendo em conta a sua Resolução sobre o Relatório Demográfico de 1997, da Comissão2,

– Tendo em conta a sua Resolução sobre a Comunicação da Comissão “Uma Europa para 
todas as idades – Promover a prosperidade e a solidariedade entre as gerações"3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Resposta da Europa ao Envelhecimento 
da População Mundial: Promover o Progresso Económico e Social num Mundo em 
Envelhecimento – Contribuição da Comissão Europeia para a II Assembleia Mundial 
sobre o Envelhecimento" (COM(2002)0143),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão “Uma nova solidariedade entre gerações 
face às mutações demográficas” (COM(2005)0094),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2005),

1. Acolhe com agrado a Comunicação da Comissão que constitui o Livro Verde “Uma nova 
solidariedade entre gerações face às mutações demográficas”;

2. Faz notar que as transformações demográficas conjugadas com um crescimento 
económico reduzido e com a persistência de um nível de desemprego elevado vão, com o 
tempo, aumentar exponencialmente esses desafios; conclui que o combate frontal ao 
crescimento reduzido e ao desemprego elevado deve, por conseguinte, ajudar a minimizar 
as consequências das transformações demográficas;

3. Reconhece que diferentes Estados-Membros estão a braços com desafios comuns neste 
domínio e estão a explorar diferentes soluções, com graus diversos de sucesso; considera 
que não há respostas certas que sirvam para todos, em especial numa União de vinte e 
cinco ou mais Estados-Membros; salienta que a necessidade de uma abordagem variada 
para enfrentar os desafios demográficos é reforçada pelas disparidades significativas 
existentes entre as diferentes regiões dos Estados-Membros e que essas disparidades 
exigirão abordagens imaginativas, e não uniformes;

  
1 JO C 115, 14.4.1997, p 224.
2 JO C 104, 06.4.1997, p. 222.
3 JO C 232, 17.8.2001, p. 381.
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4. É de opinião de que todos os Estados-Membros podem aprender mais uns com os outros 
através de um intercâmbio mais intenso de boas práticas, em especial com os países 
escandinavos nos quais uma participação elevada das mulheres no mercado de trabalho se 
conjuga com a taxa de fertilidade mais elevada da Europa;

5. Considera que a decisão tomada por muitas mulheres de limitar ou protelar a constituição 
de família pode não ser a sua preferência, mas sim uma preferência que lhes é imposta 
pelo desafio de conciliar a vida profissional com a vida familiar; considera que dar às 
mulheres condições para terem filhos é algo que não é apenas do interesse destas, mas 
que é do interesse da sociedade em geral, dado o declínio da taxa de natalidade que se 
verifica actualmente na Europa; 

6. Exorta os Estados-Membros a desenvolverem mais esforços no sentido de identificar 
todos os obstáculos à promoção das famílias, incluindo os obstáculos externos ao local de 
trabalho, tais como políticas fiscais, horários do comércio e acesso ao mercado da 
habitação;

7. Conclui que o melhoramento do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal deveria ser 
uma prioridade permanente dos governos; acrescenta que tal deveria exigir que os 
governos dessem às pessoas a possibilidade de fazerem as suas próprias opções, em vez 
de fazerem tais opções em nome delas;

8. Coloca a maior ênfase na importância da educação, do desenvolvimento de aptidões e das 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para optimizar a mobilidade individual 
e a empregabilidade, bem como a realização pessoal;

9. Considera que as empresas privadas europeias têm um importante papel a desempenhar 
na promoção activa da igualdade de oportunidades e da não discriminação em função da 
idade; e que as empresas devem ser encorajadas a enfrentar os desafios do
envelhecimento populacional como parte da sua Responsabilidade Social Empresarial;

10. Considera que as políticas de imigração que visam promover a integração económica, 
social e jurídica bem sucedida dos migrantes deveriam ser encorajadas enquanto 
tentativas de atenuar os desafios demográficos, mas reconhece que, só por si, tais
medidas não resolverão todos os problemas ligados às transformações demográficas;

11. Recorda aos Estados-Membros que o mesmo se aplica aos Países Menos Desenvolvidos, 
os quais também enfrentam desafios ligados ao envelhecimento da população1, bem 
como um problema crescente de desemprego juvenil; encorajaria os governos dos 
Estados-Membros e a União Europeia a considerarem este factor sempre que formularem 
programas de ajuda e de cooperação;

12. Recomenda que se dedique mais atenção à normalização dos diversos pressupostos 
utilizados pelos diferentes Estados-Membros para a prestação de informação ao 

  
1 Ver, por exemplo, a Comunicação da Comissão “Resposta da Europa ao Envelhecimento da População 
Mundial” (COM(2002)0143).
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EUROSTAT, de modo a possibilitar comparações mais válidas entre melhores práticas;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


