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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, em certos Estados-Membros, a crise financeira teve um impacto na 

política de coesão, o que conduziu a taxas de desemprego ainda mais elevadas, ao 

aumento da pobreza e da exclusão social e a maiores discrepâncias entre as regiões da 

União; 

B. Considerando que os últimos dados referentes a 2013 revelam que o desemprego de longa 

duração na União atingiu o nível histórico de 5,1 % da mão de obra; considerando que o 

desemprego de longa duração tem consequências determinantes para os indivíduos ao 

longo das suas vidas e pode tornar-se estrutural, em particular nas regiões periféricas; 

C. Considerando que, recentemente, o investimento público em termos reais na UE decresceu 

15 % e que muitas regiões, nomeadamente as que enfrentam desafios demográficos, não 

puderam contribuir devidamente para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, 

especialmente para a meta global de atingir uma taxa de emprego de 75 % até 2020, para 

o objetivo de reduzir a pobreza em 20 milhões de pessoas e para a meta de limitar o 

abandono escolar precoce; 

D. Considerando que as regiões que sofrem de limitações naturais ou demográficas graves e 

permanentes apresentam normalmente taxas de desemprego mais elevadas, um 

crescimento económico mais fraco e uma falta de investimentos significativos, 

provocando uma divergência estrutural na União; considerando que, nestas regiões, as 

taxas de emprego rondam, em média, os 10 pontos percentuais abaixo da meta nacional, 

comparativamente aos 3 pontos percentuais abaixo da meta registados nas regiões mais 

desenvolvidas; 

E. Considerando que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) permanecem 

um dos principais instrumentos de investimento da União, com potencial para reduzir as 

disparidades e os desequilíbrios estruturais entre regiões, atenuar as tendências negativas 

resultantes da crise económica e criar empregos sustentáveis e de qualidade, bem como 

um crescimento sustentável, em particular nas regiões que dele mais necessitam, caso seja 

utilizado de forma eficaz; considerando que o Fundo Social Europeu (FSE) constitui o 

principal instrumento para investir no capital humano, fomentar a integração no mercado 

de trabalho e combater a pobreza e a exclusão social; 

F. Considerando que os desequilíbrios socioeconómicos entre os Estados-Membros se 

acentuaram, verificando-se o inverso no que se refere ao objetivo de convergência 

regional; considerando que o fosso nas taxas de desemprego entre países centrais e 

periféricos aumentou de 3,5 % em 2000 para 10 % em 2013; considerando que esta 

divergência aumenta o risco de fragmentação e ameaça a estabilidade económica e a 

coesão social da União; considerando que o 6.º relatório sobre a coesão destaca o papel 

que os FEEI desempenham na eliminação das desigualdades, em particular durante a 

crise; 
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1. Lamenta que o potencial dos fundos da União para a criação de emprego continue a ser 

insuficiente e faz notar que este potencial deveria ser objeto de um reforço adicional, 

através de uma elaboração e aplicação de políticas de forma mais eficiente e orientada 

para os resultados; manifesta, a este respeito, a sua preocupação relativamente aos atrasos 

na adoção e na aplicação dos programas operacionais para o período de programação 

2014-2020 e insta a Comissão e os Estados-Membros a acelerarem o processo; solicita à 

Comissão e aos Estados-Membros que facilitem o acesso ao financiamento para todos os 

beneficiários, nomeadamente para as PME, que criaram recentemente 80 % dos novos 

postos de trabalho na União; 

2. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que concebam políticas específicas de 

apoio à criação de emprego de qualidade para os desempregados de longa duração, os 

desempregados com mais idade, as mulheres e outros grupos prioritários particularmente 

afetados pela crise; 

3. Lamenta também que a taxa de desemprego dos jovens permaneça demasiadamente 

elevada, especialmente nos Estados-Membros mais afetados pela crise; insta os 

Estados-Membros a recorrerem o mais depressa possível às verbas disponíveis no quadro 

da Iniciativa para o Emprego dos Jovens, nomeadamente aos mil milhões de euros de 

pré-financiamento logo que estejam disponíveis, a fim de facilitar o acesso dos jovens ao 

emprego; insta os Estados-Membros a utilizarem os fundos da UE para complementarem 

e reforçarem os programas nacionais destinados ao fomento da coesão, da competitividade 

regional, do emprego e da promoção do empreendedorismo, em particular entre os jovens; 

apela também, neste contexto, às instituições europeias de ensino superior para que 

aumentem os esforços no sentido de adaptar os seus programas às necessidades do 

mercado de trabalho e da sociedade em geral e para que proporcionem programas de 

orientação individual e aconselhamento que contribuam para combater o desemprego dos 

jovens em larga escala; 

4. Salienta que, na União Europeia, o nível de abandono escolar precoce se mantém elevado 

e que este problema está a afetar a taxa de desemprego dos jovens; realça que é necessário 

resolver este problema através da modernização dos sistemas educativos e dos programas 

de ensino, nomeadamente recorrendo à assistência do Fundo Social Europeu (FSE); 

5. Sublinha a importância da dimensão do género na criação de emprego; exorta a Comissão 

a prever financiamento suficiente para combater o desemprego das mulheres; considera 

que as mulheres poderiam beneficiar de avanços tecnológicos que permitam horários de 

trabalho mais flexíveis e apela à Comissão para que invista neste domínio; 

6. Insta a Comissão a prestar especial atenção à situação dos grupos minoritários em toda a 

União, que sofrem de todas as formas de exclusão social e, por essa razão, são mais 

suscetíveis de serem vítimas do desemprego estrutural; considera que qualquer política em 

prol da coesão social na União deve ter em conta a integração das minorias; 

7. Destaca que, devido a mudanças nos padrões de produção e ao envelhecimento 

demográfico, o papel do Fundo Social Europeu e do investimento na adaptação das 

competências dos trabalhadores tem crescido substancialmente; manifesta a sua profunda 

convicção de que, a este respeito, o FSE deveria ser complementar às abordagens 

nacionais nos Estados-Membros; insta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem 
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que os recursos disponíveis sejam utilizados de maneira tão eficaz e eficiente quanto 

possível, de modo a assegurar a empregabilidade dos trabalhadores, a inclusão social e a 

igualdade de género; realça, simultaneamente, que os programas de formação financiados 

pelo FSE devem também estar adaptados às necessidades dos empresários e dos gestores, 

a fim de garantir o desenvolvimento sustentável das empresas, especialmente das PME, 

que criam a maioria das oportunidades de trabalho na UE; 

8. Apela aos Estados-Membros e à Comissão para que continuem, nomeadamente, a 

melhorar e a aprofundar a plataforma EURES enquanto instrumento eficaz para favorecer 

a mobilidade dos trabalhadores na Europa, em especial a mobilidade transfronteiriça, 

melhorando o conhecimento dos trabalhadores sobre o mercado de trabalho da União, 

informando-os sobre as oportunidades de trabalho e acompanhando-os nas questões 

administrativas; encoraja os Estados-Membros a desenvolverem e a apoiarem as redes 

EURES, nomeadamente em resposta ao facto de os trabalhadores transfronteiriços serem 

os primeiros a sofrer em virtude dos problemas de adaptação e das dificuldades em obter o 

reconhecimento de qualificações profissionais; faz notar que, ao reunirem serviços 

públicos de emprego, parceiros sociais e autoridades locais e regionais, bem como outras 

partes interessadas privadas, estas redes facilitam e apoiam a mobilidade transfronteiriça; 

9. Salienta a necessidade de orientar a criação de empregos de qualidade com a ajuda das 

novas tecnologias; entende que a Comissão deve associar a redução do desemprego aos 

instrumentos da Agenda Digital e do programa Horizonte 2020; 

10. Salienta que a União deveria investir nas empresas e apoiar a criação de empresas, com 

particular destaque para as PME e as microempresas, que representam 99 % do tecido 

empresarial na União e geraram, recentemente, 80 % dos novos postos de trabalho, 

facilitando o acesso ao financiamento, reduzindo os encargos administrativos, 

simplificando a legislação no âmbito do programa REFIT e criando um ambiente 

favorável e um quadro regulamentar adequado, incluindo para as empresas em fase de 

arranque; realça que tais medidas não devem comprometer os direitos laborais e sociais na 

UE; saúda, neste sentido, a intenção de criar um novo Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos enquanto ferramenta supletiva da política de coesão, com potencial para gerar 

1,3 milhões de novos postos de trabalho em três anos; 

11. Realça que a política de coesão deve ser utilizada para gerar um crescimento inteligente e 

sustentável nas regiões que dele mais necessitem, apoiando a criação e o desenvolvimento 

de microempresas e de PME através de um leque de medidas e instrumentos financeiros; 

12. Apela aos Estados-Membros, numa perspetiva de convergência socioeconómica, para que 

garantam que também as regiões periféricas e as regiões mais pequenas disponham da 

capacidade necessária, nomeadamente de recursos humanos, para absorver os fundos 

disponíveis; 

13. Apela aos Estados-Membros, tendo em conta os efeitos negativos do envelhecimento da 

população e dos desafios demográficos nos mercados laborais, para que desenvolvam 

projetos no sentido de contrariar a diminuição da população e de apoiar a mobilidade; 

14. Insta a Comissão a assegurar que os investimentos sejam orientados para regiões 

economicamente mais fracas com níveis de desemprego elevados e para as PME dessas 
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regiões, tendo em conta o acesso limitado ao financiamento de que dispõem, a fim de 

garantir que estes esforços tenham um impacto significativo onde forem mais necessários 

e que as escolhas sejam feitas em função dos aspetos económicos dos investimentos; 

partilha do entendimento da Comissão quanto à necessidade de mão-de-obra especializada 

nos setores em crescimento, como a economia digital, os setores ecológicos e os cuidados 

de saúde; 

15. Recorda que a indexação dos salários à produtividade é importante não só para a coesão 

social, mas também para a manutenção de uma economia forte e de uma população ativa 

produtiva; 

16. Destaca o papel da coesão territorial e, a este respeito, sublinha a importância dos 

investimentos nas infraestruturas transfronteiriças, como as vias navegáveis interiores, 

reconhecendo o respetivo papel na promoção do desenvolvimento socioeconómico das 

regiões; 

17. Considera que as medidas da política de coesão têm um papel essencial a desempenhar na 

redução das disparidades internas em matéria de concorrência e dos desequilíbrios 

estruturais nas regiões com maior necessidade; insta a Comissão a ponderar um 

pré-financiamento para facilitar a utilização plena dos fundos pelos Estados-Membros no 

período 2014-2020, garantindo, em simultâneo e sem exceção, que o princípio da 

responsabilidade orçamental é respeitado; 

18. Considera que a disciplina orçamental se reveste de uma importância vital para a 

consecução do crescimento e da criação de emprego inteligente e sustentável; solicita que 

se renove o destaque dado à melhoria da orientação das despesas e ao combate à fraude; 

19. Sublinha que as políticas de crescimento e de emprego têm efeitos territoriais diferentes, 

em função da situação específica de cada região da UE, e que as disparidades regionais 

têm aumentado desde o início da crise; salienta que as recomendações específicas por país 

devem ter em consideração as diferenças territoriais entre os Estados-Membros, a fim de 

fomentar o crescimento e o emprego, preservando, simultaneamente, a coesão social. 
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