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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:

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulado "Política de 
Coesão: Relatório estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 2007-2013” 
(COM(2010)110),

– Tendo em conta o Regulamento n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, que 
estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Europa 2020 – Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre o Relatório Estratégico de 2010 da 
Comissão sobre a Execução dos Programas da Política de Coesão, adoptadas na 3023.ª 
reunião do Conselho "Assuntos Externos", realizada em 14 de Junho de 2010, no 
Luxemburgo,

– Tendo em conta o disposto no artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia em matéria de desenvolvimento de acções tendentes ao reforço da coesão 
económica, social e territorial da União,

A. Considerando que a promoção da coesão económica, social e territorial e da solidariedade 
entre os Estados-Membros é um dos principais objectivos da UE, como previsto no artigo 
3.º do Tratado da União Europeia,

B. Considerando que é necessário que a política de coesão seja uma ferramenta eficaz e 
eficiente para responder aos desafios socioeconómicos provocados pela crise financeira e 
para reduzir as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das regiões europeias,

C. Considerando que a política de coesão desempenha um papel fundamental na via para a 
plena concretização dos objectivos UE para 2020, nomeadamente no domínio do emprego 
e dos assuntos sociais, a todos os níveis de governação e em todos os horizontes 
geográficos,

D. Considerando que o Fundo Social Europeu (FSE) deve garantir o pleno emprego e a as 
oportunidades de emprego, promovendo, entre outros objectivos, a integração dos 
trabalhadores no mercado de trabalho e o reforço da inclusão social,

1. Acolhe favoravelmente o relatório estratégico da Comissão sobre a aplicação dos 
programas da política de coesão co-financiados pelos Fundos Estruturais (2007-2013) 
(COM(2010)110); considera, porém, que no rescaldo da recessão económica mundial, que 
mudou radicalmente a paisagem económica da UE, provocou o aumento do desemprego, 
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afrouxou o crescimento económico e comprometeu o ambiente empresarial, o futuro 
relatório da Comissão deve fornecer uma avaliação actualizada mais judiciosa do impacto 
dos projectos seleccionados, nomeadamente em termos de criação de novos postos de 
trabalho, redução das disparidades socioeconómicas, reforço da inclusão social e melhoria 
do capital humano; lamenta que o método de elaboração de orçamentos na perspectiva do 
género ("gender budgeting") não esteja a ser satisfatoriamente implementado pelos 
Estados-Membros e que, ao avaliar a referida implementação, tenha igualmente 
negligenciado a perspectiva de género ("gender mainstreaming"); salienta que a 
elaboração de orçamentos na perspectiva de género pode garantir a adequada utilização 
dos recursos, dando, assim, um contributo fundamental para a igualdade de género; 
considera que a introdução de um melhor sistema de acompanhamento e avaliação é 
crucial para avançar para uma abordagem da política de coesão mais estratégica e 
orientada para os resultados;

2. Espera que o desenvolvimento de iniciativas dos Estados-Membros eficazes e 
quantificáveis — financiadas pelo FSE — contribua para alcançar o objectivo de redução 
da pobreza inscrito na Estratégia “Europa 2020”;

3. Exorta a Comissão a incluir em futuros relatórios uma referência à interacção e 
complementaridade dos Fundos Estruturais, bem como à sua interacção com outros 
instrumentos financeiros da UE;

4. Congratula-se com os progressos já alcançados na execução de projectos relevantes para o 
documento de orientação “Mais e melhores empregos”, na perspectiva da crise económica 
e do aumento do número de desempregados;  Recomenda, porém, vivamente à Comissão 
que introduza métodos de cooperação com os Estados-Membros que facilitem a pronta 
mobilização e eficaz atribuição do financiamento necessário para efeitos de concretização 
de uma economia competitiva e eficaz do ponto de vista dos recursos, crescimento de tipo 
inclusivo e economia de pleno emprego e dotada de um elevado nível de coesão social e 
territorial e redução da pobreza, que são objectivos prioritários da Estratégia “Europa
2020”, nomeadamente no domínio do emprego e dos assuntos sociais, a fim de 
impulsionar o crescimento e a produtividade e melhorar os níveis de emprego na Europa;

5. Subscreve a recomendação da Comissão segundo a qual cumpre intensificar a luta contra 
a pobreza; salienta, neste contexto, que a promoção de medidas de acompanhamento 
relativas à "inclusão social" (artigo 3.º, n.º 1, alínea c), subalínea i) do Regulamento do 
FSE) se revelou eficaz no apoio à integração social das pessoas particularmente 
desfavorecidas; exorta, por conseguinte, a que essas medidas de acompanhamento 
continuem a ser um elemento fulcral do Fundo Social Europeu;

6. Lamenta que os recursos financeiros do FSE disponibilizados pela União Europeia não 
sejam plenamente utilizados;

7. Insta os Estados-Membros a melhorarem a flexibilidade dos fundos, simplificarem os 
procedimentos e reduzirem os entraves administrativos e os custos administrativos 
excessivos e outros obstáculos que dificultam a consecução das metas políticas no que 
respeita ao acesso ao emprego, à luta contra a pobreza, à garantia de integração e inclusão 
social e ao desenvolvimento de competências; apoia uma avaliação sobre a questão de 
saber se a disciplina na afectação dos recursos melhorou a execução dos programas; 
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salienta, no entanto, a necessidade de as operações visarem especificamente as prioridades 
que têm por objectivo satisfazer necessidades particulares e as exigências de diversas 
regiões, especialmente das micro-regiões e das comunidades mais desfavorecidas, tendo 
sempre em consideração os activos e os recursos humanos existentes; observa, porém, que 
a afectação dos recursos não pode impedir a flexibilidade na sua utilização, 
designadamente em períodos de crise; congratula-se com o facto de a Comissão tencionar 
futuramente basear os auxílios mais em objectivos do que na afectação de recursos; 
solicita que a administração assuma doravante um papel de informação e aconselhamento, 
através do desenvolvimento de balcões únicos de atendimento, se necessário, e tornando a 
legislação relevante acessível aos cidadãos; requer que, no contexto das verificações 
levadas a cabo pelas autoridades sociais, seja votada especial atenção à observância do 
princípio do contraditório; solicita igualmente que, atendendo à complexidade do Direito 
do Trabalho, em caso de litígio com a administração, se privilegie o diálogo e não o 
contencioso, nos casos em que um cidadão tenha agido de boa-fé;

8. Lamenta que, numa altura em que a crise económica e financeira acentua as desigualdades 
sociais, se verifique um decréscimo na atribuição dos fundos estruturais aos 
Estados-Membros;

9. Observa que o FSE foi criado com o objectivo de reduzir as diferenças de condições de 
vida entre os Estados-Membros e regiões da UE, visando promover a coesão económica e 
social, e exorta a Comissão a apresentar de uma iniciativa de revisão dos critérios de 
co-financiamento por parte dos Estados-Membros, visando facilitar a sua utilização para 
os países que se vêem confrontados com maiores fragilidades financeiras;

10. Salienta a importância de melhorar as infra-estruturas e os serviços para as microrregiões 
desfavorecidas e com uma alta concentração de pessoas socialmente marginalizadas (por 
exemplo, os Roma), tornando-as igualmente acessíveis;

11. Salienta que o papel das abordagens ao desenvolvimento local no âmbito da política de 
coesão deve ser reforçado através do apoio à inclusão activa no domínio do emprego e da 
educação, bem como da concepção de programas de longo prazo, elaborados de forma 
complexa e gradual, para a reabilitação de zonas rurais e de áreas urbanas empobrecidas e 
das áreas urbanas com uma alta concentração de pessoas socialmente marginalizadas (por 
exemplo, os Roma) e da introdução de uma nova cláusula de não discriminação e não 
segregação;

12. Solicita à Comissão que promova a eficácia e o perfil público do FSE, tornando-o, assim, 
mais acessível, visando a atribuição de mais fundos, a fim de expandir o acesso ao 
mercado de trabalho através da efectiva implementação da formação ao longo da vida, 
para habilitar as pessoas a adaptarem-se à evolução do mercado de trabalho numa era de 
globalização e de informatização do trabalho e de introduzir horários de trabalho flexíveis 
e promover o trabalho a tempo parcial e o teletrabalho, como meio para conquistar mais 
pessoas para o mercado de trabalho, garantir oportunidades para os cidadãos europeus, 
com especial ênfase especial nas pessoas mais desfavorecidas (minorias étnicas nacionais, 
como a minoria Roma, e as pessoas portadoras de deficiência), para lhes conferir mais 
empregabilidade e as tornar mais adaptáveis e criar as condições necessárias a um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e à coesão económica e social; recorda que 
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a eficácia do FSE depende da sua capacidade de adaptação aos problemas locais e 
exigências territoriais específicas; salienta a importância da formação profissional ao 
longo da vida para todos os empregados do FSE; exorta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a garantirem a existência de sólidas sinergias entre os Fundos 
Estruturais e as políticas europeias relevantes e a promoverem projectos que atendam às 
exigências do mercado de trabalho;

13. Insta os Estados-Membros a intensificarem a tónica que colocam na educação e formação 
dos trabalhadores, tomando por referência postos de trabalho de elevada qualidade e 
orientados para o futuro na sociedade orientada para o conhecimento;

14. Exorta a Comissão, atendendo a que o FSE é uma ferramenta fundamental de combate à 
pobreza, às desigualdades de género, à discriminação social (das pessoas portadoras de 
deficiência, dos migrantes, dos idosos, etc.), ao dar emprego às pessoas, à exclusão social 
e ao desemprego, a reforçar o potencial e a autonomia financeira do FSE no que diz 
respeito à prossecução da coesão económica e social, a torná-lo mais flexível, para que se 
possa fazer face aos actuais e futuros desafios no domínio do emprego, a simplificar a 
gestão dos projectos e harmonizar e melhorar os procedimentos e os controlos, tendo em 
conta a sustentabilidade social, e a acompanhar de forma mais eficaz projectos em curso; 
realça as experiências positivas obtidas pelos organizadores de projectos com as 
subvenções globais e congratula-se com a avaliação positiva das subvenções globais no 
relatório Ecosoc sobre a eficiência das parcerias (Jan Olsson, ECO/258); requer a 
introdução de uma nova cláusula de não discriminação e não segregação, a fim de dar 
apoio aos das mesmas mais necessitados, tendo em vista explicitamente, mas não 
exclusivamente, também as comunidades Roma; realça o papel do FSE no reforço da 
vertente da integração social; salienta a necessidade de o FSE pôr em prática políticas 
mais transparentes em matéria de atribuição de fundos e de uma avaliação e controlo 
circunstanciados dos resultados atingidos em temos de emprego;

15. Reconhece o papel do FSE na consecução dos objectivos sociais e convida a Comissão a 
promover uma maior coerência e articulação entre o FSE e os vários programas-quadro, 
como as iniciativas EQUAL e "Europa para os Cidadãos", tendo em vista o 
estabelecimento de uma melhor coordenação e cooperação entre os diferentes 
instrumentos de intervenção da UE;

16. Considera que o FSE deve fomentar a participação activa dos cidadãos na sociedade e no 
mercado de trabalho, criando igualdade de oportunidades para todos; recorda, assim, a 
importância da implementação do processo de elaboração orçamental numa perspectiva de 
género, a fim de fazer progredir o capital e os recursos humanos, pré-requisitos 
indispensáveis à competitividade de uma economia baseada no conhecimento;

17. Exorta os Estados-Membros a uma melhor utilização dos recursos e a melhorarem as 
capacidades das autoridades locais e regionais, em particular as ONG e as PME, em prol 
do desenvolvimento económico, social e territorial;

18. Congratula-se com o facto de o Relatório de Estratégia (COM(2010)0110) acentuar a 
vertente da orientação para os resultados no quadro da aplicação dos Fundos Estruturais; 
apoia a reflexão levada a cabo pela Comissão, no sentido de conferir mais ênfase à 
vertente da orientação para os resultados na aplicação dos Fundos Estruturais e a criar 
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incentivos financeiros que beneficiem os Estados-Membros que atingem os objectivos, 
recompensando, assim, o êxito na execução dos programas; regozija-se com o apoio que, 
desse modo, é dado à necessidade de bem encaminhar o dinheiro para os interessados;

19. Regozija-se com o facto de mais de 50% dos beneficiários dos programas do FSE terem 
sido mulheres; espera que a Comissão e os Estados-Membros prestem mais atenção à 
integração dos trabalhadores mais idosos no mercado de trabalho, tendo em conta a 
evolução demográfica;

20. Espera uma cooperação mais estreita entre a Comissão e os Estados-Membros, visando 
reagir mais rápida e eficazmente às alterações do mercado de trabalho e implementar as 
necessárias medidas, orientadas para os resultados;

21. Congratula-se com o facto de o FSE ter prestado um importante apoio à execução das 
reformas do mercado de trabalho e ter demonstrado ser um instrumento eficaz, que 
contribui para a transição das políticas do mercado de trabalho, ao substituir o seu carácter 
passivo por uma vertente activa, se não mesmo preventiva; exorta os Estados-Membros a 
prosseguirem as reformas estruturais, que protegerão os mercados de trabalho de 
eventuais crises futuras;

22. Solicita à Comissão que reforce o controlo dos progressos alcançados, reforçando, para o 
efeito, a utilização extensiva da definição "ex ante" de objectivos claros e mensuráveis e 
de indicadores centrais nos relatórios estratégicos nacionais, contexto em que os 
indicadores têm de ser claramente interpretáveis, estatisticamente validados e 
regularmente recolhidos e publicados; assinala a necessidade de a Comissão solicitar aos 
Estados-Membros que forneçam dados relevantes, tanto qualitativos como quantificáveis, 
sobre a execução dos programas da política de coesão; realça a necessidade de clarificar 
todas os êxitos políticos nacionais em termos de criação de emprego, promoção da 
igualdade de oportunidades e inclusão social para todos os grupos vulneráveis;

23. Considera que a política de coesão não deve ser considerada como um mero instrumento 
de consecução dos objectivos de outras políticas sectoriais, porquanto é uma política 
comunitária caracterizada por uma substancial mais-valia, que tem a sua própria razão de 
ser: a coesão económica e social;

24. Insta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a utilizarem os diversos instrumentos 
da política de coesão de forma mais integrada e mais coordenada, tendo em vista uma 
maior eficácia, baseada na intensificação das actividades orientadas para a concretização 
da prioridade da inclusão social;

25. Apela à realização de um debate político regular, visando melhorar a transparência, a 
responsabilidade prestação e a avaliação dos efeitos da política de coesão.
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