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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:

1. Recorda que a coesão económica, social e territorial são princípios fundamentais na 
definição de todas as políticas e acções da UE, como consignado no artigo 4.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, e que a aplicação destas políticas e acções 
deve integrar as disposições do artigo 9.º do mesmo Tratado;

2. Sublinha que a política de coesão deve ter por finalidade um crescimento económico 
sustentável, inteligente e inclusivo, uniformemente distribuído tanto do ponto de vista 
territorial como social, a redução das disparidades de desenvolvimento entre regiões, a 
criação de emprego, a melhoria da qualidade de vida, a formação de trabalhadores para 
novos postos de trabalho, em particular no domínio da economia sustentável, a coesão 
social e territorial e a realização do modelo social europeu, factor de coesão e de 
competitividade da economia europeia;

3. Afirma que a política de coesão deve ser utilizada para a consecução do desenvolvimento 
sustentável em toda a UE, uma distribuição justa e igualitária do bem-estar graças ao 
fomento da concorrência e a concretização do objectivo de reduzir as disparidades 
socioeconómicas entre as regiões da UE;

4. Considera a política de coesão como um dos pilares de uma política económica da UE em 
prol da estratégia de investimento a longo prazo e da inclusão social; considera a política 
de coesão como uma garantia de apoio para regiões menos desenvolvidas e grupos 
desfavorecidos, conducente a um desenvolvimento equilibrado e harmonioso para a União 
Europeia; faz notar que o valor acrescentado europeu reside no facto de todos poderem 
beneficiar dos êxitos da UE em matéria económica; defende, por isso, a manutenção da 
política de coesão numa base independente com um financiamento considerável;

5. Reconhece que a abordagem integrada da política de coesão que harmoniza diferentes 
objectivos sectoriais com as necessidades e os potenciais das regiões é uma característica 
preciosa que contribui para a eficácia dessa política, razão pela qual é necessário mantê-la 
e continuar a reforçá-la;

6. Está convicto de que as dificuldades suscitadas pela crise económica deveriam incitar a 
Comissão a apresentar rapidamente uma proposta de revisão dos Fundos Estruturais 
ambiciosa e coerente com os objectivos fixados pela Estratégia Europa 2020 que tenha em 
conta, nomeadamente, as necessidades e possibilidades dos Estados-Membros e das 
regiões, bem como a posição expressa pelo Parlamento Europeu na resolução sobre a crise 
económica, financeira e social, incluindo as recomendações relativamente às medidas e 
iniciativas a tomar (relatório intercalar)1, e explore as melhores soluções para o 
co-financiamento das políticas de inovação social;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0376.
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7. Está convicto de que as políticas de coesão devem utilizar mais a sua componente 
económica para passarem a constituir melhores complementos de outras políticas 
europeias já existentes, a fim de consolidarem o crescimento económico através da criação 
de postos de trabalho e do aumento do emprego;

8. Considera que o sucesso da Estratégia Europa 2020 requer uma estreita interligação dos 
instrumentos de coesão social e territorial da UE no âmbito de um novo quadro conjunto 
que permita fortes sinergias entre as políticas europeias e todos os Fundos Estruturais; 
sublinha que, ao abrigo de um quadro comum, cada instrumento exige regras e objectivos 
adequados e específicos a fim de assegurar um apoio devidamente talhado à medida das 
necessidades; sublinha que o Fundo Social Europeu (FSE) é o principal instrumento 
especificamente vocacionado para o mercado de trabalho e a inclusão social, e que a 
inclusão social como tal necessita de ser reforçada para atingir os objectivos da Europa 
2020; considera que a regra de sobreposição existente entre o FEDER e o FSE é altamente 
adequada para o propósito de simplificar a aplicação dos fundos, nomeadamente para 
projectos integrados locais e para reforçar sinergias;

9. Considera que, dados os efeitos dramáticos da crise económica e social, responsáveis 
igualmente pelo aprofundamento das disparidades regionais, os procedimentos para a 
utilização dos fundos devem responder rapidamente a problemas e deficiências regionais e 
sociais, recorrendo também a intervenções mais direccionadas;

10. Considera que, para que a sua utilização seja profícua, o FSE deve concentrar-se nos 
investimentos na área das competências, das acções de formação contínua - tendo 
igualmente em conta novas competências fundamentais relacionadas com o 
desenvolvimento sustentável - e da requalificação profissional, no correcto funcionamento 
do mercado de trabalho, na criação de oportunidades de emprego e de condições sociais, 
investigação e inovação para promover a transição para uma economia verde sustentável, 
a fim de promover a empregabilidade, a produtividade, o crescimento, salários justos, a 
qualidade de vida e o emprego na Europa, mas também em medidas para combater a 
pobreza e concretizar a inclusão social;

11. Sublinha que o FSE, como instrumento de apoio para a formação contínua, a aquisição de 
qualificações e a requalificação profissional, deve ser visto como um recurso essencial, 
que não está, de facto, a ser plenamente explorado, com vista à promoção do crescimento 
abrangente e eficiente e da competitividade para a Europa baseada no conhecimento;

12. Sublinha que o FSE não só contribui em termos gerais para a consecução de todos os 
objectivos da Estratégia UE 2020, mas, mais especificamente, constitui também o 
principal instrumento comunitário de financiamento para projectos que contribuem para 
dois objectivos específicos desta estratégia: aumentar as taxas de emprego para 75% no 
grupo etário entre os 20 e os 64 anos e retirar da pobreza mais de 20 milhões de 
indivíduos;

13. Convida a Comissão a reforçar o papel do FSE no contexto da futura arquitectura dos 
Fundos Estruturais, a fim de permitir uma melhor execução de medidas integradas; 
considera útil que o FSE se inscreva na moldura de um regulamento e de um quadro 
estratégico de base que estabeleça disposições gerais relativamente aos fundos destinados
à coesão, mantendo regras, funcionamento e financiamento próprios; observa que a 
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experiência anterior demonstra que o FSE e o FEDER conjugados, conjuntamente com a 
utilização de um máximo de 10% de fundos do FSE, obtiveram resultados coroados de 
êxito e sustentáveis, e que estes regimes flexíveis têm de continuar a ser levados à prática; 
exorta a Comissão a procurar, caso necessário, obter mais financiamentos para os Fundos 
Estruturais, nomeadamente para programas operacionais do FSE no futuro, a fim de 
promover a empregabilidade, com regras claras e simples que permitem uma utilização 
mais coordenada de recursos;

14. Considera que o desenvolvimento dos recursos humanos e uma melhor divulgação da 
informação são condições prévias para uma absorção dos fundos coroada de êxito e para a 
concretização rigorosa de diferentes projectos;

15. Considera importante promover a adaptação das competências dos trabalhadores às 
exigências do mercado de trabalho e adaptar programas de aprendizagem ao longo da vida 
à promoção de postos de trabalho orientados para o futuro numa sociedade baseada no 
conhecimento em rápida evolução;

16. Chama a atenção para o papel desempenhado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional na utilização eficaz do Fundo Social Europeu, na medida em que o FEDER é 
responsável pela criação de condições, tais como infra-estruturas e acessibilidade 
adequadas, sem as quais os investimentos relacionados com o emprego não podem ser 
eficientes;

17. Reconhece que a crise económica tem um impacto desigual a nível territorial e para os 
cidadãos da UE; entende que a nova estratégia de utilização dos fundos será mais eficaz se 
implicar também os níveis local e regional de governação, aptos a declinar os objectivos 
estratégicos segundo as especificidades territoriais, nomeadamente, através de um diálogo 
estruturado com todos os intervenientes, as organizações que promovem os direitos em 
termos de género, os parceiros sociais, as organizações não governamentais, bem como as 
instituições financeiras e bancárias; sublinha a necessidade de, na formulação de 
objectivos políticos, deixar uma margem suficiente para os requisitos regionais e locais;

18. Considera que a participação activa dos parceiros sociais por meio do diálogo social e 
territorial ininterrupto é de importância vital para uma utilização mais eficaz dos fundos;

19. Sublinha que a crise económica veio aumentar ainda mais a necessidade urgente de 
medidas nos sectores abrangidos pelo Fundo Social Europeu que promovam 
nomeadamente o emprego, a requalificação profissional, a inclusão social e a redução da 
pobreza;

20. Solicita à Comissão que apresente uma reforma dos Fundos Estruturais que tenha por 
objectivo uma maior simplificação dos procedimentos e das modalidades de utilização, a 
fim de assegurar que as pequenas empresas também são beneficiadas, atendendo, em 
particular, à não utilização de uma parte dos financiamentos disponibilizados pela UE, 
bem como uma melhoria do sistema de controlo e de avaliação e um reforço da 
transparência na atribuição dos financiamentos e da visibilidade da política de coesão da 
UE; considera, para esse fim, que a reforma deve concentrar-se na acessibilidade para o 
utilizador, garantindo também que os utilizadores finais recebam mais rapidamente o 
financiamento aprovado e não se deparem com problemas de liquidez resultantes da 
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retenção de fundos por parte de Estados-Membros;

21. Solicita a introdução de incentivos que estimulem a obtenção de bons resultados e 
considera necessário que os fundos sejam destinados a objectivos claros e mensuráveis, de 
acordo com a finalidade de cada um deles, possibilitando desse modo que o desempenho 
seja objecto de uma avaliação mais rigorosa;

22. Solicita a criação de um regime de balcão único que forneça orientações, informações e 
conselhos práticos aos interessados, a fim de assegurar que o público se mantenha 
devidamente actualizado; exorta a que esta iniciativa no sentido da simplificação seja 
trazida à atenção do público, com o objectivo de reduzir o número de pedidos de 
informação ao estritamente necessário.
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