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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. Sublinha que as políticas sociais e de emprego desempenham um papel importante para 
um desenvolvimento territorial sustentável e socialmente equilibrado e que podem 
contribuir significativamente para reduzir as disparidades regionais e melhorar o 
bem-estar, assegurando igualdade de oportunidades para todos os cidadãos;

2. Considera que uma abordagem territorial pode constituir um mecanismo eficiente para a 
execução das políticas que promovem a coesão económica, social e territorial e que 
constituem um incentivo ao desenvolvimento, ao emprego sustentável e digno, à educação, 
à redução da pobreza e à inclusão social, que são objetivos essenciais da estratégia Europa 
2020;

3. Sublinha que a luta contra a pobreza engloba a luta contra a exclusão e que as regiões 
rurais com baixa densidade populacional ou com população envelhecida se veem 
confrontadas com uma prestação insuficiente de cuidados de saúde, a qual poderia ser 
compensada por uma melhor acessibilidade às tecnologias de banda larga e pela promoção 
da telemedicina;

4. Considera que a abordagem territorial deve constituir um mecanismo eficaz para apoiar as 
PME na criação de novos empregos sustentáveis e no lançamento ou desenvolvimento de 
programas de formação profissional; considera que as atividades empreendedoras 
orientadas para o crescimento, o emprego e a exploração de potencial são viáveis nos 
limites das fronteiras territoriais administrativas e exorta os Estados-Membros a 
melhorarem as condições existentes para os novos empresários, permitindo explorar 
melhor o seu elevado potencial de criação de novos empregos sustentáveis;

5. Acredita que é essencial uma abordagem territorial integrada para o FSE e outros Fundos 
da UE com vista à aplicação do princípio da subsidiariedade através de uma governação a 
vários níveis; sublinha a importância de assegurar a formação de competências, a 
participação dos parceiros sociais e da sociedade civil e propriedade adequadas ao nível 
local, regional e micrrorregional, no meio urbano e rural, nomeadamente através da 
formação relativa aos processos de planificação, atribuição dos fundos e execução de 
medidas no âmbito da política de coesão, bem como do reforço do acesso às informações 
sobre como tirar o melhor partido da utilização dos recursos da UE para o 
desenvolvimento regional;

6. Destaca a importância da criação de sinergias sólidas entre a política de coesão e outras 
políticas da UE com vista a salvaguardar a sua eficácia na resolução dos desafios atuais 
em matéria de emprego e no domínio social;

7. Sublinha que é importante, na conceção e execução da política de coesão, assegurar um 
equilíbrio adequado entre o controlo necessário da utilização dos fundos e a sua eficácia;
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8. Observa que a cooperação territorial e as estratégias macrorregionais poderiam ser 
instrumentos úteis para identificar e combater as disparidades regionais, tais como o 
acesso à educação e ao emprego, e para promover a convergência entre regiões europeias;

9. Nota que existem consideráveis disparidades sociais e de emprego entre regiões e dentro 
das mesmas, o que nem sempre pode ser refletido nos indicadores atuais; considera que a 
pobreza se encontra sobretudo concentrada a nível microrregional e é de opinião que 
deveria ser abordada em conformidade; acredita que os programas devem ser concebidos 
de acordo com as necessidades regionais e sub-regionais e que devem incidir num 
pequeno número de prioridades que respondam aos desafios específicos que enfrentam; 
entende que o FSE e os outros fundos da UE devem ser vistos como a ferramenta 
principal para resolver, a nível local, as necessidades em matéria de emprego 
(nomeadamente dos jovens), do acesso aos cuidados de saúde, da inclusão social e da luta 
contra a pobreza; 

10. Considera que, para abordar adequadamente as disparidades sociais e económicas, é 
importante que a programação tenha em conta as complementaridades entre os tipos de 
medidas que podem ser consideradas, respetivamente, “duras” (do tipo FEDER, por 
exemplo, infraestrutura) e “suaves” (maioritariamente do tipo FSE, por exemplo, 
formação); considera que as medidas apropriadas para os requisitos de concentração 
temática devem ter em conta essas necessidades e permitir a utilização de recursos 
complementares pertinentes sobretudo nos domínios das infraestruturas da educação e da
saúde;

11. Solicita à Comissão que especifique as modalidades da afetação dos recursos da política 
de coesão para efeito da luta contra o desemprego dos jovens e a pobreza;

12. Sublinha que uma resposta eficaz a vários problemas no domínio da exclusão social e da 
pobreza exige uma abordagem ajustada e diferenciada que deve ter em consideração as 
necessidades específicas de determinados territórios, tais como as áreas metropolitanas e 
as áreas rurais;

13. Considera essencial que a política de coesão abranja todo o território da União Europeia e, 
por conseguinte, apoia a proposta da Comissão para a criação de uma categoria de 
“regiões intermédias”, o que ajudará a assegurar uma resposta proporcional e direcionada 
para a situação das regiões onde o RNB está a aumentar e as regiões onde o RNB está a 
diminuir;

14. Acredita que a mobilidade voluntária dos trabalhadores e dos jovens licenciados na UE 
pode ser uma solução viável para as insuficiências do mercado de trabalho regional e local 
e incentiva os Estados-Membros e as regiões a utilizá-la de forma mais eficaz para 
fomentar o desenvolvimento e a coesão territorial;

15. Considera essencial coordenar as ações apoiadas pelo FSE a vários níveis políticos com 
vista a permitir uma abordagem territorial eficiente; considera, em especial, necessário 
articular os serviços e estabelecimentos de ensino com as necessidades do mercado de 
trabalho;

16. Considera importante que os contratos de parceria e os programas operacionais forneçam 
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uma análise exaustiva das disparidades sociais e de emprego e as necessidades de 
desenvolvimento de determinadas zonas, bem como estratégias integradas que envolvam 
os fundos relevantes para abordar as necessidades específicas a nível regional e local das 
áreas geográficas mais afetadas pelo desemprego, pela pobreza e por uma escassez de 
cuidados de saúde ou com maior risco de discriminação ou exclusão social; afirma que, 
neste contexto, deve ser prestada particular atenção às comunidades marginalizadas;

17. Entende que é crucial promover a troca de práticas de excelência entre Estados-Membros 
no contexto de um planeamento territorial a longo prazo, pertinente e eficaz, e promover o 
emprego digno e sustentável tendo em vista prevenir e combater a pobreza e o 
desemprego;

18. Entende que os programas e projetos operacionais devem ser concebidos e executados ao 
nível adequado, devendo prestar-se especial atenção ao papel das cidades, dos territórios 
geográficos funcionais e das zonas confrontadas com problemas geográficos ou 
demográficos específicos;

19. Relembra que se devem envidar esforços para assegurar o emprego e a integração no 
mercado de trabalho daqueles que se encontram em situação mais desfavorável;

20. Considera que a capacidade institucional a diferentes níveis de intervenção representa um 
elemento importante para assegurar o êxito da aplicação da abordagem territorial;

21. Apela aos Estados-Membros para que, mediante a aplicação do princípio da parceria1, 
assegurem um diálogo aberto com consulta e participação de todas as partes interessadas, 
nomeadamente as autoridades locais, os parceiros sociais e as ONG, no contexto da 
elaboração de contratos de parceria e de toda a gama de programas operacionais, em 
especial nos domínios do ambiente, da inclusão social, da igualdade do género e da 
igualdade de oportunidades; acredita que é essencial criar confiança mútua e a cooperação 
entre todas estas partes interessadas a fim de utilizar de forma eficiente a abordagem 
territorial para ações financiadas a partir do FSE.

22. Lembra a importância de facilitar a implementação de plataformas de coordenação de 
projetos inovadores que obtiveram excelentes resultados na luta contra a exclusão social e 
na melhoria do acesso aos cuidados de saúde;

23. Insta a Comissão a apresentar um plano que facilite a utilização eficiente do FSE por parte 
dos Estados-Membros mais atingidos pelas dificuldades financeiras;

24. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a elaborarem recomendações pertinentes para 
reforçar uma abordagem política assente nos resultados e nas provas documentadas com 
vista a melhorar a execução eficaz da política de coesão.

                                               
1 Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão relativo ao princípio da parceria na execução dos Fundos do 
Quadro Estratégico Comum – elementos para um código de conduta europeu relativo ao princípio de parceria” 
(SWD(2012) 106 final).
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