
PA\1004762PT.doc PE519.793v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2013/2008(INI)

30.9.2013

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre o sétimo e oitavo relatórios de situação da Comissão sobre a política de 
coesão e o relatório estratégico de 2013 sobre a execução dos programas 
2007-2013
(2013/2008(INI))

Relator de parecer: Ádám Kósa



PE519.793v01-00 2/3 PA\1004762PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\1004762PT.doc 3/3 PE519.793v01-00

PT

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. Congratula-se com o sétimo e oitavo relatórios de situação e solicita à Comissão que 
examine, no sexto relatório sobre a coesão económica e social em 2014, quais os efeitos a 
longo prazo implicados pela cada vez mais ténue coesão entre as regiões europeias em 
consequência da crise económica, e quais as medidas adotadas para erradicar tais 
disparidades.

2. Assinala que o elevado número de jovens que abandonam precocemente a escola é, em 
determinadas regiões, amplamente superior ao objetivo estabelecido de 10%, o que torna 
imperioso encontrar soluções com vista à integração destes jovens com baixos níveis de 
qualificações no mercado de trabalho, atendendo a que a falta de qualificações origina o 
desemprego, do qual, por sua vez, resulta a pobreza;

3. Sublinha que os níveis de emprego em determinadas regiões continuam a ser inferiores a 
60%, e que várias regiões alcançam inclusive níveis inferiores em 20-25% aos próprios 
objetivos nacionais, penalizando em particular os jovens, as mulheres, os idosos e as 
pessoas com deficiência, categorias de pessoas estas cujo emprego requer a adoção de 
medidas específicas, tendo particularmente em conta o facto que, em algumas zonas 
periféricas, são já inúmeras as gerações sucessivas em situação de desemprego, o que 
ameaça sobremaneira as camadas da população marginalizadas;

4. Destaca que, como sintoma do chamado "paradoxo urbano", nas regiões das capitais, que, 
segundo os indicadores, são consideradas como desenvolvidas, o número das famílias 
expostas ao risco de pobreza e a privações materiais, cuja intensidade de trabalho é 
extremamente baixa, e que são ameaçadas de exclusão, é muitas vezes mais elevado; 
Trata-se sobretudo de famílias monoparentais que prestam cuidados a um familiar 
deficiente ou de idosos prestes a reformar-se que requerem uma atenção especial na 
aplicação do “Design para todos”, incluindo acesso físico e acesso à informação e 
comunicação, cuja concretização deve ser avaliada à luz de indicadores objetivos e 
comparáveis, tendo também em conta as alterações demográficas.


