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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. 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, o 
relatório da Comissão deveria fornecer uma avaliação actualizada mais judiciosa do 
impacto dos projectos seleccionados, no que respeita à criação de novos postos de 
trabalho, à redução das disparidades socioeconómicas, ao reforço da inclusão social e à 
melhoria do capital humano;

2. Congratula-se com os progressos já alcançados na aplicação de projectos relevantes para o 
documento de orientação “Mais e melhores empregos”; exorta, porém, a que seja 
conferida prioridade à mobilização de recursos com vista  à concretização do objectivo de 
redução da pobreza contido na Estratégia «Europa 2020»;

3. Insta os Estados-Membros a reduzirem os custos administrativos excessivos e os 
obstáculos que dificultam a realização das metas políticas, no que respeita ao acesso ao 
emprego, à luta contra a pobreza e ao desenvolvimento de competências; reconhece que a 
disciplina na afectação dos recursos melhorou a execução dos programas;

4. Solicita à Comissão que promova a eficácia do Fundo Social Europeu (FSE), garantindo 
aos cidadãos europeus oportunidades para se tornarem empregáveis e adaptáveis e criando 
as condições necessárias a um crescimento sustentável;

5.. Exorta a Comissão, atendendo a que o FSE é uma ferramenta básica contra a pobreza, a 
exclusão social e o desemprego, a reforçar o potencial, a autonomia financeira e a 
flexibilidade do FSE, e a simplificar os procedimentos, bem como as actividades de 
acompanhamento e controlo;

6. Solicita à Comissão que incremente a monitorização dos progressos alcançados, 
reforçando, para o efeito, a utilização extensiva de indicadores fundamentais nos relatórios 
estratégicos nacionais; realça a necessidade de clarificar todas as realizações políticas 
nacionais, no que respeita à criação de emprego, à promoção da igualdade de 
oportunidades e à inclusão social para todos os grupos vulneráveis.


