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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 social e a coesão territorial são princípios fundamentais na definição 
de todas as políticas e acções da UE, como consignado no artigo 7.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 Tratado;

2. Afirma que as políticas de coesão devem ter por finalidade um crescimento económico 
sustentável uniformemente distribuído tanto do ponto de vista territorial como social, a 
criação de emprego e a realização do modelo social europeu, factor de coesão e de 
competitividade da economia europeia;

3.  Considera a política de coesão como um dos pilares da política económica e da estratégia 
de investimento da União a longo prazo;

4. Está convicto de que as dificuldades suscitadas pela crise económica deveriam incitar a 
Comissão a apresentar rapidamente uma proposta de reforma dos Fundos Estruturais 
ambiciosa e coerente com os objectivos fixados pela Estratégia Europa 2020 que tenha em 
conta, nomeadamente, a posição expressa pelo Parlamento Europeu na resolução incluída 
no relatório A7-0267/2010;

5. Considera que o sucesso da Estratégia Europa 2020 requer uma estreita interligação das 
políticas de coesão social e territorial da UE no âmbito de um novo quadro que permita 
fortes sinergias entre as políticas europeias e todos os Fundos Estruturais; sublinha que o 
Fundo Social Europeu (FSE) é o único instrumento especificamente vocacionado para o
mercado de trabalho e a inclusão social, devendo, enquanto tal, ser reforçado; 

6. Considera que, para que a sua utilização seja profícua, o FSE deve concentrar-se nos 
investimentos na área das competências, acções de formação contínua e requalificação 
profissional, no correcto funcionamento do mercado de trabalho e nas condições sociais a 
fim de promover a empregabilidade, a produtividade, o crescimento e o emprego na 
Europa;

7. Convida a Comissão a potenciar a contribuição do FSE no contexto da futura arquitectura 
dos Fundos Estruturais;  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;

8. 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;
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9. Solicita à Comissão que apresente uma reforma dos Fundos Estruturais que tenha por 
objectivo uma maior simplificação dos procedimentos e das modalidades de utilização, 
bem como uma melhoria do sistema de controlo e da transparência na atribuição dos 
financiamentos, a fim de imprimir maior visibilidade às políticas de coesão da UE.


