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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:

A. Considerando que as políticas económica, regional e social da UE estão interligadas e 
que os problemas de capacidade de absorção dos diferentes fundos nos 
Estados-Membros são semelhantes,

1. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que o futuro FSE contribua 
para a implementação da Estratégia Europa 2020 nos domínios do emprego e da política 
social, enquanto instrumento eficiente, simples e de fácil acesso;

2. Salienta ser necessário concentrar esforços sobre um número limitado de prioridades, a 
fim de maximizar o impacto do FSE no seu apoio à Estratégia Europa 2020;

3. Solicita aos Estados-Membros que assegurem a participação dos parceiros sociais para 
identificar melhor as necessidades do mercado de trabalho;

4. Solicita aos Estados-Membros que melhorem a informação sobre a acessibilidade ao 
FSE e aumentem as capacidades de desenvolvimento de projectos, a fim de contribuir 
para novos postos de trabalho;

5. Solicita à Comissão que assegure que, ao apoiar a implementação da Estratégia Europa 
2020, a política de coesão reduza as disparidades e promova um desenvolvimento 
harmonioso na UE;

6. Lamenta que, devido à lentidão dos procedimentos administrativos e à existência de 
regras complicadas e mecanismos de controlo pesados, a implementação do FSE seja 
mais lenta do que previsto e que muitos beneficiários potenciais sejam desencorajados 
de apresentar candidaturas a financiamento;

7. Solicita à Comissão que reveja o nível de co-financiamento de forma a reflectir melhor 
o nível de desenvolvimento; solicita aos Estados-Membros que criem mecanismos para 
ajudar os pequenos beneficiários, tanto a prepararem as suas candidaturas, como ao 
longo do período de implementação;

8. Solicita aos Estados-Membros que utilizem mais amplamente a possibilidade de 
pagamentos antecipados aos beneficiários;

9. Salienta a necessidade de prestar uma atenção forte e específica aos resultados efectivos 
do apoio do FSE, melhorando os sistemas de avaliação, de acompanhamento e de 
indicadores. 


