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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. Congratula-se com o 5.º relatório da Comissão sobre a coesão económica, social e 
territorial, que avança com sugestões para a futura política neste domínio, nomeadamente 
através da sua articulação com a Estratégia Europa 2020, mediante um enquadramento 
estratégico comum que traduziria os objectivos da referida estratégia em prioridades de 
investimento;

2. Aprova a intenção de se desenvolver novas estratégias à escala macro-regional e solicita 
que sejam tomadas medidas para identificar e combater as disparidades regionais, por 
exemplo, no acesso ao emprego e à educação;

3. Insiste no facto de o FSE prestar um apoio fundamental às políticas do mercado de 
trabalho e desempenhar um importante papel no reforço da inclusão social;

4. Requer o aumento da eficácia do FSE mediante o desenvolvimento de acções mais 
centradas nos resultados e entende que, para o efeito, é necessário que haja uma definição 
ex ante de objectivos e indicadores de desempenho claros e mensuráveis;

5. Convida a Comissão a melhorar a visibilidade das intervenções do FSE, tornando-o mais 
acessível e capaz de promover uma melhor integração no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da execução de acções de formação ao longo da vida, que 
favoreçam a adaptabilidade das competências dos trabalhadores às exigências do mercado 
de trabalho;

6. Considera que é imperioso chegar a uma melhor harmonização entre os fundos estruturais 
e, designadamente, melhorar as sinergias entre o FSE e o FEDER;

7. Salienta que há que dar uma atenção especial ao desenvolvimento da inovação e da 
capacidade de criação de projectos das PME, que figuram entre as principais entidades 
geradoras de postos de trabalho;

8. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a simplificarem os procedimentos e a 
reduzirem o excesso de encargos administrativos e outros obstáculos à concretização dos 
objectivos da União Europeia em matéria de crescimento e de criação de emprego.


