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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. Sublinha que as políticas sociais e de emprego desempenham um papel importante no 
desenvolvimento territorial e podem contribuir significativamente para a consecução dos 
objetivos da Política de Coesão;

2. Considera que uma abordagem territorial pode constituir um mecanismo eficiente para a 
promoção do desenvolvimento, do emprego, da educação e da redução da pobreza, que 
são objetivos essenciais da estratégia Europa 2020;

3. Acredita que é essencial uma abordagem territorial integrada para o FSE, com vista à 
aplicação do princípio da subsidiariedade, através de uma governação a vários níveis e 
sublinha a importância de assegurar competências adequadas a nível local e regional;

4. Nota que existem consideráveis disparidades de emprego entre regiões e dentro das 
mesmas; acredita que os programas devem ser concebidos de acordo com as necessidades 
regionais e sub-regionais e considera que o FSE deve continuar a apoiar o 
desenvolvimento de abordagens locais no domínio do emprego e da inclusão social;

5. Considera importante que os contratos de parceria e os programas operacionais forneçam 
uma análise exaustiva das disparidades e necessidades de desenvolvimento dos territórios 
e estratégias integradas, para lidar com as necessidades específicas das áreas geográficas 
mais afetadas pelo desemprego e pela pobreza ou dos grupos-alvo com maior risco de 
discriminação ou exclusão social, prestando particular atenção às comunidades 
marginalizadas;

6. Apela aos Estados-Membros para que assegurem um diálogo aberto com as partes 
interessadas para a preparação de contratos de parceria e programas operacionais; acredita 
que é essencial criar confiança mútua entre as partes interessadas, a fim de utilizar de 
forma eficiente a abordagem territorial para ações financiadas a partir do FSE. 


