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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, num momento de procura acrescida de serviços sociais, as pressões 
financeiras sobre as autoridades regionais e locais devidas a restrições orçamentais 
poderão ter um efeito negativo sobre a coesão social e o emprego, impedindo assim a 
realização dos objetivos da Europa 2020;

2. Acolhe favoravelmente a simplificação de processos e a maior acessibilidade do Fundo 
Social Europeu, que permite uma resposta melhor e mais rápida aos desafios colocados 
pela atual situação económica;

3. Realça o papel especial do FSE na implementação da Europa 2020, em especial ao 
contribuir para elevados níveis de emprego, de produtividade e de coesão social;

4. Apela à redução do nível global do remanescente a liquidar (RAL), que constitui uma 
grave ameaça para a utilização efetiva dos recursos da política de coesão, prejudicando 
assim o seu potencial para a criação de emprego; 

5. Chama a atenção para que a política de coesão é um fator importante que dinamiza o 
investimento público e privado, contribuindo dessa forma para o crescimento económico 
em toda a União, e não apenas nas regiões que dele diretamente beneficiam; 

6. Sublinha que a governação económica da UE deve ser suficientemente flexível para 
permitir os investimentos pró-crescimento e criadores de emprego apoiados pela política 
de coesão; 

7. Realça a necessidade de aumentar a participação das autoridades locais e regionais na 
programação, implementação, monitorização e avaliação dos Fundos, o que garantirá uma 
melhor ligação entre as estratégias da UE, nacionais e regionais; 

8. Apela a uma maior simplificação das regras e a uma maior flexibilidade na programação e 
gestão dos Fundos Estruturais, o que permitirá uma melhor implementação dos projetos, 
bem como respostas mais rápidas e mais adequadas aos desafios e ameaças de caráter 
social. 


