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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente a Agenda para Novas Competências e Empregos, que se inscreve 
na Estratégia Europa 2020, e salienta a necessidade de qualificações cada vez mais 
elevadas, uma vez que, para desempenhar um papel fundamental na realização de uma 
economia competitiva, sustentável e inovadora, os trabalhadores devem ser qualificados, e 
considera que devem ser criadas políticas de desenvolvimento orientadas para a 
valorização do sistema científico e da inovação, promovendo a melhoria da 
empregabilidade, o crescimento e a coesão social, para que a Agenda para Novas 
Competências e Empregos se adapte ao período pós-crise e impeça que uma crise como a 
actual se repita no futuro; sublinha, neste contexto, a importância de medidas concretas e 
coerentes para a formação dos trabalhadores; 

2. Apoia a promoção de abordagens integradas que envolvam os principais intervenientes a 
nível nacional, regional e local; realça, neste contexto, a importância da dimensão regional 
na implementação da Agenda para Novas Competências e Empregos; considera que a 
participação das regiões europeias contribuirá para o efectivo êxito da Agenda e apela a 
um reforço desta dimensão; 

3. Salienta a necessidade de melhorar e diversificar os serviços de emprego, tanto para os 
candidatos a emprego como para os empregadores, e, em especial, de desenvolver 
serviços públicos de emprego adaptados aos desempregados, jovens e grupos vulneráveis;

4. Apela a que se preste maior atenção à redução do desemprego entre os jovens, muitos dos 
quais possuem um elevado nível de instrução e são altamente qualificados, mas não 
conseguem encontrar emprego devido a factores como a falta de experiência, e solicita a 
adopção de medidas concretas e eficazes nesse sentido; salienta que esta situação pode 
resultar na distorção, a longo prazo, do mercado de trabalho da UE;

5. Tendo em conta o envelhecimento da população europeia, solicita aos Estados-Membros 
que criem um conjunto de instrumentos para facilitar o acesso das pessoas mais velhas ao 
mercado de trabalho, e apela à promoção e ao amplo apoio à orientação e mobilização dos 
mais velhos à luz da Parceria Europeia para a Inovação no domínio do Envelhecimento 
Activo e Saudável, bem como à concessão de incentivos aos empregadores, dado que as 
empresas estão menos interessadas nos trabalhadores mais velhos; salienta a importância 
de proporcionar a estas pessoas formação contínua e novas qualificações que lhes 
permitam reingressar no mercado de trabalho; saliente, neste contexto, a importância de 
aproveitar os conhecimentos e a experiência dos mais velhos, por exemplo através de 
projectos de aconselhamento; 

6. Chama a atenção para o facto de o desemprego feminino estar a aumentar, afectando até 
mesmo as mulheres altamente qualificadas e especializadas, e exorta Comissão a procurar 
assegurar a igualdade de oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho; 
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7. Realça a necessidade de assegurar uma utilização mais eficaz dos recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento de novas competências e uma maior participação dos 
governos nacionais no estímulo à criação de emprego, nomeadamente no sector em 
expansão da "economia verde"; salienta que a economia social pode ser usada como meio 
de criar empregos para os grupos sociais mais desfavorecidos, o que implica 
principalmente uma mobilização de fundos e programas: Fundo Social Europeu (FSE), 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e 
programas PROGRESS e INTERREG;

8. Assinala a importância de sinergias entre os vários fundos europeus e sublinha o interesse 
de uma abordagem descentralizada na utilização destes fundos, a fim de dar resposta às 
necessidades do mercado de trabalho; considera que também existe necessidade de dar aos
indivíduos e às empresas incentivos adequados para que estes invistam na formação; 
destaca, a este respeito, o contributo da política de coesão para a iniciativa emblemática 
"Uma Europa eficiente em termos de recursos" e apela a que o seu potencial em termos de 
crescimento sustentável seja tido em conta;

9. Congratula-se com o lançamento do projecto-piloto "O teu primeiro emprego Eures", 
destinado a jovens candidatos a emprego nos 27 Estados-Membros; considera que este 
projecto deve envolver as autoridades locais e as organizações responsáveis pela 
integração dos jovens, independentemente da sua origem social ou geográfica;

10. Partilha o ponto de vista de que é necessário reforçar o impacto dos instrumentos da 
política de coesão, nomeadamente o FSE, procurando concentrar os recursos financeiros 
num número reduzido de acções prioritárias, intensificando as condições necessárias para 
as reformas institucionais, reforçando o princípio de parceria, fixando objectivos claros e 
mensuráveis e estabelecendo contratos de investimento para o desenvolvimento e a 
parceria entre a Comissão e os Estados-Membros;

11. Apoia as políticas que visam criar novos empregos, tendo em conta, prioritariamente, as 
necessidades das pequenas e médias empresas, que asseguram dois terços dos empregos 
do sector privado, e considera que devem ser criados mecanismos de formação, para os 
quais o sector privado também deveria contribuir e que sejam adequados às suas 
necessidades; preconiza a adopção de medidas inovadoras com vista à criação de novas 
competências, em especial no contexto das PME;

12. Exorta a Comissão a rever o actual quadro de regimes da UE de apoio directo às empresas 
e a estudar a possibilidade de afectar a maior parte dos fundos ao apoio à criação de 
emprego nas empresas, ao desenvolvimento das competências dos trabalhadores e à 
criação de programas de formação contínua;

13. Considera de crucial importância criar incentivos e modalidades eficazes de partilha dos 
custos, a fim de reforçar os investimentos públicos e privados na formação contínua dos 
trabalhadores e na aprendizagem ao longo da vida, colocando a ênfase nas tecnologias da 
informação e da comunicação e na literacia digital, bem como na aprendizagem de 
línguas, no desenvolvimento de competências ao nível do planeamento, da análise, da 
organização, da resolução de problemas e da comunicação, bem como na capacidade de 
adaptação a novas situações; sublinha a importância de melhorar o acesso das pessoas às 
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tecnologias da informação e da comunicação, independentemente do seu local de 
residência e da sua situação social;

14. Considera que o apoio à iniciativa privada na área de I&D irá gerar novos empregos e 
permitir o desenvolvimento de novas competências em resposta às necessidades do 
mercado;

15. Insiste no facto de os intercâmbios de experiências e boas práticas e a criação de redes e 
mecanismos de coordenação a nível nacional e da UE entre estabelecimentos de ensino 
superior, centros de investigação e empresas desempenharem um papel essencial na 
melhoria das competências e na adaptação das mesmas às necessidades do mercado de 
trabalho; chama a atenção para a necessidade de consolidar redes de empregadores e 
incentivar o intercâmbio de boas práticas entre estes; insiste na importância de um 
equilíbrio entre a oferta e a procura entre empregadores e instituições de formação; exorta 
as autoridades locais e regionais a promoverem o Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS) e a incentivar todos os sectores económicos a esforçarem-se no sentido 
da obtenção do seu registo no EMAS; 

16. Saúda a proposta da Comissão tendente a promover centros europeus de excelência com 
novas especializações académicas para os empregos do futuro; sublinha que, 
especialmente nas zonas urbanas, as autoridades regionais e locais são as que estão em 
melhor posição e têm mais capacidade para criar as condições necessárias ao crescimento 
de agrupamentos de empresas inovadoras; salienta que tais agrupamentos podem conferir 
um impulso decisivo ao desenvolvimento económico a nível local e criar novos postos de 
trabalho nas regiões;

17. Assinala que a realização dos objectivos da Agenda para Novas Competências e 
Empregos é essencialmente da responsabilidade dos Estados-Membros e das suas regiões 
e que, por isso, é indispensável que a Comissão vele por que cada Estado-Membro faça 
seus os objectivos da Agenda;

18. Convida a Comissão a adoptar medidas destinadas a suprimir os obstáculos 
administrativos e jurídicos, a fim de melhorar a mobilidade dos trabalhadores por meio 
tanto do reconhecimento das qualificações como da transferibilidade dos direitos à pensão 
complementar; chama a atenção para a necessidade de aumentar a mobilidade dos 
trabalhadores entre os Estados-Membros da UE, dado ser este um potencial meio de 
reduzir os desequilíbrios regionais e atingir os objectivos da política de coesão; saúda a 
iniciativa da Comissão no sentido de reformar a EURES (Serviços de Emprego Europeus) 
a fim de melhorar os serviços a favor dos trabalhadores e candidatos a emprego em 
situação de mobilidade, nomeadamente nas regiões fronteiriças; 

19. Solicita aos intervenientes nacionais, regionais e locais que se envolvam nos processos de 
avaliação, adaptação e definição de alterações durante a execução da Agenda.
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