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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. É de opinião que a política de coesão da UE desempenha um papel decisivo no 
desenvolvimento do potencial de emprego de uma economia sustentável, na medida em 
que contribui para a eliminação das disparidades regionais e para a criação de uma 
sociedade com pleno emprego; salienta que os fundos estruturais europeus podem 
incentivar as regiões a tomar iniciativas de criação de postos de trabalho novos e 
sustentáveis;

2. Reconhece o importante papel das administrações locais na formação dos jovens, que 
constitui a base para a aquisição de novas competências; refere que, em muitos Estados,
os quadros regulamentares para a formação inicial e contínua são uma responsabilidade 
regional; insta, por isso, as regiões a utilizar os fundos estruturais para criar empregos 
sustentáveis na área dos transportes públicos urbanos, da mobilidade urbana e da 
educação;

3. Salienta a importância da mobilidade geográfica dos trabalhadores, em conformidade com 
os Tratados; reconhece que uma melhoria da mobilidade, através de bons transportes 
públicos urbanos, aumenta o acesso a oportunidades de emprego; insta, por isso, as 
regiões a utilizar as verbas dos fundos estruturais para projectos de infra-estruturas;

4. Insta os organismos competentes dos Estados-Membros, assim como a Comissão, a 
prestarem maior atenção à sustentabilidade das medidas co-financiadas, tal como está 
previsto no Regulamento geral (1083/2006); exorta os organismos competentes a manter 
as obrigações a longo prazo associadas à afectação das verbas dos fundos estruturais e a 
não apoiar  empresas sem antes verificar se estão eventualmente a deslocalizar postos de 
trabalho;

5. Reitera o seu apoio ao projecto-piloto «ERASMUS para representantes eleitos locais e 
regionais» que poderá ajudar municípios e regiões no intercâmbio de modelos de boas 
práticas e ainda criar um efeito multiplicador no âmbito da política do mercado de 
trabalho.


