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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 que, para desempenhar um papel fundamental na 
realização de uma economia competitiva, sustentável e inovadora, os trabalhadores devem 
ser qualificados;

2. Considera necessária uma utilização mais eficaz dos recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento de novas competências e à criação de emprego, nomeadamente no sector 
em expansão da economia verde; considera que tal diz respeito, em primeiro lugar, ao 
Fundo Social Europeu (FSE), ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), ao Programa de 
Aprendizagem ao Longo da Vida e ao programa PROGRESS;

3. Considera necessário reforçar a eficácia dos instrumentos da política de coesão, 
nomeadamente o FSE, procurando concentrar os recursos financeiros num número 
reduzido de acções prioritárias, reforçando as condições necessárias para as reformas 
institucionais, fixando objectivos claros e mensuráveis e estabelecendo contratos de 
investimento para o desenvolvimento e a parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros;

4. Apoia as políticas que visam criar novos empregos, tendo em conta as necessidades das 
pequenas e médias empresas (PME), que asseguram dois terços dos empregos do sector 
privado; 

5. Considera importante 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;

6. Insiste no facto de os intercâmbios de experiências e a criação de redes entre 
estabelecimentos de ensino superior, centros de investigação e empresas desempenharem 
um papel importante na melhoria das competências e na adaptação das mesmas às 
necessidades do mercado de trabalho;  

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

8. Convida a Comissão a adoptar medidas destinadas a suprimir os obstáculos 
administrativos e jurídicos para melhorar a mobilidade dos trabalhadores nos domínios do 
reconhecimento das qualificações e da transferibilidade dos direitos à pensão 
complementar.


