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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. Assinala que o alargamento da base da actividade económica, o aumento dos níveis de 
emprego e a redução do desemprego são vitais para sustentar o crescimento económico, 
promover sociedades socialmente inclusivas e combater a pobreza;

2. Considera que, atendendo aos recentes e futuros alargamentos da UE, é mais do que nunca 
necessário um nível de recursos económicos suficiente para assegurar o grau de coesão 
económica e social necessário para reforçar a convergência real; lamenta que o Conselho 
Europeu não tenha previsto recursos suficientes para a prossecução da política de coesão; 
salienta que, embora apresentando problemas idênticos aos verificados em anteriores 
períodos de financiamento, algumas regiões europeias continuam a não ser abrangidas
pelo objectivo de convergência; urge os Estados-Membros a velarem pela eficaz execução 
de todos os programas;

3. Expressa a sua convicção de que a política de coesão deve ser uma política inclusiva que 
contrarie a exclusão social e a discriminação no mercado de trabalho e que cumpre, para o 
efeito, promover de um modo específico a participação dos grupos sociais mais 
vulneráveis e desfavorecidos (mulheres, jovens, pessoas que tenham abandonado a escola 
precocemente, desempregados de longa duração, idosos, pessoas com deficiência e 
imigrantes) em todas as áreas da sociedade, em particular na actividade económica; 
considera que as políticas e os instrumentos de coesão devem, com o contributo das 
iniciativas das autoridades locais e regionais, votar particular atenção às zonas 
caracterizadas por infra-estruturas subdesenvolvidas e afectadas por um elevado 
desemprego ou com especificidades prejudiciais para o seu desenvolvimento económico e 
para aos referidos grupos, devendo, por outro lado, ser utilizados para reforçar a sua 
empregabilidade, integração social e cidadania activa; entende que importa que as 
medidas de acompanhamento e apoio destinadas a prevenir a exclusão social em geral 
sejam igualmente ser integradas no apoio aos grupos supramencionados, no intuito de 
aumentar a sua empregabilidade;

4. Considera que, atendendo à experiência recolhida com o Programa EQUAL, cumpre 
apoiar a formação e validação das competências adquiridas no estrangeiro, da orientação 
personalizada e da formação linguística, a fim de facilitar a integração na sociedade de 
todos o migrantes, incluindo os requerentes de asilo;

5. Considera particularmente necessário que as políticas de coesão contemplem o fenómeno 
da violência de género, mediante o recurso às referidas políticas para favorecer a 
empregabilidade das vítimas de maus-tratos;

6. Considera que os mecanismos de coesão devem promover a economia social e abranger os 
serviços sociais adequados, que, além de constituírem uma fonte de emprego, contribuem 
para conciliar vida pessoal e familiar e vida profissional, o que se afigura especialmente 
benéfico para a promoção do emprego das mulheres, contribuindo, por conseguinte, para 
superar a exclusão social através de medidas de acompanhamento; exorta os 
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Estados-Membros a incluírem nos seus quadros de referência estratégica elementos que 
promovam a flexibilidade, em conjugação com a segurança dos trabalhadores, e reduzam 
a segmentação do mercado de trabalho e a segregação ocupacional, tendo em devida conta 
o papel dos parceiros sociais;

7. Exorta a Comissão a associar mais activamente à política de coesão os representantes dos 
Estados-Membros, das regiões, das autoridades locais e dos parceiros sociais: entende que 
os parceiros sociais constituem um pilar fundamental da parceria para o crescimento e o 
emprego e considera, por consequência, ser essencial reforçar as redes transeuropeias de 
parceiros sociais;

8. Manifesta a sua preocupação face ao facto de o envelhecimento da população vir a 
provocar o declínio do emprego na União Europeia; regozija-se com a proposta 
apresentada pela Comissão no sentido de aumentar o investimento na promoção da saúde 
e na prevenção da doença, visando garantir o aumento da empregabilidade, o 
prolongamento da vida activa, o aumento da produtividade e a redução dos custos sociais 
e dos inerentes aos cuidados de saúde;

9. Insta a Comissão a prever a utilização de fundos a título do FSE para promover as 
condições gerais de trabalho e, em particular, a saúde e a segurança e reduzir a 
sinistralidade laboral;

10. Reconhece a importância de que se reveste o desenvolvimento e reforço dos recursos 
humanos e congratula-se com a ênfase colocada pela Comissão nas políticas activas, 
particularmente no âmbito da aprendizagem ao longo da vida e da formação, em especial
das mulheres e dos trabalhadores mais velhos, para lograr a consecução do objectivo da 
Estratégia de Lisboa, nomeadamente, o aumento das taxas de emprego; exorta os 
Estados-Membros a incluírem nos seus quadros de referência estratégica elementos e 
medidas que contribuam para a melhoria dos sistemas educativos e de formação, 
garantindo que seja ministrada uma educação de elevada qualidade e atingida uma elevada 
taxa de qualidade neste domínio e facilitada a transição da escola para o mundo do 
trabalho, no intuito de encorajar o espírito de empresa, bem como uma economia baseada 
no conhecimento graças à investigação e à inovação;

11. Destaca, neste sentido, o importante papel desempenhado na economia europeia pelas 
microempresas, em conformidade com a Carta Europeia das PME, e os trabalhadores 
independentes; considera, por conseguinte, necessário fomentar programas que 
contribuam para o desenvolvimento destes sectores, para a optimização das suas 
capacidades em matéria de I+D+I, favoreçam o desenvolvimento dos seus recursos 
humanos e facilitem o respectivo acesso ao financiamento, o que permitirá impulsionar a 
competitividade, o crescimento e a criação de emprego, no âmbito dos objectivos da 
Estratégia de Lisboa;

12. Exorta os Estados-Membros, no intuito de incrementar a competitividade e promover o 
emprego, em particular nas regiões mais pobres e ultraperiféricas, a incluírem nos seus 
quadros de referência estratégica medidas de reforço das actividades económicas das 
PME, mediante a melhoria das redes de infra-estruturas e serviços e a disponibilidade de 
TCI, a prestação de assistência e o acesso das empresas recentemente criadas ao 
financiamento, acelerando a supressão dos entraves burocráticos e recompensando a 
iniciativa empresarial, assegurando, simultaneamente, a igualdade de oportunidades e de 



AD\603836PT.doc 5/7 PE 367.818v02-00

PT

tratamento;

13. Exorta os Estados-Membros, mediante programas de desenvolvimento nacional e 
regional, a promoverem uma abordagem do trabalho ao longo da vida, a garantirem 
mercados de trabalho inclusivos, a incrementarem a atractividade do trabalho e a tornarem 
o trabalho compensador para os candidatos a emprego, incluindo as pessoas que se 
encontrem em situação desfavorecida e os não-activos;

14. Entende que a política de coesão deveria criar um ambiente conducente à mobilidade dos 
trabalhadores, assegurando a disponibilidade de estruturas de apoio social e garantindo 
procedimentos administrativos não discriminatórios, tanto para os trabalhadores como 
para as suas famílias;

15. Exorta os Estados-Membros a integrarem nos seus programas de desenvolvimento 
nacional e regional medidas susceptíveis de atrair as pessoas para o emprego e aí as 
manter, a modernizarem os sistemas de protecção social e a promoverem a adaptabilidade 
dos trabalhadores e das empresas e a flexibilidade do mercado de trabalho;

16. Exorta os Estados-Membros a preverem nos seus quadros de referência estratégica 
mecanismos de apoio destinados a assistir as empresas nos planos do intercâmbio de 
práticas de excelência e da avaliação das possibilidades de cooperação com as fundações 
públicas de investigação e os centros europeus de informação, com vista a promover 
aplicações e produtos inovadores;

17. Insta a Comissão a conferir particular importância aos programas de promoção das 
aptidões necessárias numa sociedade baseada no conhecimento - TIC e espírito 
empresarial - atendendo ao seu importante impacto social, territorial e cultural;

18. Exorta à realização de estudos, tendo em conta, por exemplo, anteriores experiências 
positivas, que permitam identificar previamente o eventual despovoamento em zonas de 
fraco desempenho económico, especialmente em zonas rurais, bem como as suas 
necessidades e problemas específicos, visando a adopção de medidas preventivas que 
permitam precaver uma excessiva concentração em regiões altamente industrializadas e 
lograr uma generalização mais equilibrada das actividades económicas em todas as 
regiões da UE, incluindo a criação de novos e melhores postos de trabalho e um mais fácil 
acesso de todos os cidadãos aos serviços sociais;

19. Salienta a importância da participação do FSE no apoio integrado às zonas rurais, e 
considera que o apoio às zonas rurais deve assentar imperativamente num amplo processo 
de programação, à luz das experiências positivas do Programa Líder, com a participação 
dos trabalhadores das zonas rurais; assinala que deve ser conferida prioridade à criação de 
sinergias com todos os Fundos consagrados às zonas rurais, e que as estratégias de 
financiamento descentralizado, como a subvenção global, são, por conseguinte, 
particularmente adequadas para o efeito;

20. Considera que em alguns Estados-Membros as parcerias público-privadas no domínio do 
investimento se revelaram eficazes e exorta os Estados-Membros a encorajá-las;
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21. Considera que a UE deveria encorajar a reestruturação das empresas nos 
Estados-Membros, a fim de promover e manter o emprego, o bem-estar  social e a 
competitividade nos mercados recentemente liberalizados, bem como de minorar as 
consequências sociais da globalização;
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