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SUGESTÕES

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

1. Reconhece que a economia europeia está a dar sinais de um crescimento menos 
dinâmico; salienta a necessidade de envidar mais esforços para apoiar os Estados-
Membros que registam um crescimento mais lento e uma taxa de desemprego elevada, 
em particular no que se refere aos jovens;

2. Observa que as perspetivas mundiais de crescimento são incertas e que as tensões 
comerciais no setor da indústria manufatureira têm um impacto negativo no 
investimento;

3. Salienta que o Semestre Europeu deve contribuir de forma coerente para a eliminação 
das desigualdades e das disparidades sociais, económicas e territoriais entre as regiões 
da UE;

4. Salienta que o Semestre Europeu deve continuar a promover a convergência económica 
e social entre as regiões e os Estados-Membros, ajustando os desequilíbrios comerciais, 
reduzindo os excedentes excessivos e aplicando as sanções existentes; destaca que o 
objetivo europeu de um crescimento mais inclusivo se traduz num maior investimento 
em infraestruturas, educação e formação, saúde e investigação e inovação; salienta que 
o aumento da produtividade deve resultar num aumento dos salários;

5. Reitera o papel fundamental da política de coesão, enquanto principal política de 
investimento na Europa, no âmbito do processo de recuperação; sublinha a necessidade 
de reforçar o orçamento da política de coesão para o período de 2021-2027, a fim de 
manter o seu valor acrescentado europeu, contribuindo, deste modo, para o crescimento 
económico, a inclusão social, a inovação e a proteção ambiental;

6. Congratula-se com a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no 
Semestre Europeu, com vista a colocar as pessoas, a sua saúde e o planeta no centro da 
política económica; observa que, a este respeito, importa dedicar especial atenção ao 
mercado de trabalho, através da salvaguarda dos empregos existentes e da criação de 
novos;

7. Lembra que a melhor resposta às preocupações dos cidadãos é apoiar o aumento dos 
salários reais, exigir mais investimento em empregos de qualidade, impulsionar a 
procura interna e garantir uma distribuição mais justa da riqueza produzida; considera 
que o Pacto de Estabilidade e Crescimento deve ser mais flexível, a fim de ter em conta 
as circunstâncias cíclicas, as reformas estruturais e os investimentos públicos;

8. Considera que a relação entre a política de coesão e os processos de governação 
económica no âmbito do Semestre Europeu deve ser equilibrada, recíproca e centrada 
em incentivos positivos; apoia um maior reconhecimento da dimensão territorial, que 
pode ser benéfico para o Semestre Europeu;


