
AD\941392PT.doc PE510.825v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2013/2042(INI)

21.6.2013

PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre as consequências das restrições orçamentais para as autoridades regionais 
e locais no que respeita às despesas dos Fundos Estruturais da UE nos 
Estados-Membros
(2013/2042(INI))

Relator: Jan Kozłowski



PE510.825v02-00 2/6 AD\941392PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\941392PT.doc 3/6 PE510.825v02-00

PT

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. Sublinha que, num momento de procura acrescida de serviços sociais de qualidade, as 
pressões financeiras sobre as autoridades regionais e locais devidas a restrições financeiras 
estão a ter um efeito negativo sobre a coesão social, a educação e o emprego sustentável; 
sublinha que as autoridades regionais e locais encontram obstáculos na resolução de 
problemas como a pobreza e a exclusão social, impedindo assim a realização dos 
objetivos da Europa 2020;

2. Realça o papel especial do Fundo Social Europeu (FSE) no apoio ao investimento social e 
na implementação da estratégia Europa 2020, em especial ao contribuir para elevados 
níveis de emprego sustentável, de produtividade e simultaneamente, ao combater 
eficazmente a pobreza e a exclusão social, bem como ao aumentar a coesão social;

3. Acolhe favoravelmente a simplificação de processos ligada á implementação do FSE e a 
maior acessibilidade do Fundo, em especial para pequenos projetos a nível local, o que 
permite uma resposta melhor e mais rápida aos desafios colocados pela difícil situação 
económica e social e uma maior participação das organizações beneficiárias na 
implementação dos investimentos; sublinha neste contexto a importância do novo 
instrumento para o desenvolvimento local liderado pelas comunidades, que permitiria a 
grupos de ação a nível local desenvolver e implementar estratégias locais para o emprego; 
solicita aos Estados-Membros que prevejam tais oportunidades como parte do processo e 
programação em curso, por forma a utilizar o grande potencial de inovação dos grupos 
locais de ação;

4. Está convicto que as despesas com a coesão deveriam oferecer um grau de flexibilidade 
por forma a permitir aos Estados-Membros resolverem os seus próprios engarrafamentos 
específicos a fim de alcançarem os objetivos Europa 2020;

5. Sublinha a importância da adaptação às limitações orçamentais em curso na Europa, 
continuando a investir no futuro; relembra aos Estados-Membros que o desafio não 
consiste em gastar mais mas em gastar de forma mais eficaz;

6. Nota que no final de 2012 pedidos de pagamento ascendendo a 4,2 mil milhões de euros 
não puderam ser honrados em nome do FSE estando a ser pagos no envelope de 2013; 
sublinha o impacto negativo destas transferências no que respeita à implementação da 
situação do tesouro das autoridades locais e regionais e dos beneficiários; sublinha ainda 
que do montante global de 11,2 mil milhões de euros previsto no orçamento retificativo 
n.° 2/2013, 3,253 mil milhões se destinam ao FSE, e que este orçamento retificativo 
deveria ser pago na totalidade, eventualmente em duas fases; solicita um compromisso 
político do Conselho no sentido de que todas as obrigações jurídicas devidas em 2013 
serão pagas no final do corrente ano;

7. Apela à redução do nível global do reste à liquider (RAL), que constitui uma grave 
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ameaça para a utilização efetiva dos recursos da política de coesão, prejudicando futuros 
investimentos no crescimento e no emprego; apela aos Estados-Membros para que apoiem 
as autoridades regionais e locais na melhor utilização possível dos recursos disponíveis ao 
abrigo dos Fundos Estruturais e de Coesão, através de um planeamento são dos projetos e 
aplicações, e para que assegurem que o cofinanciamento seja devidamente apoiado;

8. Sublinha que a política de coesão é um fator importante que melhora o investimento 
público e privado, com potencial para ajudar a desenvolver a boa governação e a 
participação pública a todos os níveis, contribuindo assim simultaneamente para o 
crescimento económico, o emprego, o desenvolvimento sustentável e a coesão social na 
União no seu todo e nas regiões que delas diretamente beneficiam, assegurando assim a 
solidariedade entre os cidadãos europeus e as regiões europeias; apela aos Estados-
Membros para que assegurem que mesmo em tempos de crise os agentes locais 
disponham ainda dos recursos financeiros necessários para poderem utilizar os fundos 
estruturais;

9. Apoia fortemente uma mudança nas prioridades da despesa de forma a que os Estados-
Membros invistam no crescimento a longo prazo, incluindo investimento em micro, 
pequenas e médias empresas, que podem desempenhar um importante papel no reforço da 
competitividade dos Estados-membros; 

10. Sublinha que a economia local é um fator de recuperação fundamental para as 
comunidades, e que tal é importante na atual situação de crise; sublinha neste contexto os 
efeitos económicos e sociais da economia social no melhoramento da coesão social a nível 
local; apela aos Estados-Membros para que deem oportunidades de financiamento à 
economia social através dos Fundos Estruturais para o período de 2014-2020;

11. Realça o papel que as autoridades locais e regionais podem desempenhar em termos de 
reforço do crescimento sustentável e criação de empregos, restauração do tecido social e 
promoção das fontes de energia renováveis, das redes inteligentes e da mobilidade 
sustentável;

12. Sublinha que a governação económica da UE deve ser suficientemente flexível para 
permitir os investimentos pró-crescimento e criadores de emprego apoiados pela política 
de coesão, desde que não levem os Estados-Membros a excederem os níveis de dívida e 
de défice acordados no Pacto de Estabilidade e Crescimento renovado;

13. Realça a necessidade de aumentar a participação das autoridades locais e regionais e, onde 
aplicável, dos parceiros sociais e outros parceiros relevantes na programação, 
implementação, monitorização e avaliação dos Fundos estruturais, o que garantirá uma 
melhor ligação entre as estratégias da UE, nacionais e regionais; encoraja as autoridades 
locais e regionais, sempre que possível, a desenvolver a participação da sociedade civil a 
fim de assegurar que os projetos recebam o apoio e financiamento necessários para 
alcançar os seus objetivos;

14. Apela a uma maior transparência na utilização dos fundos e a uma melhor comunicação, 
levando a uma propriedade, apreciação e controlo mais generalizado da utilização dos 
fundos;
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15. Apela a uma maior simplificação das regras e a uma maior flexibilidade na programação e 
gestão dos Fundos Estruturais, o que permitirá uma melhor implementação dos projetos, 
bem como respostas mais rápidas e mais adequadas aos desafios e ameaças de caráter 
social.

16. Sublinha que não há nenhuma relação direta entre o desempenho das políticas regionais e 
o desempenho macroeconómico de um Estado-Membro, e que as regiões não devem ser 
punidas pelo incumprimento, a nível nacional, dos procedimentos em matéria de 
governação económica; considera, portanto, que a imposição de sanções adicionais 
poderia agravar os problemas dos Estados-Membros já confrontados com dificuldades 
macroeconómicas, entendendo assim que as condicionalidades macroeconómicas não são 
aceitáveis; 
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