
AD\922799PT.doc PE500.427v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2012/2256(INI)

19.12.2012

PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre o Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas:
Análise Anual do Crescimento para 2013
(2012/2256(INI))

Relator de parecer: Tamás Deutsch



PE500.427v02-00 2/6 AD\922799PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\922799PT.doc 3/6 PE500.427v02-00

PT

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:

Contexto geral

1. Saúda os esforços realizados no sentido de reforçar a coordenação das políticas 
económicas, orçamentais e de emprego no âmbito do Semestre Europeu, de modo a 
permitir monitorizar simultaneamente as políticas orçamentais e económicas nacionais 
durante um período de seis meses, todos os anos; salienta que a política de coesão deve 
tornar-se um ponto central da Análise Anual do Crescimento elaborada pela Comissão; 
lamenta, portanto, que a Análise Anual do Crescimento para 2013 não tenha aproveitado a 
oportunidade para encetar um debate mais profundo sobre o crescimento e o emprego na 
União Europeia, designadamente através de uma revisão das suas orientações; considera 
que os processos subjacentes ao Semestre Europeu de 2012 realçaram a necessidade de a 
União Europeia lograr a coesão económica, social e territorial entre regiões, melhorar a 
coordenação macroeconómica e reforçar a legitimidade democrática e a boa governação 
no domínio da política de coesão, bem como em relação a todas as políticas coordenadas a 
nível europeu que visam a consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020;

2. Salienta o papel fulcral da política de coesão enquanto instrumento fundamental para a 
consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020, para a geração de crescimento e 
emprego e para a estabilização da economia real; considera que uma política de coesão 
forte e dotada de uma base financeira sólida constitui um instrumento eficaz e eficiente 
para a realização da Estratégia Europa 2020 e impedir futuras crises económicas e 
financeiras, graças aos seus programas de desenvolvimento a longo prazo, à sua dimensão 
orçamental, ao sistema de gestão descentralizada e à inclusão das prioridades da UE em 
matéria de desenvolvimento sustentável; frisa que a política de coesão é uma política de 
investimento e deve, portanto, promover a coesão territorial, económica e social 
sustentável em todas as regiões da UE, tendo em conta o princípio de solidariedade; 
salienta, neste contexto, a importância de envolver todas as regiões e autoridades locais na 
consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

3. Considera que a política regional continuará a ter um papel muito importante no 
desenvolvimento de programas nacionais no âmbito do Semestre Europeu e representará, 
ao mesmo tempo, um instrumento essencial para a consecução dos objetivos estabelecidos 
de médio e longo prazo;

4. Recorda que a política de coesão apenas será bem-sucedida se puder beneficiar de um 
quadro financeiro estável e duradouro; salienta que a execução dos fundos abrangidos 
pelo Regulamento relativo a disposições comuns (RDC) não pode ser subordinada ao 
respeito das regras sobre condicionalidade macroeconómica, visto que as autoridades 
regionais e locais não podem ser culpadas pela incapacidade dos seus governos nacionais 
em equilibrar os seus orçamentos;
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5. Sublinha que uma política de coesão forte e dotada de uma base financeira sólida pode 
impedir futuras crises económicas e financeiras na Europa e proteger, em particular, as 
regiões menos desenvolvidas;

6. Salienta que, em tempos de crise, os instrumentos flexíveis da política de coesão estão a 
adaptar-se rapidamente à evolução das necessidades e a condições financeiras mais 
adversas; recorda que as medidas de emergência, tais como a concessão de pagamentos 
antecipados ou o aumento das taxas de cofinanciamento, têm sido articuladas com 
medidas a longo prazo para estimular o crescimento e gerar emprego; saúda, neste 
contexto, a iniciativa da Comissão de reprogramar, quando possível, os recursos não 
executados dos fundos estruturais a favor das PME, da eficiência energética e do emprego 
jovem;

7. Salienta a necessidade de modernizar a administração pública, dado esta ser um fator 
importante para melhorar a taxa de absorção dos fundos estruturais pelos 
Estados-Membros; sugere que seja proporcionada assistência de peritos aos 
Estados-Membros, se eles assim desejarem; lembra que a utilização de fundos estruturais 
deve ser também melhorada através da redução da burocracia;

Os desequilíbrios orçamentais e o risco de recessão

8. Manifesta preocupação pelo facto de, na maioria das economias da área do euro, uma 
austeridade orçamental excessiva numa fase inicial travar as perspetivas de crescimento 
em 2013; considera que o investimento no crescimento e na criação de emprego deve estar 
no centro dos esforços dos Estados-Membros e que a austeridade deve ser introduzida 
gradualmente por um período mais longo; saúda o reconhecimento pela Comissão de que 
só uma abordagem diferenciada da consolidação orçamental dos Estados-Membros 
permite assegurar crescimento e justiça social;

9. Considera que uma consolidação orçamental mais dilatada e equilibrada aos níveis 
nacional e subnacional pode conduzir as finanças públicas para uma situação sustentável, 
reforçar a confiança do mercado, aumentar a competitividade, permitir mais crescimento e 
criar mais oportunidades de emprego na área do euro e mesmo no conjunto da União;

10. Convida os Estados-Membros a conferirem prioridade, quer do lado da despesa, quer do 
lado da receita do orçamento, a políticas favoráveis ao crescimento, especialmente nas 
áreas da educação, da investigação, da inovação, das TIC, das infraestruturas e da energia, 
assim como a assegurarem a eficiência dessas despesas e receitas; salienta que deve ser 
também atribuída especial atenção ao reforço da cobertura e da eficácia dos serviços de 
emprego e das políticas ativas do mercado de trabalho; 

11. Convida os Estados-Membros a atribuírem particular atenção aos programas de 
aprendizagem ao longo da vida e de reciclagem profissional, a fim de evitarem a escassez 
de mão de obra em áreas de interesse nas próximas décadas;

Crescimento e emprego

12. Salienta a necessidade de assegurar a coerência das políticas económicas no interior e 
entre Estados-Membros e regiões, devendo ser atribuída especial atenção aos efeitos 
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colaterais das diferentes políticas económicas nacionais; insta os Estados-Membros e as 
regiões a assegurarem a coerência dos diferentes instrumentos de política económica, 
nomeadamente as políticas que visam a realização dos objetivos da Estratégia Europa 
2020, por forma a restabelecer a confiança dos investidores no intuito de obter o 
financiamento a longo prazo da economia real; atendendo a que o financiamento 
disponível para muitas empresas e famílias é limitado e dispendioso, convida a Comissão 
a continuar a trabalhar em conjunto com os Estados-Membros no sentido de acelerar a 
utilização de fundos estruturais ainda não executados, bem como a encorajá-los a 
aproveitar a fundo novos instrumentos inovadores de partilha de risco («project bonds», 
por exemplo), por forma a contribuir para desbloquear o financiamento privado;

13. Manifesta-se profundamente preocupado com o facto de, anos após o início de uma crise 
sistémica, o desemprego de longa duração continuar a aumentar na UE, acompanhado de 
níveis alarmantes de desemprego juvenil e de crescentes riscos de pobreza e de exclusão 
social, sem perspetivas de melhoria imediata;

14. Exorta a Comissão, os Estados-Membros e as regiões a conferirem prioridade à adoção de 
medidas firmes contra os níveis de desemprego na UE; 

15. Apela à adoção de medidas fortes com o objetivo de restabelecer a confiança no setor 
bancário e, deste modo, favorecer o investimento; recorda que o insuficiente acesso ao 
financiamento continua a ser um dos principais entraves que impedem as PME de obter 
financiamentos privados para beneficiarem das condições de cofinanciamento da UE e 
recuperarem a competitividade; sublinha que os instrumentos financeiros inovadores da 
política de coesão, juntamente com o capital do BEI, podem ser catalisadores de 
investimento especificamente destinado às PME e servir de complemento ao crédito 
bancário tradicional; recomenda uma maior exploração da utilização dos fundos 
estruturais, juntamente com o financiamento do BEI, nomeadamente para o financiamento 
de fundos de capital de risco e fundos suscetíveis de multiplicar a sua rendibilidade, 
gerando deste modo fundos adicionais para as PME; exorta a Comissão a dar aos 
Estados-Membros e às regiões informação pormenorizada, assistência suplementar e 
orientação sobre os instrumentos financeiros disponíveis ao abrigo da política de coesão 
em 2013 e no futuro período de programação (2014-2020);

16. Salienta que, no contexto do Semestre Europeu, é necessário agir com mais determinação 
no sentido de criar as condições para uma retoma económica com criação de emprego; 
destaca que a criação de emprego é uma condição fundamental para o crescimento 
sustentável e para a prevenção de futuras crises;

17. Considera que, a fim de reforçar o crescimento, a competitividade e a produtividade, é 
necessária uma melhor coordenação das políticas económicas, bem como reformas 
estruturais de grande alcance, e que devem ser adotadas em simultâneo medidas 
orçamentais, de crescimento e de emprego, visto que estas são interdependentes e 
constituem, em conjunto, uma condição indispensável para a completa retoma económica.
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