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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. Considera motivo de desapontamento o facto de Comissão ter ignorado os sucessivos 
apelos do Parlamento relativos ao estabelecimento da plena legitimidade democrática do
Semestre Europeu, a começar pela transformação da Análise Anual do Crescimento 
(AAC) em Orientações Anuais para o Crescimento Sustentável, cujo formato de 
apresentação permita ao Parlamento propor alterações e assegure que um processo 
decisório interinstitucional transparente resulte em orientações políticas definidas de 
comum acordo; insta a Comissão a apresentar as próximas Análises Anuais do 
Crescimento de forma mais ambiciosa, através da inclusão de orientações mais amplas 
para as autoridades nacionais, regionais e locais;

2. Salienta que a Comissão deve ter mais em conta as tendências regionais específicas, bem 
como as potenciais falhas nas suas previsões, que são a base da Análise Anual do 
Crescimento;

3. Nota que a política de coesão, enquanto instrumento de investimento fundamental da UE 
que identifica corretamente as necessidades de investimento regionais, contribui, não só 
para a redução das disparidades entre regiões, mas também para a recuperação económica 
e a concretização eficaz dos objetivos em matéria de crescimento sustentável e de criação 
de emprego no conjunto da União;

4. Destaca o facto de que, em altura de restrições orçamentais e de capacidade de concessão 
de crédito reduzida no setor privado, os Fundos Estruturais constituem uma alavanca 
essencial para estimular a economia e ajudar a que os objetivos de crescimento e de 
emprego consagrados na Estratégia Europa 2020 sejam realizados; salienta que, neste 
contexto, e tendo em conta o importante papel desempenhado pela política de coesão no
desenvolvimento dos programas nacionais no âmbito do Semestre Europeu, esta política 
deverá ter especial destaque na Análise Anual do Crescimento e deverá contribuir para o 
debate anual sobre o crescimento e o emprego na UE;

5. Salienta a importância de envolver as autoridades nacionais, regionais e locais, os 
parceiros sociais e a sociedade civil na definição e execução das orientações políticas da 
Análise Anual do Crescimento, a fim de assegurar uma melhor apropriação dos objetivos 
da Estratégia Europa 2020; 

6. Considera essencial que a política de coesão contribua para a redução das disparidades 
internas de competitividade e dos desequilíbrios estruturais através da sua opção de 
adaptação às necessidades específicas das regiões; saúda, a este respeito, a iniciativa da 
Comissão de reprogramar, quando possível, os recursos não atribuídos dos Fundos 
Estruturais, atribuindo-os às PME, à eficiência energética e ao emprego jovem; solicita à 
Comissão que informe devidamente o Parlamento da execução desta iniciativa a nível 
nacional;
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7. Insta os Estados-Membros a fazer pleno uso dos Fundos Estruturais para reforçar a 
empregabilidade e lutar eficazmente contra o desemprego estrutural e de longa duração; 
considera que a Comissão deverá propor com urgência uma Garantia Europeia da 
Juventude, a fim de melhorar verdadeiramente a situação dos jovens que não estão 
empregados, a estudar ou a receber formação, e deverá trabalhar em estreita colaboração 
com os Estados-Membros com vista a canalizar parte dos recursos não atribuídos dos 
Fundos Estruturais para a luta contra o problema do desemprego jovem.


