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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:

Contexto geral

1. Saúda os esforços realizados no sentido de reforçar a coordenação económica e 
orçamental no âmbito do Semestre Europeu, que permitem monitorizar simultaneamente 
os orçamentos e as políticas económicas nacionais durante um período de seis meses, 
todos os anos;

2. Salienta o papel fulcral da política de coesão, enquanto instrumento fundamental da 
Estratégia Europa 2020; considera que uma política de coesão forte e dotada de uma base 
financeira sólida constitui um instrumento eficaz e eficiente para implementar a Estratégia 
Europa 2020 e prevenir 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 em todas as regiões da UE, tendo em 
conta o princípio de solidariedade; salienta, neste contexto, a importância de envolver as 
regiões na concretização dos objetivos da Estratégia Europa 2020;

3. Recorda que a política de coesão apenas será bem-sucedida se os Estados-Membros 
adotarem políticas orçamentais e estruturais sólidas e abrangentes que promovam o 
crescimento; salienta que, caso os governos nacionais não definam as políticas adequadas 
ou não realizem as reformas estruturais necessárias, a utilização dos fundos do Quadro 
Estratégico Comum poderá levar ao desperdício de recursos financeiros ou até à redução 
dos incentivos destinados a corrigir polícias económicas pouco saudáveis;

4. 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 
adiantados ou o aumento das taxas de cofinanciamento, têm sido articuladas com medidas 
a longo prazo para estimular o crescimento e gerar emprego;

Os desequilíbrios orçamentais e o risco de recessão

5. Manifesta-se extremamente preocupado com o elevado risco de uma nova recessão na 
área do euro, que uma economia em contração e o aumento do desemprego deixam 
antever;

6. Considera que o reforço da disciplina e das instituições orçamentais aos níveis nacional e 
subnacional é uma condição essencial para aumentar a confiança do mercado na 
sustentabilidade a médio e longo prazo das finanças públicas da área do euro, o que se 
reveste de extrema importância para o crescimento; exorta os Estados-Membros a 
prosseguirem a consolidação orçamental e a respeitarem as regras de equilíbrio 
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orçamental, de acordo com as regras do Pacto de Estabilidade e de Crescimento, que têm 
em consideração as situações macrofinanceiras específicas por país;

7. 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, investigação, inovação, das infraestruturas e da energia, assim como a 
assegurarem a eficiência dessas despesas e receitas;

Crescimento e emprego

8. Insta os Estados-Membros a assegurarem de igual modo a coerência dos diferentes 
instrumentos de política económica, nomeadamente as políticas que visam a realização 
dos objetivos e das principais metas da Estratégia EU 2020, por forma a atrair os 
interesses dos investidores e a restabelecer a sua confiança no sentido de alcançar o 
financiamento a longo prazo da economia real;

9. Apela à adoção de medidas fortes com o objetivo de restabelecer a confiança no setor 
bancário e, por conseguinte, potenciar o investimento; recorda que a falta de acesso ao 
financiamento continua a ser um dos principais entraves que impedem as PME de obter 
financiamentos privados para atingirem as condições de cofinanciamento da UE e 
recuperarem a competitividade;

10. Salienta que são constantemente necessários esforços adicionais com vista à realização 
dos objetivos, nomeadamente no domínio do emprego que é, no contexto do Semestre 
Europeu, pelo menos tão importante como o crescimento; destaca que a criação de 
emprego é uma condição fundamental para o crescimento sustentável e para a prevenção 
de futuras crises;

11. Considera que, a fim de reforçar o crescimento e a produtividade, é necessária uma 
coordenação mais estreita das políticas económicas, bem como reformas estruturais de 
grande alcance.


