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Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que a política de coesão da 

UE (fundos estruturais e fundo de coesão) 

constitui um instrumento estratégico para o 

investimento, o crescimento e a 

competitividade sustentáveis, e um pilar 

fundamental da solidariedade na Europa, 

com um indiscutível valor acrescentado 

europeu; observa ainda os efeitos indiretos 

significativos dos fundos destinados à 

coesão em todos os Estados-Membros; 

insiste em que, para ser eficaz na redução 

dos desequilíbrios macroeconómicos na 

UE e contribuir para a coesão económica, 

social e territorial, a política de coesão 

deve assentar num quadro financeiro 

estável, sólido e sustentável; reitera a sua 

posição de que, dada a necessidade urgente 

de garantir o investimento público no 

crescimento e no emprego, o 

financiamento da política de coesão deve 

ser mantido pelo menos no nível do 

período de 2007-2013 e continuar a 

abranger todas as regiões da UE, com 

particular ênfase nas regiões menos 

desenvolvidas; apoia a proposta da 

Comissão de afetar 25% da totalidade da 

dotação para a política de coesão ao FSE; 

26. Considera que a política de coesão da 

UE (fundos estruturais e fundo de coesão) 

constitui um instrumento estratégico para o 

investimento, o crescimento e a 

competitividade sustentáveis, e um pilar 

fundamental da solidariedade na Europa, 

com um indiscutível valor acrescentado 

europeu; observa ainda os efeitos indiretos 

significativos dos fundos destinados à 

coesão em todos os Estados-Membros; 

insiste em que, para ser eficaz na redução 

dos desequilíbrios macroeconómicos na 

UE e contribuir para a coesão económica, 

social e territorial, a política de coesão 

deve assentar num quadro financeiro 

estável, sólido e sustentável; reitera a sua 

posição de que, dada a necessidade urgente 

de garantir o investimento público no 

crescimento e no emprego, o 

financiamento da política de coesão deve 

ser mantido pelo menos no nível do 

período de 2007-2013 e continuar a 

abranger todas as regiões da UE, com 

particular ênfase nas regiões menos 

desenvolvidas;  
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