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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. Congratula-se com os critérios da Comissão, sublinhando o facto de que os desafios que 

os Estados-Membros enfrentam são essencialmente de longo prazo e que os programas 

plurianuais financiados pelos FEEI que visam dar resposta a estes desafios exigem certeza 

e estabilidade, pelo que deve ser evitada a reprogramação frequente e, em vez disso, ser 

favorecida a estabilidade, de modo a reforçar a previsibilidade e a credibilidade dos 

programas dos FEEI; considera que a focalização das Recomendações Específicas por 

País (REP) sobre um mais curto prazo não deve prejudicar os objetivos a longo prazo dos 

FEEI, dado o caráter de longo prazo e orientado para os resultados destes últimos e o ciclo 

anual do Semestre Europeu; espera que a Comissão e o Conselho sejam muito cautelosos 

ao pedirem a reprogramação dos fundos ou a suspensão de pagamentos para os 

programas, em conformidade com o princípio da solidariedade da UE, que parcialmente 

se manifesta através do mecanismo de partilha do financiamento da UE e deve continuar a 

ser um princípio central da política da UE; 

2. Salienta que, a fim de maximizar o seu impacto sobre o crescimento, o desenvolvimento, a 

coesão e a criação de emprego, e de responder aos novos desafios sociais e económicos 

quando emergem, o investimento apoiado pelos FEEI deve ocorrer num quadro 

macroeconómico sólido; recorda, porém, que a afetação de dotações a título dos FEEI se 

baseia em critérios específicos de elegibilidade ligados ao nível de desenvolvimento das 

regiões da UE, pelo que quaisquer decisões de reprogramação ou suspensão baseadas 

noutros critérios podem não ser coerentes com a lógica subjacente a esses fundos; 

3. Salienta que, em certos casos, a reprogramação ou suspensão nos termos do artigo 23.º do 

Regulamento sobre as Disposições Comuns (RDC) podem prejudicar a realização dos 

objetivos dos FEEI em todos os Estados-Membros e especialmente nos que estão 

confrontados com desequilíbrios macroeconómicos e sociais graves; solicita à Comissão 

que utilize o mecanismo apenas quando os Estados-Membros tiverem omitido 

persistentemente a tomada de medidas efetivas para corrigir os seus pedidos de 

reprogramação e quando houver provas bastantes de que a reprogramação pode ter um 

impacto direto sobre o potencial de criação de emprego do programa; salienta que a 

Comissão deve demonstrar que as modificações não afetam negativamente os objetivos de 

emprego e assuntos sociais previstos pelos Estados-Membros; insta portanto a Comissão, 

ao tomar decisões sobre a utilização dos referidos instrumentos, a proceder a uma 

avaliação do respetivo impacto sobre a taxa de desemprego e desenvolvimento económico 

nos países em questão; salienta que todos os programas com efeitos positivos a longo 

prazo relacionados com o investimento social devem permanecer inalterados; 

4. Entende que a suspensão dos FEEI que apoiam a educação, a formação e a criação de 

emprego é contraproducente se estes estiverem a cumprir os objetivos a que se 

propuseram; exorta portanto a Comissão a ser extremamente prudente na aplicação da 

primeira parte do artigo 23.º do RDC a todos os programas que sejam abrangidos por um 

dos objetivos temáticos dos FEEI, nomeadamente, os objetivos temáticos (8), (9) ou (10) 



 

PE557.113v02-00 4/4 AD\1065962PT.doc 

PT 

ou de emprego e pelos objetivos sociais da Estratégia Europa 2020, bem como a 

acompanhar qualquer dos programas abrangidos pelos FEEI de garantias adequadas de 

que os objetivos sociais são respeitados; insta a Comissão a empenhar-se plenamente na 

aplicação da quota mínima do FSE prevista no artigo 92.º, n.º 4, do RDC; 

5. Solicita à Comissão que, quando recorrer à suspensão dos pagamentos previstos na 

segunda parte do artigo 23.º do RDC, tome medidas proporcionadas e tenha em 

consideração as circunstâncias económicas e sociais dos Estados-Membros em questão, a 

fim de evitar a suspensão de autorizações ou pagamentos prevista na segunda parte do 

artigo 23.º do RDC nos casos em que os Estados-Membros se encontrarem numa das 

situações descritas nas alíneas a) a e) do ponto 1 do anexo III do RDC; solicita à Comissão 

que, em cada caso, avalie o impacto da suspensão sobre o desemprego e que tente 

minimizar os possíveis efeitos indesejáveis para a população afetada; 

6. Solicita à Comissão que, na aplicação do artigo 23.º do RDC, desenvolva um processo de 

tomada de decisão transparente e democrático a aplicar de forma coerente, em 

conformidade com o artigo 23.º, n.º 15, do RDC, o qual deverá incluir um sistema de 

alerta antecipado que informe o país em questão sobre a possibilidade de lançar o 

processo de reprogramação imediatamente após a publicação das REP, e que permita que 

o Parlamento seja informado, com base num processo formal, e em todas as etapas da 

adoção de um pedido de reprogramação, de quaisquer propostas ou de decisões de 

suspensão das autorizações ou dos pagamentos; 

7. Convida a Comissão a fixar um prazo para o levantamento da suspensão nos termos do 

artigo 23.º, n.º 8, do RDC. 

 


