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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: 

1. Congratula-se com a Análise Anual do Crescimento de 2017 da Comissão, que representa 

uma parte importante do processo de recuperação europeu assente numa estratégia de 

investimento, em reformas estruturais, na criação de emprego e em finanças públicas 

responsáveis, destinado a promover níveis de crescimento mais elevados, reforçar a 

recuperação da economia europeia e garantir a convergência ascendente; 

2. Manifesta a sua preocupação quanto ao facto de ainda existirem indícios de desequilíbrios 

macroeconómicos e de falta de convergência, designadamente na área do euro; 

3. Manifesta a sua preocupação relativamente à aplicação parcelar das recomendações 

específicas por país (REP) no âmbito da recuperação económica da Europa, bem como 

quanto ao considerável défice de investimento na UE, o que põe em perigo o potencial de 

crescimento a longo prazo da UE; exorta os Estados-Membros a assumirem compromissos 

firmes para aplicar reformas estruturais e reduzir os seus rácio dívida/PIB e défice 

orçamental, de modo a promover o crescimento e a criação de emprego; considera que os 

Estados-Membros devem continuar a ser os principais responsáveis pela aplicação das 

REP e pela decisão sobre a melhor forma de o fazer: destaca o papel dos órgãos de poder 

local e regional e das demais partes interessadas relevantes, bem como dos próprios 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), no apoio a essas reformas 

estruturais, à criação de emprego e a esses investimentos; solicita à Comissão que pondere 

o envolvimento dos órgãos do poder local e regional no Semestre Europeu, se tal for 

pertinente; 

4. Solicita políticas do Semestre Europeu destinadas a promover a procura interna para 

tornar a economia europeia mais resiliente, num quadro de agravamento das perspetivas 

globais e de desaceleração da procura mundial; 

5. Reconhece o objetivo do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), 

destinado a apoiar projetos de investimento de alto risco com vista a reforçar o potencial 

de crescimento assente na qualidade do emprego e na produtividade; manifesta, contudo, a 

sua preocupação com o enorme desequilíbrio na utilização do Fundo entre os países da 

UE15 (91 % de financiamento) e os da UE13 (9 % de financiamento); regista a proposta 

da Comissão de reforçar as sinergias e as complementaridades entre o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) e os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI), bem como de proporcionar uma assistência técnica local e regional 

mais específica, a fim de reduzir as disparidades no mercado único, permitindo que todas 

as regiões desenvolvam o seu potencial e melhorem a cobertura geográfica do FEIE na 

UE; apela ao BEI e à Comissão para que garantam que a atribuição dos fundos se baseie 

numa análise financeira prudente, no quadro da qual os pedidos são objeto de uma 

apreciação justa com base nas suas qualidades; salienta, no entanto, que continuam a não 

existir indícios do impacto da contribuição do FEIE no crescimento e no emprego; 

salienta, nesta perspetiva, que o FEIE deve ser complementar aos FEEI e que tal não 

deverá, de forma alguma, comprometer o papel da política de coesão enquanto principal 

política de investimento da União, que aproxima a UE dos seus cidadãos; insta a 
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Comissão a propor medidas adicionais destinadas a atenuar e colmatar a discrepância 

acima referida; 

6. Partilha o ponto de vista da Comissão de que a Plataforma de Aconselhamento deve ser 

reforçada para poder trabalhar numa escala mais local e regional e melhorar a sua 

cooperação com os bancos de fomento nacionais, bem como para poder ser um 

instrumento adequado para ajudar os promotores a desenvolverem melhores projetos, em 

particular os destinados a regiões ou setores em que é necessário um maior apoio e uma 

maior capacidade técnica; solicita à Comissão que promova uma melhor utilização do 

FEIE por parte dos órgãos de poder local e regional na UE, em particular através de 

plataformas de investimento; convida, para o efeito, a Comissão, a contribuir divulgando 

informações e resolvendo a atual falta de capacidade administrativa e institucional ao 

nível infranacional; insta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem o FEIE e os 

FEEI aproveitando ao máximo o seu potencial, em consonância com a Estratégia Europa 

2020, para reduzir o défice de investimento na UE; 

7. Salienta que, no contexto do Semestre Europeu e dos esforços envidados para simplificar 

a política de coesão, como as atividades do grupo de trabalho para uma melhor execução, 

os Estados-Membros devem intensificar as suas ações para aplicar as reformas estruturais 

necessárias, bem como todas as outras medidas que apoiam tal aplicação, incluindo o 

reforço das capacidades institucionais, de molde a impulsionar o crescimento e o emprego 

e a remover os obstáculos com que se deparam os beneficiários da política de coesão; 

destaca, no entanto, a necessidade de coordenação entre as prioridades da UE e as 

necessidades nacionais, regionais e locais; realça a importância das condicionalidades ex 

ante para melhorar o desenvolvimento das capacidades nos Estados-Membros; salienta a 

necessidade de intensificar a comunicação aos cidadãos europeus dos resultados obtidos, 

para dar mais visibilidade ao valor acrescentado europeu; 

8. Reitera a necessidade de acelerar a execução dos FEEI no período de programação 

financeira 2014-2020; considera, embora reconheça que os Estados-Membros devem 

continuar a ser responsáveis pela seleção dos programas, que as recomendações 

especificamente concebidas devem seguir a análise das deficiências da aplicação e ser 

incluídas no processo de formulação das REP; insta a Comissão a encetar um estreito 

diálogo com os Estados-Membros para a definição destas medidas; 

9. Sublinha que, a fim de responder de forma mais adequada aos desafios económicos e 

dinamizar o crescimento, é necessário conceder aos Estados-Membros um maior grau de 

flexibilidade na aplicação, sempre que recorram a cláusulas de investimento; partilha, 

neste contexto, a opinião do Tribunal de Contas Europeu segundo a qual a contratação 

pública, enquanto fonte de problemas permanente, também deve ser abordada a nível da 

Comissão, que deverá agir como defensora da introdução de melhorias neste domínio; 

10. Congratula-se com a suspensão da proposta da Comissão de suspender partes dos Fundos 

EIE destinados a Espanha e Portugal, na sequência das críticas construtivas do 

Parlamento, que demonstrou de forma conclusiva que a referida proposta é supérflua e 

baseada numa avaliação da Comissão que sustenta que ambos os países estão a fazer 

progressos rumo à concretização dos seus objetivos de redução do défice; partilha a 

opinião da Comissão de que a área do euro precisa de adotar uma abordagem mais 

coletiva que tenha em conta as diferenças entre os Estados-Membros: relembra, a este 
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respeito, o papel da Comissão enquanto guardiã dos tratados; aguarda, além disso, um 

relatório da Comissão sobre a aplicação do artigo 23.º do Regulamento (UE) n.º 

1303/2013, prevista para 2017, que tenha em conta a opinião do Parlamento Europeu, 

manifestada durante o diálogo estruturado de 2016; 

11. Saúda a declaração da Comissão sobre a importância do investimento no conhecimento, 

na inovação, na educação e nas tecnologias da informação e comunicação como motores 

do crescimento; defende a adoção de políticas que garantam a todos os cidadãos europeus 

o acesso básico à conectividade; 

12. Considera que o Plano de Investimento para a Europa só cumprirá os seus objetivos 

mediante um compromisso reforçado com as PME, os órgãos de poder local e demais 

intervenientes de base; insta o BEI e a Comissão a assegurarem que estas partes 

interessadas sejam capazes de conceber e apresentar candidaturas a financiamento de 

projetos, disponham de apoio adequado e não sejam sujeitas a encargos regulamentares 

desnecessários; assinala, em particular, o impacto positivo que o desenvolvimento 

promovido pelas comunidades locais pode ter, assegurando que as vozes dos 

intervenientes locais sejam ouvidas; 

13. Saúda o apoio concedido às PME através da linha de crédito para PME e da Iniciativa 

PME no quadro do FEIE; considera encorajadora a recuperação em curso do setor das 

PME desde a crise financeira de 2008; insta a Comissão a cooperar com os 

Estados-Membros no sentido de garantir que as questões problemáticas são enfrentadas, 

incluindo o crescimento lento do número de trabalhadores empregados pelas PME e a 

estagnação verificada nos setores da indústria transformadora, da construção e do retalho; 

14. Considera que o principal desafio para as PME continua a ser o acesso ao financiamento; 

salienta que o setor da banca comercial, essencialmente regulado pelos Estados-Membros, 

constitui a principal fonte de financiamento da maioria das PME; observa, por 

conseguinte, que os Estados-Membros continuarão a desempenhar o papel principal na 

recuperação do setor das PME e que a Comissão deve garantir que as suas medidas 

representam um apoio eficaz. 
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