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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. Reconhece que a economia da UE continua a crescer, que o emprego aumentou e que o 
défice de investimento causado pela crise está praticamente colmatado, embora o 
investimento público esteja ainda abaixo do nível anterior à crise, com grandes lacunas 
em alguns dos países mais afetados pela crise; salienta, no entanto, que continuam a 
existir vulnerabilidades, que o crescimento sustentável não trouxe benefícios idênticos 
para todos, que as taxas de desemprego continuam a ser elevadas em vários Estados-
Membros e que as disparidades económicas, sociais, regionais e territoriais continuam a 
ser uma grande fonte de preocupação; salienta que, não obstante o facto de os 
investimentos terem aumentado, o seu impacto na produtividade foi insuficiente, e que 
é, por conseguinte, necessária uma melhor orientação dos investimentos da política de 
coesão e da sua complementaridade com outros programas da União e com 
investimentos públicos e privados, a fim de aumentar a produtividade e atenuar as 
diferenças entre os Estados-Membros; salienta que o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC) também se deve centrar na melhoria dos aspetos sociais e na 
consecução do crescimento sustentável;

2. Sublinha que a UE deve apoiar a denominada recuperação com políticas económicas 
que protejam os serviços públicos e melhorem a qualidade e a acessibilidade dos 
serviços de interesse geral;

3. Recorda que, em 2017, em percentagem do PIB, o investimento público na UE (2,7 %) 
e na zona euro (2,6 %) foi bastante inferior à média dos últimos dez anos (3,2 % e 
3,0 %, respetivamente); assinala que, por este motivo, o investimento público deve ser 
impulsionado de forma significativa para compensar o declínio dos anos da crise 
financeira e para responder à necessidade urgente de investimento em infraestruturas e 
serviços públicos; constata que o investimento público continua a ser uma prioridade e 
não deve ser prejudicado por quaisquer iniciativas destinadas a encorajar parcerias 
público-privadas;

4. Observa que, de acordo com o Banco Europeu de Investimento (BEI), o investimento da 
UE em infraestruturas é ainda 20 % inferior ao nível anterior à crise e que 34 % dos 
municípios declararam níveis de investimento em infraestruturas abaixo das suas 
necessidades, enquanto a UE precisa de investimentos em infraestruturas de pelo menos 
335 mil milhões de EUR por ano;

5. Assinala que o Semestre Europeu deve contribuir de forma consistente para eliminar as 
desigualdades e disparidades, em particular de natureza social, económica e territorial, 
entre as diferentes regiões da UE; salienta que é inaceitável que o desequilíbrio 
geográfico nos investimentos do BEI persista e considera preocupante o facto de, em 
2017, metade dos Estados-Membros terem recebido 80 % do investimento total do BEI 
na UE, enquanto os outros 14 Estados-Membros receberam apenas 10 % deste 
investimento;

6. Lembra que a melhor resposta às preocupações dos cidadãos é apoiar o crescimento dos 
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salários reais e exigir mais investimentos para criar empregos de qualidade, impulsionar 
a procura interna e garantir uma distribuição mais justa da riqueza produzida; considera 
que a UE deve contribuir para a flexibilidade do PEC, proporcionando margem de 
manobra orçamental para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

7. Lembra que o Semestre Europeu deve ter como prioridade contribuir para a realização 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e acompanhar a execução dos seus 20 princípios 
fundamentais, com especial destaque para a garantia da igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre homens e mulheres, a proteção social, o acesso de todos aos 
serviços essenciais, o direito à igualdade de remuneração por trabalho de igual valor e o 
direito a serviços de prestação de cuidados a preços acessíveis e de boa qualidade;

8. Lembra que o Semestre Europeu deve evidenciar a importância do reforço da luta 
contra a fraude e a evasão fiscais, que a mesma proporcionará recursos para 
investimentos públicos e recursos adicionais para implementar o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;

9. Salienta que o Semestre Europeu deve ter em conta a promoção do acesso a uma 
proteção social eficaz, em consonância com os princípios pertinentes do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, que os Estados-Membros devem ser incentivados a tomar as 
medidas necessárias para eliminar os obstáculos ao exercício dos direitos dos 
trabalhadores à proteção social e para criar sistemas abrangentes de proteção social, 
salientando ainda que o Semestre Europeu deve, por conseguinte, acompanhar os 
progressos dos Estados-Membros na adoção de legislação e no desenvolvimento de 
sistemas que garantam o acesso à proteção social para todos;

10. Realça a importância de o Semestre Europeu se centrar na consecução de um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, com uma maior coordenação das 
políticas nacionais e da UE, de modo a criar mais empregos de qualidade e reduzir as 
disparidades em termos de salários e de pensões;

11. Sublinha que o Semestre Europeu se deve centrar num aumento da produtividade 
através de um maior investimento nas infraestruturas, na educação e formação, na saúde 
e na investigação e na inovação, e que a maior produtividade se deve refletir num 
aumento dos salários;

12. Salienta que os baixos rendimentos na Europa continuam a ser um desafio, que a 
concentração de trabalhadores no extremo inferior da escala salarial e as elevadas taxas 
de pobreza constituem um sinal claro da existência de políticas de fixação de salários e 
que as disparidades salariais entre homens e mulheres, conjugadas com o emprego 
precário, em especial entre os jovens, continuam a ser um problema grave que tem de 
ser resolvido com urgência;

13. Apela a que o Semestre Europeu tenha como uma das suas prioridades a erradicação da 
pobreza, tal como indicado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

14. Salienta que o envelhecimento da população deve levar os governos a investirem mais 
na proteção dos idosos, e não menos, como sugere o PEC, que o investimento público 
na saúde deve ser proporcional às necessidades, que a acessibilidade dos cuidados de 
saúde deve ser avaliada regularmente, tendo em conta o rendimento médio individual 
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disponível e o impacto nos agregados familiares, e que devem ser tomadas medidas para 
promover e acompanhar o investimento em cuidados de saúde preventivos, essenciais 
numa sociedade em envelhecimento;

15. Recomenda que o Semestre Europeu contribua ativamente para fazer face, de forma 
sustentável, aos desafios demográficos (envelhecimento, perda de população, pressão 
demográfica, incapacidade de atrair ou reter trabalhadores qualificados) que afetam as 
regiões europeias de forma diferenciada; salienta, em particular, a necessidade de 
prestar apoio adequado a territórios específicos, como é o caso de algumas regiões 
ultraperiféricas;

16. Destaca que o Semestre Europeu deve proceder a uma análise aprofundada sobre os 
efeitos, a médio e a longo prazo, das mudanças tecnológicas e da digitalização no 
mercado de trabalho; salienta que, embora a mudança tecnológica possa criar 
oportunidades para novos ou melhores empregos e locais de trabalho mais seguros, hoje 
é frequentemente associada à eliminação de postos de trabalho ou à criação de 
empregos precários;

17. Realça que o desenvolvimento socioeconómico da UE só pode ocorrer se nos 
mantivermos fiéis aos nossos valores fundamentais;

18. Sublinha que uma das prioridades do Semestre Europeu deve ser a proteção e o apoio às 
populações e aos territórios negativamente impactados pela globalização 
(deslocalização de empresas, perda de postos de trabalho);

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem a sua cooperação e a tomarem 
medidas adicionais para alavancar os investimentos privados e públicos e mais parcerias 
tendo em vista a criação de novos postos de trabalho e para maximizar plenamente o 
valor acrescentado dos fundos da política de coesão e as suas complementaridades e 
sinergias com outros programas e instrumentos financeiros da União;

20. Destaca que o grau de participação dos parceiros sociais a nível nacional ainda é baixo e 
que a Comissão e os governos dos Estados-Membros devem promover a consulta aos 
parceiros sociais;

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a efetuarem um levantamento rigoroso e 
exaustivo de todos os tipos de ocupação de espaços habitacionais, assim como a 
investigarem e a analisarem, entre outras questões importantes, as diferenças 
geográficas entre zonas com pouca procura e mercados imobiliários inflacionados, a fim 
de melhorar a base analítica para a avaliação da situação em termos de habitação nos 
relatórios por país e nas recomendações específicas por país;

22. Apoia a ideia de que o investimento, a inovação, o conhecimento e as reformas 
estruturais desempenham um papel importante para tornar a Europa mais forte e mais 
coesa; salienta, neste contexto, que o investimento no âmbito da política de coesão, cujo 
papel é fundamental e que não pode ser substituída por outros instrumentos, 
proporciona o apoio financeiro da UE mais significativo, ou seja, 638 mil milhões de 
EUR, juntamente com o cofinanciamento nacional para o período 2014-2020, para além 
de proporcionar valor acrescentado europeu na medida em que contribui para o 
crescimento económico, a inclusão social, a inovação e a proteção do ambiente, 
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abordando nomeadamente novos desafios, como a segurança, a integração de migrantes 
e refugiados abrangidos por medidas de proteção internacional, e contribuindo ainda 
para o investimento público e privado, juntamente com reformas adequadas destinadas a 
impulsionar o crescimento económico sustentável, a inclusividade e a capacidade 
institucional e administrativa;

23. Incentiva a avaliação do impacto das políticas de investigação e inovação no 
desenvolvimento e no crescimento económico e social dos Estados-Membros;

24. Congratula-se com as propostas relativas ao próximo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) e com o reforço da articulação entre a política de coesão e o processo do 
Semestre Europeu para alcançar um crescimento sustentável e inclusivo, prestando 
especial atenção às regiões ultraperiféricas, remotas, menos desenvolvidas ou que 
apresentem défice demográfico; lamenta, no entanto, a diminuição proposta dos 
recursos para a política de coesão e insiste em que o financiamento deve ser mantido ao 
nível atual; apela à adoção rápida e atempada do pacote do QFP e dos regulamentos em 
matéria de política de coesão para evitar eventuais atrasos na execução; congratula-se 
com o requisito de, previsto no novo QFP, de um quarto das despesas terem de ser 
despendidas em objetivos climáticos, dado que as alterações climáticas constituem um 
problema importante a longo prazo;

25. Regista o facto de o Semestre Europeu de 2019 destacar as necessidades de 
investimento enquanto apoio para as decisões de programação para o período de 2021 a 
2027, assim como do novo anexo previsto dos relatórios por país de 2019, em que serão 
identificadas as necessidades de investimento relevantes para o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu Mais (FSE +) e o Fundo 
de Coesão (FC) durante o período 2021-2027; considera que importa dar mais ênfase ao 
combate às desigualdades, nomeadamente através do financiamento da política de 
coesão, aplicando instrumentos eficazes e orientando os recursos para este fim;

26. Refere a importância da continuidade e do reforço do FSE+, da Garantia para a 
Juventude, da Iniciativa para o Emprego dos Jovens e do Corpo Europeu de 
Solidariedade na resposta aos desafios do emprego, do crescimento económico, da 
inclusão social, da aprendizagem e da formação profissional;

27. Considera que é necessária uma maior simplificação e mais flexibilidade entre os 
fundos, os programas e os instrumentos da União para tornar o financiamento da UE 
destinado a projetos de investimento estratégicos mais simples, mais eficiente e 
geograficamente equilibrado; salienta que é necessário prestar especial atenção às 
regiões menos desenvolvidas;

28. Destaca que a política de coesão deve visar a promoção de um desenvolvimento 
harmonioso e equitativo do conjunto da União e das suas regiões, no sentido de reforçar 
a sua coesão económica, social e territorial, num espírito de solidariedade, e a fim de 
promover o crescimento sustentável, o emprego, a inclusão social, e de reduzir as 
disparidades entre e dentro das regiões, bem como contribuir para suprimir o atraso em 
termos de desenvolvimento das regiões menos favorecidas;

29. Lembra que o Sétimo relatório sobre a coesão destaca a grande diversidade das regiões 
e dos territórios, nomeadamente no âmbito das atuais categorias de regiões, devido às 
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suas condições específicas (regiões ultraperiféricas, população escassa, de baixos 
rendimentos ou de fraco crescimento, etc.), o que torna necessária uma abordagem 
territorial adaptada;

30. Destaca a necessidade de ter em conta o artigo 349.º do TFUE, que define medidas 
específicas concebidas para dar resposta aos desafios que as Regiões Ultraperiféricas 
enfrentam devido ao afastamento geográfico, à insularidade, às pequenas dimensões, à 
topografia e a clima difíceis e à dependência económica de um pequeno número de 
produtos;

31. Incentiva a que o Semestre Europeu contribua para a Cooperação Territorial Europeia 
(CTE) em todas as suas dimensões (cooperação transfronteiriça, transnacional e 
inter-regional, tanto a nível interno, como externo), garantindo assim a prossecução dos 
objetivos gerais de coesão económica, social e territorial, bem como a solidariedade;

32. Reitera a importância da aplicação das estratégias macrorregionais na concretização dos 
objetivos da política de coesão;

33. Regista que algumas regiões europeias estão particularmente expostas ao impacto do 
Brexit e que a saída do Reino Unido pode ter um impacto negativo na política de coesão 
no seu todo; Salienta que um dos objetivos do Semestre Europeu deve ser minimizar os 
impactos negativos do Brexit nas diferentes regiões europeias afetadas e contribuir 
ativamente para o reforço da política de coesão, que tem desempenhado um papel 
substancial na recuperação da economia da UE através da promoção de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.
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