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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Manifesta preocupação face ao atraso na adoção dos programas operacionais e na 

designação das autoridades de gestão, de pagamento e certificação no âmbito da política 

de coesão que conduziu a um arranque lento dos projetos e a um nível extremamente 

baixo de absorção da política de coesão nos três primeiros anos do atual período de 

programação; considera que devem ser empreendidos todos os esforços para assegurar que 

os novos programas arranquem sem atrasos no início de cada período de programação e 

solicita, neste contexto, um acordo atempado sobre o próximo quadro financeiro 

plurianual (QFP); 

2. Sublinha o elevado risco de acumulação de pedidos de pagamento no âmbito da rubrica 1b 

na segunda metade do QFP atual e apela a que um nível suficiente de dotações de 

pagamento seja disponibilizado numa base anual até ao final da perspetiva atual, a fim de 

evitar uma nova acumulação de faturas por liquidar; salienta, para este efeito, a 

necessidade de as três instituições da UE desenvolverem e acordarem um novo plano de 

pagamento conjunto para 2016-2020, o qual deverá proporcionar uma estratégia clara que 

atenda a todas as necessidades de pagamento até ao final do atual QFP; 

3. Regista as contribuições dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no 

apoio à aplicação das recomendações específicas por país; salienta que o artigo 23.º do 

Regulamento relativo às Disposições Comuns só deve ser utilizado em último recurso e 

que o Parlamento deve participar plenamente desde a fase inicial; observa, neste contexto, 

a proposta da Comissão relativa à criação do programa de apoio às reformas estruturais 

que será parcialmente financiado através da transferência de fundos de assistência técnica 

para o programa no âmbito da política de coesão; 

4. Sublinha que o atual QFP dá maior destaque ao desempenho dos FEEI; considera que o 

quadro de desempenho futuro nas próximas perspetivas financeiras deveria assentar nos 

resultados de uma avaliação exaustiva do funcionamento do acordo atual; 

5. Conclui que é possível alcançar um desempenho e ganhos de eficiência significativos no 

orçamento da UE através da simplificação dos FEEI tanto para os beneficiários como para 

as autoridades de gestão, nomeadamente a nível de candidaturas (contratos públicos), 

execução (gestão de projetos) e controlo (auditorias durante e depois do projeto); exorta a 

Comissão a incentivar o Grupo de Peritos de Alto Nível a trabalhar num espírito de 

exploração e a procurar soluções não convencionais, em vez de intervir de forma limitada; 

6. Observa que os instrumentos financeiros desempenham um papel importante no âmbito do 

atual QFP como forma de financiamento complementar em relação aos subsídios e às 

subvenções; considera, contudo, que estes não devem substituir as subvenções como 

principal instrumento dos FEEI; salienta que a sua execução deve ser eficaz, transparente 

e ser sempre objeto de um controlo parlamentar pleno, sem qualquer prejuízo para a 

unidade do orçamento da UE; 

7. Espera que a Comissão apresente o mais rapidamente possível ao Parlamento uma 
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avaliação pormenorizada sobre a complementaridade, a adicionalidade e as sinergias 

alcançadas até ao momento entre os FEEI e o FEIE, e solicita que sejam tomadas medidas 

para garantir a existência de sinergias e a coerência total entre os FEEI e outros 

instrumentos da UE; 

8. Congratula-se com o significativo progresso e os resultados das operações em curso dos 

FEIE; considera que a revisão do Regulamento FEIE constituirá uma oportunidade para 

continuar a melhorar o desempenho dos FEIE, nomeadamente, permitindo às regiões não 

participantes – através da assistência técnica no terreno – induzirem a procura e operações 

de projetos equilibradas a nível regional; proporcionando uma orientação abrangente às 

autoridades de gestão acerca da possibilidade de combinar os FEIE com instrumentos de 

gestão partilhada e direta; acelerando a criação de plataformas de investimento nos 

Estados-Membros – ponto de encontro para os fundos públicos e financiamento privado; 

restaurando o equilíbrio nos investimentos sectoriais, especialmente tendo em conta as 

principais lacunas de investimento; autorizando um perfil de risco mais elevado nos 

projetos de investimento aprovados e apresentando informações e dados completos sobre 

os progressos da vertente PME, incluindo a utilização de produtos financeiros por parte 

das PME; 

9. Salienta que a resposta adequada à questão da migração se tornou um dos principais 

desafios para a Europa; sublinha o potencial contributo dos FEEI neste contexto, 

especialmente tendo em conta os escassos recursos financeiros do orçamento da UE em 

geral; incentiva os Estados-Membros a utilizarem as verbas da política de coesão de forma 

a favorecer a integração dos requerentes de asilo e dos refugiados na sociedade; insta a 

Comissão a permitir, se necessário, uma rápida mudança dos programas operacionais para 

este efeito; 

10. Solicita à Comissão que mantenha a autoridade orçamental informada sobre as possíveis 

consequências orçamentais do Brexit para os FEEI na UE-27 no atual período de 

programação. 
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