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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 recomendações na sua proposta de 

resolução: 

1. Sublinha o papel crucial que a política de coesão tem desempenhado na realização da 

convergência económica, social e territorial na União e na consecução dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas; manifesta porém apreensão face 

à persistência de desigualdades entre as regiões ricas e pobres e ao aprofundamento 

das disparidades socioeconómicas, em termos salariais e de acesso à saúde, entre 

diferentes categorias sociais de cidadãos; manifesta apreensão face ao 

emprobrecimento geral de várias regiões, incluindo regiões de transição, desde a crise 

financeira de 2008; sublinha o potencial da política de coesão para a adaptação das 

economias europeias à revolução tecnológica, a fim de as capacitar a dar resposta ao 

envelhecimento da população e à abertura dos mercados europeus e mundiais; salienta 

que os investimentos em novas tecnologias, na modernização, nas novas competências 

e no conhecimento, na inovação, na investigação e no desenvolvimento, que ajudarão 

as regiões menos desenvolvidas a subir na cadeia de valor, devem ser fortemente 

apoiados pela política de coesão; destaca que nem os objetivos nem o financiamento, 

pelo orçamento da União, da política de coesão podem ser, em caso algum, 

enfraquecidos; sublinha que a política de coesão deve continuar a beneficiar todas as 

regiões da UE;  

2. Assinala as lacunas do sistema de planeamento e de execução financeira que têm 

conduzido a atrasos nos pedidos e no processamento de pagamentos bem como à 

acumulação de faturas por liquidar, o que é contrário ao espírito dos Tratados; 

manifesta preocupação face aos atrasos consideráveis na adoção dos programas 

operacionais e na designação das autoridades de gestão, de pagamento e de 

certificação no âmbito da política de coesão, o que foi exacerbado pela conclusão 

tardia das negociações do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020 e pela 

adoção tardia dos regulamentos relativos aos FEEI e originou uma taxa de absorção 

muito baixa da política de coesão no atual período de programação, afetando mais 

intensamente os próprios promotores dos projetos; apela, neste contexto, ao reforço da 

simplificação iniciada no âmbito da revisão do Regulamento Financeiro1, em vigor 

desde 1 de janeiro de 2016, atribuindo em particular maior ênfase aos controlos ex 

post, harmonizando os procedimentos e introduzindo uma maior flexibilidade no 

próximo quadro financeiro plurianual; sublinha que o nível das dotações de 

pagamento deve corresponder pelo menos aos compromissos assumidos 

anteriormente; assinala, além disso, as recomendações do Grupo de alto nível de 

peritos independentes sobre o acompanhamento da simplificação para os beneficiários 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento; 

3. Constata a enorme diferença anual entre o montante previsto e o montante efetivo dos 

pagamentos provenientes do orçamento da UE para a política de coesão e insta a 

Comissão Europeia a definir uma metodologia para um melhor planeamento da 

execução do orçamento da UE, em estreita cooperação com os Estados-Membros; 

                                                 
1 JO L 286 de 30.10.2015, p. 1. 
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salienta que a criação de um sistema de coesão eletrónica no qual os Estados-

Membros possam introduzir dados referentes às reservas de projetos, planos de 

concursos públicos com datas previstas e efetivas para a abertura de concursos, 

adjudicação e execução, bem como todos os dados financeiros e contabilísticos 

relativos às faturas, ao cofinanciamento, à elegibilidade das despesas, etc., constituiria 

um importante contributo para a melhoria da gestão e do acompanhamento da 

execução da política de coesão nos Estados-Membros, assim como para estimativas 

mais precisas sobre os pagamentos provenientes do orçamento da UE; 

4. Destaca que os instrumentos financeiros na política de coesão da União não devem 

substituir as subvenções e ajudas diretas, mas devem ser concebidos como 

instrumentos complementares, que alargam o âmbito de aplicação dos projetos ou o 

domínio em que os projetos geram rendimentos; sublinha, neste contexto, que os FEEI 

e o FEIE são geridos de acordo com diferentes abordagens, e que a cooperação entre 

estes fundos poderia ser benéfica para projetos de grande dimensão, mas que esta 

relação não deve, de modo algum, prejudicar a coerência estratégica, a concentração 

territorial e as perspetivas de longo prazo dos programas da política de coesão; 

5. Insiste em que as propostas legislativas para o próximo QFP sejam apresentadas logo 

que possível, a fim de evitar atrasos na programação do próximo período; considera 

que os limites máximos da política de coesão devem ter o mesmo nível de 

financiamento para a UE-27 no próximo período de programação, melhorando, 

simultaneamente, a sua eficácia e simplificando os procedimentos que lhes estão 

associados, para que a União disponha finalmente de todos os meios financeiros de 

que necessita para alcançar os seus objetivos e prioridades, tal como estabelecidos nos 

Tratados; releva que a política de coesão deve proteger os cidadãos contra certos 

efeitos negativos da globalização e prestar assistência financeira às PME, apoiar 

projetos de investigação e de cooperação, promover a participação em iniciativas de 

desenvolvimento do capital humano, e que, por estes motivos, deve continuar a ser 

uma política forte, eficaz e visível para os cidadãos; 

6. Sublinha o vínculo existente entre a qualidade da governação e o investimento público 

e privado bem sucedido, a inovação e o crescimento; congratula-se com a abordagem 

holística adotada no Sétimo Relatório da Comissão sobre a coesão económica, social e 

territorial, e solicita que estes pontos sejam plenamente tidos em conta nos fundos de 

coesão no futuro; 

7. Considera que a política de coesão económica, social e territorial deve continuar a 

beneficiar todas as regiões da UE, em especial as regiões com o maior atraso de 

desenvolvimento e as regiões ultraperiféricas, e deve beneficiar, no interior das regiões 

mais desenvolvidas, as zonas periféricas, que são as zonas mais afetadas pela pobreza 

e as menos atrativas em termos de desenvolvimento e oportunidades de emprego, em 

particular através da prestação de auxílio às infraestruturas, visando pôr fim ao seu 

isolamento; 

8. Solicita uma maior coerência entre a política de coesão e outras políticas da UE, que, 

como os acordos comerciais, comprometem os esforços envidados no âmbito da 

política regional para a consecução do objetivo de convergência na UE; 

9. Salienta a necessidade de continuar e reforçar a política de coesão no próximo período 
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de programação plurianual; opõe-se às tentativas de reduzir drasticamente o 

orçamento ou de distorcer a política regional, que continua a ser a única grande 

política de solidariedade da UE. 
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