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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 

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

resolução que aprovar: 

1. Reconhece que as cidades, entendidas como municípios, cidades, áreas urbanas e 

metropolitanas, bem como cidades de pequena e média dimensão que são a espinha 

dorsal dos territórios da UE, carecem de um papel no quadro institucional da União, 

para além do papel que os seus representantes desempenham no Comité das Regiões, 

que é apenas consultivo; salienta, no entanto, que quase todas as políticas da UE têm um 

impacto direto ou indireto significativo nas cidades e que os representantes eleitos a 

nível local podem constituir (no âmbito dos princípios de parceria e de governação a 

vários níveis) uma ligação importante entre a UE e os seus cidadãos e deviam ser 

verdadeiramente associados ao processo de integração europeia, nomeadamente através 

de uma melhor comunicação, bem como da prestação de informações de qualidade 

sobre as políticas conduzidas; 

2. Salienta que a Carta de Leipzig identifica recursos económicos, sociais e culturais das 

cidades que são insubstituíveis e afirma que as cidades devem assumir 

responsabilidades em matéria de coesão territorial; realça, por conseguinte, o papel 

fundamental que deve ser atribuído às cidades no âmbito da política de coesão; 

3. Salienta que não existe uma definição única do conceito de cidade em termos de 

população, superfície, funções e grau de autonomia, exceto no que se refere ao grau de 

urbanização e concentração dos habitantes, pelo que cada Estado-Membro pode e deve 

adotar abordagens diferentes em relação a este conceito; 

4. Observa que a UE tem reforçado progressivamente a dimensão urbana de várias das 

suas políticas, tal como o demonstram, por exemplo, o conceito de «cidades e 

comunidades inteligentes» (Parceria Europeia de Inovação) e iniciativas como a 

iniciativa comunitária para as áreas urbanas (URBAN I e URBAN II), o 

desenvolvimento urbano sustentável (artigo 7.º do FEDER), a rede de desenvolvimento 

urbano, as Ações Urbanas Inovadoras, a Capital Europeia da Cultura, a Capital Verde 

da Europa e a Capital Europeia da Inovação, o Pacto de Autarcas e a Agenda Urbana da 

UE; 

5. Salienta o papel fundamental desempenhado pelas cidades e por todos os órgãos de 

poder local na preparação, conceção, financiamento e implementação das grandes 

políticas da União, como, por exemplo, a luta contra as alterações climáticas, através de 

um processo de desenvolvimento urbano, económico, social e territorial, que permita às 

cidades fazer face a novos desafios e aproveitar oportunidades proporcionadas pelo 

próximo período de financiamento da UE, tendo em vista a mobilização dos recursos 

disponíveis para a criação de cidades do futuro não apenas inteligentes e sustentáveis, 

mas também criativas; salienta igualmente, neste contexto, a importância de estratégias 

e iniciativas mundiais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU ou 

o Pacto Mundial de Autarcas; 

6. Salienta que as cidades podem desempenhar um papel importante nas políticas externas 

da União, como instrumento de diplomacia pública que reúne pessoas de diferentes 



 

PE619.142v03-00 4/7 AD\1152392PT.docx 

PT 

países e aborda questões que, por diversas razões, não são incluídas nas agendas 

políticas de alto nível, pelo que apela a um melhor financiamento dos mecanismos de 

apoio pertinentes da União; 

7. Observa, contudo, que, por vezes, as cidades não dispõem de instrumentos adequados e 

de capacidade administrativa para se candidatarem aos fundos da UE; congratula-se, por 

conseguinte, com a criação de um «balcão único» para as cidades, cuja página web e 

documentos devem estar disponíveis em todas as línguas oficiais da União, e apela a 

uma melhor coordenação e integração dos instrumentos e programas dedicados às 

cidades em várias políticas da UE, melhoria que pode ser concretizada mediante a 

designação de um comissário que assuma a liderança política nesta matéria, por forma a 

dar uma orientação estratégica a essas políticas, em sintonia com a atenção crescente 

que as políticas europeias dedicam às áreas urbanas, tendo igualmente em conta, neste 

contexto, a natureza variada das diferenças existentes entre os órgãos do poder local 

europeus e as suas potencialidades; sublinha a importância de promover uma 

abordagem mais equilibrada em relação às cidades, independentemente da sua 

dimensão, no acesso aos instrumentos e programas pertinentes, nomeadamente através 

do desenvolvimento de capacidades de aconselhamento; 

8. Acolhe com agrado a Agenda Urbana da UE enquanto novo modelo de governação a 

vários níveis baseado na parceria, que permite às cidades participar, nomeadamente, na 

revisão da legislação existente e na reflexão sobre a futura configuração das políticas; 

salienta a necessidade de uma abordagem integrada e abrangente na aplicação prática da 

governação a vários níveis prevista nos atos da União, em consonância com os objetivos 

fundamentais da política da UE e tendo em conta o importante papel complementar 

desempenhado pelas abordagens locais e ascendentes, como, por exemplo, a abordagem 

de desenvolvimento local de base comunitária; 

9. Apela à coordenação, ao reforço e à formalização da Agenda Urbana; considera que este 

não deve ser um processo voluntário e que os Estados-Membros e a Comissão devem 

assumir uma maior apropriação e comprometer-se a proceder a uma análise cuidada das 

recomendações recebidas e a pô-las em prática sempre que possível; 

10. Solicita às parcerias que trabalham no quadro da Agenda Urbana da UE que adotem 

rapidamente as suas recomendações e planos de ação; apela, além disso, à Comissão 

para que demonstre em que medida estas propostas concretas são tidas em consideração, 

especialmente no que se refere a uma melhor regulamentação, financiamento e 

conhecimento, e para que as incorpore, se for caso disso, nas futuras propostas 

legislativas; solicita à Comissão que informe regularmente o Parlamento sobre os 

resultados obtidos; 

11. Sublinha que as cidades devem desempenhar um papel mais importante na aplicação de 

todas as políticas relevantes, uma vez que deram provas da sua capacidade para gerir de 

forma eficiente as ações integradas em prol de um desenvolvimento urbano sustentável; 

12. Insta a Comissão a realizar uma ampla avaliação de impacto territorial da dimensão 

urbana de todas as políticas relevantes da UE, a fim de garantir que toda a futura 

legislação se baseie numa análise das consequências da sua aplicação a nível local e 

regional; exorta a uma participação reforçada e mais ativa das cidades, das associações 

de municípios, dos órgãos de poder local e regional, do Comité Económico e Social 
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Europeu e do Comité das Regiões, graças a uma cooperação eficaz no âmbito deste 

processo; 

13. Congratula-se com a criação, pela Comissão, da plataforma para dados urbanos; exorta, 

porém, o Eurostat e a Comissão a recolherem e compilarem dados mais 

pormenorizados, em particular dados relativos a fluxos, tendo em vista um ajustamento 

eficaz das políticas existentes e a configuração das futuras políticas; 

14. Exorta os Estados-Membros a garantirem que a diversidade das suas estruturas 

territoriais seja plenamente refletida nas suas propostas de nomeação dos membros do 

Comité das Regiões, e a proporem, se necessário, a nomeação de mais representantes do 

governo local para o Comité das Regiões; 

15. Sublinha a importância das associações que representam os municípios, como a 

Eurocidades e o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CMRE); preconiza 

uma participação mais estreita e ativa destas associações nos grupos de peritos 

relevantes da Comissão e nos grupos de trabalho do Conselho, sempre que tal seja 

adequado; realça igualmente a importância do papel da sociedade civil na vida política 

da UE e na definição das políticas urbanas europeias; 

16. Está convencido de que é necessário reforçar consideravelmente o papel das cidades na 

conceção das futuras políticas da UE; exorta, por conseguinte, a UE a reavaliar a 

elaboração de uma política urbana europeia, tendo especialmente em conta as 

considerações de longo prazo. 
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