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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Relembra que a coesão é um objetivo da UE, tal como estabelecido no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia, é definida no artigo 174.º do TFUE e é uma competência 
partilhada entre a UE e os Estados-Membros; sublinha que a política de coesão é uma 
das mais importantes políticas da UE e a sua principal política de investimento 
público, com um orçamento de 351,8 mil milhões de EUR para 2014-2020, o que 
representa um terço do QFP;

2. Salienta que a política de coesão se baseia numa política de solidariedade, 
prosseguindo o seu objetivo enunciado pelo Tratado de promover e apoiar o 
desenvolvimento harmonioso do conjunto dos Estados-Membros e das regiões, e visa 
reduzir as disparidades económicas, sociais e territoriais entre as regiões da UE e no 
seu interior, bem como assegurar que nenhuma região fique para trás; considera que 
esta política contribui para o crescimento e o emprego em toda a União, bem como 
para a realização dos seus principais objetivos e prioridades, incluindo as suas metas 
em matéria de clima e de energia, bem como o crescimento económico inteligente, 
sustentável e inclusivo;

3. Recorda que a política de coesão é um dos instrumentos mais importantes no âmbito 
das prioridades delineadas no projeto de orçamento da Comissão para 2020; 

4. Congratula-se com o facto de já não haver necessidades de pagamento para o período 
2007-2013 e de a melhoria da execução dos pagamentos e o aumento da taxa de 
seleção dos projetos prosseguirem a velocidade de cruzeiro, tendo finalmente atingido 
os níveis do período de programação anterior e situando-se nos 75 % em janeiro de 
2019; 

5. Regista o aumento das dotações de autorização de 2,5 % para a subcategoria 1b no 
projeto de orçamento de 2020 em comparação com o orçamento de 2019, enquanto as 
dotações de pagamento, no seu conjunto, aumentaram 6,4 %;

6. Solicita à Comissão e ao Conselho que retirem ensinamentos deste período de 
programação e evitem mais crises nos pagamentos;

7. Observa que, no que toca às transferências para o Mecanismo Interligar a Europa, 
2020 será o segundo ano em que pode ser solicitada uma nova parcela de pré-
financiamento para as ações iniciadas em 2014, 2015 ou 2016 e o último ano para a 
reafetação dos recursos não utilizados;

8. Assinala que o financiamento do Programa de Apoio às Reformas Estruturais será 
efetuado através da margem global relativa às autorizações; adverte para o facto de os 
aumentos não deverem ser efetuados em detrimento da política de coesão;

9. Solicita um exercício de reprogramação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens, na 
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sequência do acordo no âmbito do processo orçamental de 2019, a fim de aumentar o 
nível das dotações de autorização; 

10. Solicita à Comissão que garanta uma utilização transparente, justa e responsável 
dos recursos da União.


