
AD\1009928PT.doc PE519.799v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Orçamentos

2013/2095(INI)

15.11.2013

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a preparação dos Estados-Membros para um começo atempado e efetivo 
do novo período de programação da política de coesão
(2013/2095(INI))

Relator de parecer: Frédéric Daerden



PE519.799v02-00 2/5 AD\1009928PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\1009928PT.doc 3/5 PE519.799v02-00

PT

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. Saúda o acordo político alcançado no dia 27 de junho sobre o QFP para o período 2014-
2020; salienta que, tendo em vista assegurar o início célere e eficaz da nova política de 
coesão, é essencial que as negociações sobre o pacote legislativo, os acordos de parceria e 
os programas operacionais sejam encerradas assim que possível; sublinha que qualquer 
atraso implicará, em termos orçamentais, uma concentração dos pedidos de pagamentos 
no final do período;

2. Recorda que o nível do «remanescente a liquidar» (RAL) acumulado no fim do QFP de 
2007-2013 ascende a dois terços da política de coesão1; reitera a necessidade de encontrar 
uma solução estável, que permita mitigar o risco de bloqueio da execução dos programas 
da União Europeia devido à falta de pagamento; chama a atenção para a regra N+3 que, 
embora seja essencial para assegurar a execução dos projetos apoiados pela política de 
coesão, terá impacto na acumulação do RAL nos próximos anos, sobretudo na 
eventualidade de atraso registado no lançamento dos novos programas;

3. Considera que o princípio de governação a vários níveis é essencial para a gestão eficaz da 
nova política de coesão; frisa, por conseguinte, que as coletividades locais e regionais 
devem participar plenamente, em função das respetivas competências, na fase preparatória 
dos programas e acordos e na sua execução e avaliação; salienta a importância de garantir 
um fluxo adequado de informações e assistência técnica a essas autoridades, a fim de 
facilitar e otimizar o seu contributo em todas as fases deste processo;

4. Insiste em que a criação de sinergias entre o orçamento da União e os orçamentos dos 
Estados-Membros e das autoridades regionais e locais é determinante para aumentar a 
eficácia do investimento público da União; reitera o seu pedido à Comissão para que 
indique a forma como poderá o papel do orçamento da União ser reforçado neste sentido;

5. Insiste em que, para maximizar o impacto da ajuda da UE, é essencial uma abordagem 
integrada que assegure a coordenação entre as diversas fontes de financiamento 
disponíveis e a coerência entre as políticas e os regulamentos existentes, para corrigir as 
consequências adversas de políticas de consolidação orçamental;

6. Recorda a sua posição sobre a importância de um exame e revisão obrigatórios do 
próximo QFP antes do fim de 2016, a fim de permitir que as próximas composições da 
Comissão e do Parlamento reavaliem as prioridades políticas da União, ajustem, se 
necessário, o QFP aos novos desafios e tenham plenamente em conta as últimas projeções 
macroeconómicas;

                                               
1

 No fim de 2013, e caso o orçamento retificativo n.º 2/2013 seja aprovado no seu montante total de 11,2 mil milhões de euros, o nível global 
estimado do RAL poderá atingir 224 mil milhões de euros, ao passo que as estimativas iniciais da Comissão apontavam para um valor de 
180 mil milhões de euros para o RAL no final de 2013.
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7. Congratula-se com as ações positivas no sentido de uma simplificação e de maior 
transparência na gestão dos fundos da União; salienta que a existência de procedimentos 
mais simples poderá traduzir-se na redução das insuficiências e, por conseguinte, numa 
melhor utilização dos fundos europeus; insiste na necessidade de adotar uma abordagem 
mais ambiciosa a nível da Comissão e dos Estados-Membros, com o intuito de simplificar 
o acesso aos procedimentos de obtenção dos fundos, as regras relativas aos contratos 
públicos e os mecanismos de controlo, bem como assegurar uma informação clara e 
acessível sobre os beneficiários dos fundos e as possibilidades de financiamento.
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