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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. Assinala que, embora 27% dos projectos tenham sido seleccionados em termos do volume 
financeiro, a taxa de pagamentos era muito inferior à data do relatório (cerca de 13%) e  
ainda rondava os 22% no final de 2010, isto é, aproximadamente 60% do nível do período 
financeiro de 2000-2006, após quatro anos de execução;

2. Recorda que, de um ponto de vista orçamental, à data de 1 de Julho, a meio caminho do 
período de programação de 2007-2013, somente se havia procedido a menos de um sexto 
dos pagamentos;

3. Acolhe favoravelmente a aceleração nas capacidades de absorção e execução orçamental 
da política de coesão (aumentos de 79% e 62% na execução global dos pacotes 
financeiros para o período de 2007-2013, durante 2010 no tocante, respectivamente, ao 
FEDER/Fundo de Coesão e ao FSE), facto que decorre, designadamente, das recentes 
alterações legislativas e dos programas operacionais que acabaram por atingir a 
velocidade de cruzeiro, ao mesmo tempo que os últimos sistemas de gestão e de controlo 
acabaram por ser aprovados pela Comissão;  frisa que esta aceleração está reflectida na 
transferência global de 2010, que proporciona à política de coesão um acréscimo adicional 
de 1 000 milhões de euros em pagamentos para 2010;

4. Destaca, não obstante, que as taxas de execução estão longe de ser homogéneas nos que 
diz respeito aos Estados-Membros, aos domínios de intervenção e aos Fundos; Recorda 
que, no final de 2010, a diferença máxima nas taxas de pagamento entre os 
Estados-Membros era de 247%, no caso do FEDER e do Fundo de Coesão, considerados 
conjuntamente, e de 303% no caso do FSE;

5. Salienta que as dificuldade observadas no tocante à utilização das dotações reflectem, em 
parte, a difícil adequação entre certos critérios da Estratégia de Lisboa, designadamente 
em termos de inovação, e os esforços para lhes dar resposta nas regiões, sobretudo nas 
regiões em atraso de desenvolvimento, em período de crise económica e financeira;

6. Solicita, por conseguinte, que seja votada particular atenção à constante promoção da 
aprendizagem mútua, do intercâmbio de práticas de excelência e do reforço das 
capacidades administrativas em determinados Estados-Membros, e apela a uma constante 
reflexão sobre o modo de horizontalização dos diversos conjuntos de normas e 
disposições de controlo aplicáveis.
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