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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. Congratula-se com a proposta da Comissão de um quadro estratégico comum entre o 
FEDER, o Fundo de Coesão, o FSE, o FEP e o FEADER, o que é essencial para garantir 
uma melhor coordenação estratégica e melhorar a consecução dos objectivos da Estratégia 
UE 2020;

2. Apoia vincadamente a integração do Fundo Social Europeu na política de coesão como 
forma de assegurar uma abordagem integrada e evitar a sectorização; recomenda que, 
preservando embora a sua estrutura actual, se proceda à reavaliação do seu funcionamento 
e das suas prioridades, a fim de garantir a integração entre a coesão económica e social;

3. Reconhece que o planeamento integrado conduzirá a uma certa harmonização das regras 
que presidem aos programas dos Fundos Estruturais e, por conseguinte, a processos 
simplificados; mostra-se convicto de que este processo facilitará a participação dos 
parceiros em projectos co-financiados e evitará ónus administrativos excessivos e uma 
dispersão ineficaz do financiamento;

4. Sublinha que a simplificação, que é primordial para o sucesso da política de coesão, deve 
ser levada a cabo tanto a nível nacional como regional, melhorando assim os resultados;
convida a Comissão a prever, no futuro, uma arquitectura mais simples para a política 
seguida neste domínio, assente numa maior flexibilidade, proporcionalidade e visibilidade 
na utilização dos Fundos, por forma a favorecer a sua plena e rápida absorção;

5. Defende uma política de coesão mais orientada para os resultados e menos centrada na 
regularidade das despesas e dos procedimentos, mas que estabeleça um equilíbrio eficaz 
entre a qualidade das intervenções, por um lado, e o controlo administrativo e financeiro, 
por outro; recomenda a instauração de mecanismos de avaliação adequados, a fim de 
melhorar as capacidades institucionais e administrativas dos órgãos responsáveis pela 
gestão dos programas, o que contribuirá para a qualidade das despesas e para reduzir o 
nível dos erros;

6. Exorta a uma complementaridade mais estreita entre os fundos da União Europeia e o 
financiamento a nível nacional, regional e local, como uma condição prévia para melhorar 
a coordenação e a eficácia na utilização dos recursos disponíveis.
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