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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. Recorda que a Estratégia Europa 2020 foi concebida como o principal instrumento que 
permitirá às economias europeias sair da crise económica e que as políticas regional e de 
coesão são consideradas instrumentos cruciais, tendo em conta a sua dimensão orçamental 
e a sua abordagem em matéria de governação a múltiplos níveis, para a realização destes 
objetivos; considera, por isso, que as regiões ultraperiféricas, enquanto parte integrante da 
União,  devem desempenhar um papel crucial na concretização das metas e objetivos da 
Estratégia Europa 2020, motivo pelo qual lhes devem ser atribuídos os meios financeiros 
necessários para ter em devida conta o seu afastamento, a sua insularidade, a sua pequena 
superfície, o relevo e o clima difíceis e a sua dependência económica em relação a um 
pequeno número de produtos, tal como estipulado no artigo 349.º do TFUE, 
permitindo-lhes contribuir cabalmente para a nova estratégia económica e orçamental da 
União Europeia para o período até 2020 em seu próprio benefício e da UE no seu todo;

2. Lamenta que, na proposta da Comissão relativa a um quadro plurianual relativo ao 
período 2014-2020, tenham sido propostos cortes orçamentais em todo o leque de medidas 
e de objetivos da política de coesão (- 5,1 % a preços constantes de 20111) e que a dotação 
adicional a favor das regiões ultraperiféricas não tenha sido poupada; salienta que é 
impossível determinar o montante total dos cortes para as regiões ultraperiféricas, na 
medida em que a dotação especial de 926 milhões de euros no próximo QFP abrange não 
só as regiões ultraperiféricas, mas também as zonas setentrionais escassamente povoadas, 
conforme fixado no Protocolo n.º 6 do Tratado de Adesão da Áustria, Finlândia e Suécia; 
assinala, porém, que a dotação adicional, que cobre as regiões ultraperiféricas e as zonas 
setentrionais escassamente povoadas no período de 2014-2020 (926 milhões de euros), 
representa aproximadamente 50% do montante consagrado no período 2007-2013 (1 738 
milhões de euros);

3. Recorda que as regiões ultraperiféricas devem beneficiar de medidas específicas e de 
financiamento adicional, de forma a atenuar os obstáculos resultantes dos fatores referidos 
no artigo 349.º do Tratado; considera que a fixação das taxas de cofinanciamento em 85 % 
para as regiões ultraperiféricas constitui um passo positivo neste sentido e convida a 
Comissão a definir outras formas de apoiar estas regiões, especialmente no caso de o 
financiamento que lhes for atribuído ser reduzido para o próximo período de 
programação;

4. Salienta a necessidade de, em conformidade com as conclusões do quinto relatório sobre a 
coesão económica, social e territorial, aumentar a flexibilidade dos instrumentos da 
política de coesão, de forma a permitir investimentos capazes de assegurar um nível de 
crescimento e de desenvolvimento, consentâneo com os objetivos da Estratégia Europa 
2020, mesmo que existam condições geográficas e demográficas particulares;

                                               
1 Todos os dados utilizados no presente parecer baseiam-se nos cálculos fornecidos pela DG REGIO, Direção 
Desenvolvimento, Coordenação e Comunicação da Política de Coesão, Comissão Europeia.
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5. Salienta a necessidade de facilitar a sinergia entre os fundos da política de coesão e o 
programa-quadro de investigação e inovação, a fim de reforçar o desenvolvimento das 
regiões ultraperiféricas e reduzir a subutilização de fundos da investigação;

6. Lamenta que tenham sido realizados cortes noutros domínios da coesão, tendo a Comissão 
proposto uma redução geral das medidas de financiamento da coesão económica, social e 
territorial de 5,1 % a preços constantes de 2011 para o próximo período de programação, 
incluindo uma redução de 20,2 % nas medidas de financiamento a favor das regiões da 
convergência (excluindo as regiões de transição), de 5,6 % a favor das regiões da 
competitividade e de 2,9 % das dotações consagradas ao Fundo de Coesão;

7. Regista com satisfação o facto de a Comissão prever a inclusão de uma rubrica orçamental 
consagrada às "regiões ultraperiféricas e regiões com uma densidade populacional muito 
baixa" no QFP 2014-2020, o que permitirá estabelecer uma correlação mais clara entre os 
fundos consagrados a estas regiões e os respetivos objetivos;

8. Chama a atenção para a necessidade de a proposta relativa ao futuro quadro financeiro 
plurianual ter em conta o facto de alguns territórios europeus adquirirem o estatuto de 
"região ultraperiférica" no período 2014-2020; convida a Comissão a adaptar as suas 
projeções orçamentais em conformidade.
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