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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. Relembra que o orçamento da UE é sobretudo um orçamento de investimento, sendo 94 % 
do seu volume total reinvestido nos Estados-Membros, e que as autoridades locais e 
regionais são responsáveis por uma parte substancial da despesa pública europeia;

2. Sublinha que a política de coesão desempenha um papel decisivo no favorecimento da 
coesão económica, social e territorial, no fomento do emprego e do crescimento, assim 
como na redução dos desequilíbrios macroeconómicos;

3. Apela para que seja dada prioridade à criação de sinergias entre os orçamentos da UE, dos 
Estados-Membros e das administrações locais e regionais; solicita à Comissão que 
disponibilize dados factuais claros sobre a forma como o orçamento da UE poderá
potenciar o seu contributo para impulsionar os investimentos a diversos níveis; exorta os 
Estados-Membros a fazerem, a todos os níveis, pleno uso das possibilidades de 
financiamento adicional previstas pelo Banco Europeu do Investimento, assim como do 
novo instrumento de emissão de obrigações para financiamento de projetos; congratula-se, 
ademais, com o facto de a aplicação de instrumentos financeiros estar a ser alargada, ao 
abrigo da política de coesão, a todos os objetivos temáticos e a todos os fundos QEC;

4. Manifesta a sua preocupação pelo facto de os cortes no orçamento destinado à política de 
coesão previstos no próximo QFP reduzirem a capacidade das autoridades nacionais, 
regionais e locais investirem num crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; 
sublinha que o financiamento da política de coesão deve, no mínimo, manter-se no nível 
atual;

5. Solicita às instituições que melhorem as disposições existentes para que regiões de 
determinados Estados-Membros particularmente afetadas pela crise financeira possam 
melhorar a sua capacidade de absorção dos Fundos Estruturais e de Coesão e impedir as 
enormes anulações previstas;

6. Sublinha que a condicionalidade macroeconómica é inaceitável, visto que poderá 
dificultar a execução da política de coesão e representar um risco para o cumprimento de 
obrigações a longo prazo; reitera que a introdução da condicionalidade macroeconómica 
afetaria as regiões que mais necessitam de apoio e salienta que as autoridades locais e 
regionais não devem ser punidas pelas dificuldades existentes a nível nacional; assinala, 
além disso, a sua oposição à reserva de eficiência, que poderá desincentivar a seleção de 
projetos mais ambiciosos e inovadores por parte das regiões, em prol de projetos cujos 
objetivos sejam mais facilmente alcançáveis;

7. É de opinião de que é necessária uma concentração temática num número reduzido de 
prioridades; salienta, porém, ser necessária flexibilidade para que os Estados-Membros e 
as regiões possam responder da forma mais eficaz às metas comuns, ao mesmo tempo que 
respeitam as especificidades territoriais, económicas e sociais.
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