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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a política de coesão é um instrumento fundamental de promoção da coesão 
económica e social, visando desenvolver acções para reduzir as disparidades regionais, 
promover a convergência real e estimular o crescimento e o emprego e constituindo 
também um contributo para atingir metas ambientais;

2. Sublinha que o nível de investimento no sector do ambiente não está a progredir como 
previsto, como demonstra o volume dos projectos seleccionados que não ultrapassa os 
21% do total previsto nos programas;

3. Constata que o nível de investimento em infra-estruturas de saúde está a progredir bem e 
que existe uma relação positiva entre a política de coesão e as reformas estruturais no 
sector da saúde; considera necessário ter em conta esta relação na definição das 
prioridades de investimento para o próximo período de programação;

4. Sublinha que o investimento no sector ferroviário não está a progredir como previsto, 
sendo que 22,5% do total previsto nos programas é uma percentagem bastante inferior 
face aos projectos seleccionados no sector rodoviário (34%) e não contribui o suficiente 
para a descarbonização dos transportes;

5. Insta a uma maior execução dos programas no sector ambiental, nomeadamente em áreas 
transversais que constituem um valor acrescentado europeu, como o combate, a mitigação 
e adaptação às alterações climáticas, o investimento em tecnologias mais limpas e com 
baixo teor de carbono, as medidas de combate à poluição atmosférica e da água, as 
medidas para a protecção da biodiversidade, a expansão das redes ferroviárias, a 
promoção da eficiência energética, especialmente no sector da construção, e das fontes de 
energia renováveis com o objectivo de atingir as metas da Estratégia UE 2020 e 
promover a criação de empregos verdes e de uma economia verde; sublinha ainda o papel 
crucial da política de coesão na consecução destes objectivos; insta a uma execução 
célere dos projectos já seleccionados e a uma selecção mais rápida de projectos de 
qualidade;

6. Apela à utilização dos fundos que contribuam para a prevenção e/ou rápida reacção a 
catástrofes ambientais e insta os Estados-Membros a acelerar os investimentos em 
matéria de prevenção e reabilitação de zonas industriais e terrenos contaminados dada a 
sua reduzida execução;

7. Sublinha que a política de coesão é um dos instrumentos que deverá contribuir para a 
criação de um quadro financeiro apropriado à prevenção de catástrofes naturais e 
provocadas pelo homem, que reforce e articule este e outros instrumentos como a política 
de desenvolvimento rural, a política regional, o Fundo de Solidariedade e o Sétimo 
Programa-Quadro; solicita que, neste âmbito, a prevenção de catástrofes seja tida em 
conta nas Perspectivas Financeiras pós 2013;
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8. Insta a uma melhor execução de programas nas áreas da promoção da saúde e prevenção 
da doença em consonância com as orientações estratégicas comunitárias, para além de 
infra-estruturas de saúde, enquanto elementos importantes para a redução das 
desigualdades em matéria de saúde no conjunto da Europa;

9. Exorta a Comissão a analisar a forma como os actuais programas podem combater as 
crescentes desigualdades em matéria de saúde, dentro e entre regiões, consideradas 
factores de estrangulamento no que respeita à coesão social e à inclusão social no quadro 
da Agenda «Europa 2020» de combate à pobreza.

10. Insta a Comissão a promover a simplicidade e flexibilidade nas regras relativas à 
execução dos programas e a renegociar as taxas de co-financiamento sempre que tal for 
solicitado pelos Estados-Membros, tendo em conta as regiões de «convergência», em 
especial as regiões menos desenvolvidas dos Estados-Membros elegíveis para o Fundo de 
Coesão e as regiões que sofrem de desvantagens geográficas ou naturais permanentes, 
como as regiões ultraperiféricas; solicita que a informação relativa à aprovação e 
execução dos projectos dos fundos da politica de coesão seja disponibilizada em tempo 
real, por nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUTS) mais pormenorizada 
possível (NUTS 3 quando esta designação existir), num site da internet de acesso a todo o 
público, promovendo-se desta forma a transparência e uma forte monitorização na gestão 
dos fundos da política de coesão;

11. Salienta a necessidade de uma abordagem à política de coesão orientada para os 
resultados, através do estabelecimento de objectivos claros e mensuráveis e de 
indicadores de resultados; salienta ainda a necessidade de os Estados-Membros 
apresentarem atempadamente informação exacta sobre os indicadores e sobre os 
progressos relativos aos objectivos acordados nos seus relatórios anuais, permitindo uma 
melhor compreensão do conteúdo do programa, bem como um melhor acompanhamento 
dos progressos ao nível da execução;

12. Reconhece a ausência de dados relativos aos projectos adjudicados e projectos pagos no 
Relatório Estratégico de 2010; insta a Comissão, por conseguinte, a disponibilizar dados 
que viabilizem uma avaliação da execução real da política de coesão através de 
indicadores fiáveis, como por exemplo os pagamentos finais após a conclusão dos 
projectos, a consecução dos objectivos do projecto e a sua relação com a acção 
correspondente prevista na Estratégia UE 2020;

13. Solicita à Comissão que facilite o financiamento de programas orientados para a 
reabilitação urbana e a melhoria das condições ambientais, incluindo projectos para a 
qualidade da água; 

14. Insta a Comissão a reforçar a comunicação nas regiões sobre as oportunidades que a 
Europa oferece para a inovação no domínio das tecnologias ambientais e salienta a 
necessidade de implementar medidas destinadas a facilitar a participação das PME;

15. Insta a uma melhor coordenação e integração de programas de coesão em matéria de 
infra-estruturas em várias áreas, incluindo as TIC e a energia, mediante um melhor 
planeamento a nível nacional, regional e local, a fim de se conseguir uma redução dos 
custos e maior protecção do ambiente; 
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16. Salienta a necessidade de simplificar e acelerar a atribuição de fundos e pagamentos aos 
beneficiários finais, assegurando simultaneamente uma boa gestão financeira;

17. Reconhece o modesto impacto dos programas de coesão nos indicadores económicos 
nacionais, incluindo o PIB, e refere que os atrasos na execução da política de coesão se 
ficam a dever em parte a uma rigidez excessiva de procedimentos; sublinha, por 
conseguinte, a necessidade de melhorar a eficácia da política de coesão, nomeadamente 
através da redução da burocracia e racionalização dos actuais métodos e processos de 
reembolso aos beneficiários; destaca a necessidade de conseguir um equilíbrio entre a 
simplificação dos procedimentos burocráticos e o combate à fraude;

18. Salienta a necessidade de reforçar o efeito de alavanca do orçamento da UE no que 
respeita aos programas de coesão através de novas formas de financiamento para 
investimento, nomeadamente por meio de formas inovadoras de combinar subvenções e 
empréstimos, abrindo novos mercados a diferentes formas de parceria público-privada e 
utilizando amplamente as competências das instituições financeiras internacionais;

19. Sublinha que a política de coesão deve continuar a promover formas de cooperação 
transfronteiriça, transnacional e inter-regional; realça, portanto, a necessidade de uma 
revisão e simplificação das actuais disposições em matéria de cooperação 
transfronteiriça;
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