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SUGESTÕES

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

1. Sublinha que a "Aferição do desempenho económico regional e da prosperidade" é, 
claramente, um aspecto da política estrutural e de coesão e que, portanto, se insere na 
esfera de competências da Comissão do Desenvolvimento Regional;

2. Congratula-se com a proposta da Comissão de debater os méritos de uma série de 
indicadores sociais e ambientais para além do PIB - o qual deve ser reconhecido como o 
principal critério -, a colocar à disposição das políticas comunitárias no futuro, a fim de 
melhorar as condições das tomadas de decisão, em especial no referente à política de 
coesão, e de responder melhor às preocupações dos cidadãos das regiões europeias; para o 
efeito, apoia as actividades do Eurostat e apela à Comissão para que elabore uma nova 
comunicação sobre todos os indicadores disponíveis, tendo em conta a Estratégia EU 
2020;

3. Chama a atenção para o facto de o Anexo II do Regulamento 1083/2006, que estabelece 
disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu e o Fundo de Coesão1, prever a utilização dos critérios da taxa de desemprego, da 
taxa de emprego, do nível de habilitações académicas dos trabalhadores e da densidade 
populacional na atribuição de fundos no âmbito do "Objectivo da Competitividade 
Regional e do Emprego"; salienta a importância de definir critérios adequados e integrar 
outros indicadores complementares do PIB a nível nacional e regional, tendo em vista 
uma implementação consequente dos programas nas regiões e cidades;

4. Considera que o PIB constitui uma referência indispensável e um instrumento eficaz de 
mensuração do crescimento económico das regiões; opina que a resolução de 7 de 
Outubro de 2010 sobre a política de coesão e a política regional da UE após 20132

constitui o quadro adequado para o debate sobre a elegibilidade para os fundos regionais 
da UE;  está igualmente convicto de que poderiam ser adicionados outros instrumentos 
com critérios ambientais e sociais e outros factores, ao nível de tomada de decisão 
adequado, ao definir e aplicar as políticas da UE, para facilitar uma avaliação global do 
desenvolvimento regional e orientar as políticas de coesão, cujo principal objectivo é o 
desenvolvimento equilibrado de todas as regiões da União Europeia, tendo em conta as 
suas características específicas, incluindo das regiões periféricas, ultraperiféricas e 
fronteiriças; 

5. Salienta que o conjunto das dotações atribuídas aos fundos estruturais, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo de Desenvolvimento Rural e ao Fundo para as Pescas para o período de 
2007-2013 se baseia estritamente no PIB dos Estados-Membros; recorda que esta ideia é 
conforme com o princípio da solidariedade na União Europeia, uma vez que o objectivo 
da política de coesão é reduzir as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das 

                                               
1 JO L 210 de 31.7.2006, p.25.
2 P7_TA(2010)0356.
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regiões europeias;

6. Considera haver uma complexidade inerente à estrutura económica regional, e um certo 
grau de interdependência entre as questões económicas, sociais e ambientais; opina que, 
conquanto o PIB seja ainda um importante e rigoroso meio de aferição do 
desenvolvimento e da implementação dos programas nas regiões e cidades, é por vezes 
susceptível de fornecer uma imagem parcial e truncada, que não tem em conta a situação 
real nas regiões; considera, por isso, necessário proceder a um debate vigoroso, equitativo, 
aberto e científico sobre os méritos de outros indicadores para além do PIB; sublinha que, 
apesar de o PIB dever continuar a ser o critério principal para o Objectivo 1, também se 
devem utilizar outros critérios para classificar e dar prioridade ao apoio às regiões do 
Objectivo 2, com base nos desafios sociais, económicos, ambientais, demográficos e 
geográficos com que se deparam, nos termos do Regulamento (CE) 1083/2006 do 
Conselho; observa que os Estados-Membros poderiam encarar a possibilidade de 
averiguar outros indicadores - ambientais e sociais, por exemplo - que dão uma imagem 
mais ampla do bem-estar da sociedade, as características específicas das regiões e cidades 
dos Objectivos 1 e 2 e o valor acrescentado gerado pelas políticas da UE a nível nacional, 
de molde a não deixar vastas zonas pouco desenvolvidas à margem do desenvolvimento 
proporcionado pela política comum europeia de coesão;

7. Recorda que a educação, a saúde, a protecção dos cidadãos, os meios de transporte e as 
infra-estruturas, a sustentabilidade ambiental, a igualdade e a inclusão social são 
elementos integrais do modelo de desenvolvimento europeu, para além das questões 
económicas; acrescenta que a qualidade de vida e as vulnerabilidades económicas, sociais, 
geográficas, demográficas e ambientais das regiões devem ser tidas em conta ao aferir os 
projectos elegíveis para o financiamento a título da política de coesão, a fim de atingir os 
objectivos da Estratégia UE 2020 e para desenvolver uma economia social de mercado 
equilibrada;

8. Exorta a Comissão a continuar a utilizar o PIB como principal critério para determinar a 
elegibilidade para a ajuda no quadro da política regional a nível europeu para o próximo 
período de programação 2014-2020;  salienta que, neste contexto e tendo em vista 
estabelecer uma visão mais abrangente das políticas de coesão regional, deve ser prevista 
uma margem para as autoridades nacionais utilizarem outros indicadores ao nível de 
tomada de decisão apropriado, aquando da definição e da implementação das políticas da 
UE; considera que, no que se refere à implementação dos programas regionais - de acordo 
com o princípio da subsidiariedade -, o debate e a consideração de outros indicadores, 
para além do PIB, que sejam rápida e exactamente mensuráveis poderiam dar uma 
imagem mais abrangente dos resultados das políticas de coesão regionais, de modo que as 
decisões dos peritos nacionais correspondam aos objectivos centrais da UE;

9. Opina que, se os Estados-Membros dispuserem de provas científicas que confirmem uma 
experiência duradoura e positiva na aplicação de indicadores económicos, ambientais e 
sociais abrangentes, que tenham em conta as características específicas de cada região no 
quadro da política nacional de distribuição dos fundos estruturais e de coesão recebidos, 
será necessário proceder a novas investigações sobre a sua fiabilidade, adequabilidade e 
possível aplicação, de modo a dar resposta aos desafios comuns europeus;
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10. Recorda que o recurso a critérios adicionais deve sempre respeitar o princípio de que as 
medidas da política de coesão se devem concentrar nas regiões menos desenvolvidas.

11. Verifica que a aplicação estrita do critério do PIB para determinar a elegibilidade das 
regiões a título do objectivo da "convergência" cria um efeito de limiar considerável, em 
detrimento das regiões não elegíveis; insta, por conseguinte, a Comissão a avaliar a 
possibilidade de criar um objectivo intermediário entre "convergência" e "competitividade 
regional e emprego", com vista a atenuar este efeito de limiar.

12. Considera que a coesão financiada pela UE não deve traduzir-se em investimentos que 
não tenham em conta as preocupações reais dos cidadãos europeus.
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