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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão Especial sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Recorda a importância acrescida da política de coesão na sequência da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa e o facto de lhe ter sido aditado um terceiro pilar – a coesão 
territorial – e constata que os Estados-Membros, as regiões e as cidades se adequam por 
excelência à aplicação activa dessa política, pelo que a sectorização se revelaria contra-
produtiva, além de incoerente com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

2. Sustenta que a política de coesão constitui uma componente fundamental da execução da 
Estratégia UE 2020 e que uma política de coesão sólida e autónoma é condição sine qua 
non para o sucesso das acções conjuntas da UE, na medida em que contribui, enquanto 
instrumento eficaz, para a consecução dos objectivos comuns dessa estratégia a nível 
regional e local e permite a consolidação de objectivos estratégicos e de necessidades 
locais com potencialidades no terreno; salienta que a política de coesão, de natureza 
horizontal, contribui para todos os objectivos da Estratégia UE 2020 – “um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo”– e que tal deveria reflectir-se na estrutura do Quadro 
Financeiro Plurianual pós-2013; sublinha que os objectivos consagrados no Tratado de 
Lisboa, mas que não fazem parte das metas UE 2020, devem igualmente ser realizados, 
cumprindo clarificar a relação entre os objectivos da Estratégia UE 2020 e outros 
objectivos; apoia o propósito da Comissão de optimizar o aproveitamento de sinergias 
entre os fundos existentes;

3. Considera que a coesão económica, social e territorial constitui uma condição prévia 
essencial para realizar o objectivo da competitividade, nomeadamente através de medidas 
de incentivo ao crescimento económico e à criação de emprego;

4. Assinala que o êxito da política de coesão económica e social é manifesto nas 271 regiões 
dos 27 Estados-Membros e observa que os princípios da subsidiariedade e da parceria, 
bem como a governação a vários níveis, são condições essenciais desse êxito; reafirma a 
sua posição relativamente às melhores práticas, como enunciado na sua Resolução, de 24 
de Março de 2009, sobre melhores práticas no domínio da política regional e entraves à 
utilização dos Fundos Estruturais1;

5. Salienta que o valor acrescentado europeu da política de coesão, dotada que é do 
orçamento individual mais vultoso, é incontestável, dado que esta política constitui um 
mecanismo bem estabelecido de consecução de objectivos europeus, sendo, desde há 
décadas, uma das principais, mais visíveis e bem-sucedidas políticas da UE e tendo a 
capacidade de promover sinergias entre as outras políticas internas europeias;

6. Realça que uma política de coesão moderna tem de assumir as necessidades subsistentes 
de reformas estruturais e responder aos novos desafios que enfrentam todas as regiões da 

                                               
1 JO C 117 E, de 06.05.2010, p. 38.
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UE; considera que, por essa razão, se impõe estabelecer as seguintes prioridades:

– necessitamos de um crescimento económico sustentável que tenha um impacto 
positivo no mercado de trabalho, tanto nas zonas urbanas, como nas zonas rurais;

– necessitamos de infra-estruturas “inteligentes”, eficazes e modernas (transportes, 
comunicação, água/águas residuais, resíduos, energia);

– no quadro da política de coesão, necessitamos de um apoio acrescido:

(i) ao crescimento “inteligente”, assente na investigação, no desenvolvimento e na 
inovação, bem como na utilização das TIC,

(ii) à educação, à formação e à formação contínua,

(iii) ao emprego,

(iv) a um desenvolvimento urbano integrado (incluindo, nomeadamente, a promoção da 
eficiência energética nos edifícios),

(v) ao reforço da dimensão social, incluindo os serviços de interesse geral, e às 
questões que se prendem com as alterações demográficas,

(vi) às pequenas e médias empresas (PME) como motor do desenvolvimento económico 
e social das regiões;

(vii) a objectivos relacionados com as alterações climáticas,

(viii) às regiões afectadas por limitações naturais ou demográficas graves e permanentes, 
tais como as regiões mais setentrionais com densidade populacional muito baixa e 
as regiões insulares, transfronteiriças e de montanha,

(ix) ao estabelecimento de estruturas económicas regionais mais integradas e 
equilibradas como garantia de um desenvolvimento económico e social mais 
harmonioso;

7. Assinala que os meios que permitem alcançar uma maior competitividade dependem das 
especificidades de cada região, incluindo o respectivo nível de desenvolvimento, sendo, 
pois, necessário proporcionar aos Estados-Membros e às regiões a flexibilidade necessária 
para que possam definir as combinações de políticas mais adequadas;

8. Dá o seu aval a que o FSE continue a fazer parte integrante da política de coesão e a que o 
mesmo seja reforçado; insta a uma coordenação reforçada com a política de coesão e as 
medidas de desenvolvimento rural a título do FEDER e do FEADER com vista a uma 
utilização dos recursos tão efectiva e eficaz quanto possível, não só tendo em conta as 
características e os problemas de convergência de cada região, mas também associando 
adequadamente as regiões rurais a esse processo;

9. É de opinião que se impõe reforçar todas as formas de cooperação territorial (cooperação 
transfronteiriça, inter-regional e transnacional), bem como os orçamentos que lhes são 
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afectados;

10. Solicita a concessão de um apoio particular às regiões menos desenvolvidas e  mais 
desfavorecidas dos 27 Estados-Membros (objectivo 1), em conformidade com o espírito 
de solidariedade; frisa, simultaneamente, a necessidade de fixar um objectivo 2 sólido 
para as regiões mais desenvolvidas e de estabelecer disposições transitórias apropriadas; 
considera, todavia, que, a fim de assegurar um desenvolvimento harmonioso e equilibrado 
em todas as regiões da UE, a política de coesão deve necessariamente abranger todo a 
território da UE;

11. Lembra que se observa um efeito de limiar significativo entre as regiões elegíveis a título 
de financiamento ao abrigo do objectivo de convergência e as demais regiões e considera 
que este deve ser atenuado;

12. Realça que uma política de coesão reforçada e bem sucedida requer uma dotação 
financeira adequada, que, em caso algum, pode ser inferior à do actual período de 
programação 2007-2013;

13. Recorda que uma das principais críticas tecidas à política de coesão se reporta à 
complexidade da legislação aplicável; insiste na importância de que se revestem a 
simplificação das disposições e procedimentos desta política e a redução da complexidade 
e da carga administrativa para garantir uma afectação mais transparente e eficaz dos 
recursos às cidades, autarquias e regiões, devendo a frequência dos controlos ser 
proporcional ao risco de irregularidades, em consonância com o princípio da 
proporcionalidade;

14. Sublinha que uma melhor conjugação de diferentes instrumentos financeiros, incluindo 
subvenções, empréstimos ou fundos renováveis, pode contribuir para uma utilização mais 
eficaz dos recursos; exorta as autoridades locais e regionais a fazerem o maior uso 
possível dos instrumentos de engenharia financeira e de apoio técnico introduzidos pela 
Comissão visando fomentar o investimento a nível local e regional;

15. Salienta que urge reforçar o efeito de alavanca dos Fundos Estruturais mercê de uma
melhor utilização dos contratos públicos; assinala, a este propósito, a necessidade de 
desenvolver e de aplicar regras de adjudicação de contratos públicos tendentes a reduzir o 
seu impacto ambiental (“contratos públicos ecológicos”); encoraja a Comissão e os 
Estados-Membros a estimularem de modo acrescido o recurso a contratos públicos em 
fase pré-comercial, a fim de contribuírem para mais I&D e inovação na UE;

16. Exorta a que, no futuro, o controlo das despesas seja racionalizado e mais orientado para 
os resultados a fim de não sujeitar os beneficiários finais a uma carga administrativa 
excessiva;

17. Realça que a condicionalidade acordada ex ante em domínios directamente associados à 
política de coesão e indicadores de resultados adequados devem ser concebidos de molde 
a constituir uma oportunidade para melhorar a definição das políticas das regiões e para 
lançar um debate mais alargado, que vise reforçar a eficácia da coesão;

18. Observa que um período de programação de 5 anos é demasiado curto, uma vez que 
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implicaria procedimentos de autorização demasiado longos, não permitindo uma 
utilização eficaz dos recursos; recorda que o período de programação de 7 anos 
demonstrou, no passado, a sua pertinência e que, em caso algum, deveria ser abreviado; 
salienta que um Quadro Financeiro Plurianual (QFP) com uma duração de 7 anos ou –
após 2020 – mesmo com uma duração superior permitiria preservar a eficácia; salienta 
que cumpre conceber um período de programação assim estabelecido, por forma a fazer 
corresponder a programação das prioridades financeiras aos mandatos do Parlamento e da 
Comissão;

19. Destaca que o co-financiamento, bem como a regra n+2 ou n+3, devem ser mantidos, 
eventualmente a par de uma maior flexibilidade, a fim de cobrir situações excepcionais,
susceptíveis de ocorrer no decurso do próximo período de programação; entende que o 
nível de co-financiamento para o próximo período de programação se deverá manter 
globalmente similar ao do actual período; insiste em que, embora importe garantir uma 
certa flexibilidade na utilização dos recursos, as dotações libertadas em aplicação das 
regras supra mencionadas devem permanecer no orçamento consagrado à coesão e não ser 
devolvidas aos Estados-Membros;

20. Recorda que os fundos criados no quadro da política de coesão não devem ser utilizados 
como “instrumento de punição” no âmbito do Pacto de Estabilidade e de Crescimento; 
frisa que tal seria contra-produtivo para as regiões e os Estados-Membros visados, bem 
como para a UE, e que tais medidas conduziriam a um tratamento desigual dos Estados-
Membros e das regiões, porquanto penalizariam os mais pobres;

21. Constata que o âmbito de aplicação de quaisquer regras de condicionalidade previstas 
deveria cingir-se ao quadro das medidas e dos instrumentos da política de coesão;

22. Solicita uma proposta que preveja sanções financeiras mais severas para os Estados-
Membros que não respeitem os critérios de estabilidade, e propõe, por conseguinte, que 
sejam estabelecidos automatismos mais fortes;

23. Sustenta que, a par do apoio às regiões, as medidas empreendidas a título da política de 
coesão permitem igualmente reforçar a visibilidade da UE nas regiões e assinala que uma 
melhor visibilidade nas regiões poderia demonstrá-lo de modo ainda mais claro e 
contribuir para o valor acrescentado da acção europeia;

24. Destaca, em particular, o facto de a política de coesão, que é, simultaneamente, 
“inteligente”, “sustentável” e “inclusiva” desempenhar um papel crucial na Estratégia UE 
2020 e poder contribuir, como todos os domínios políticos, para estes objectivos; observa 
que tal evidencia, mais uma vez, a importância da política de coesão, no seu todo, e rejeita 
a sua fragmentação em várias rubricas orçamentais, dado que a política de coesão deveria 
ter uma rubrica própria no orçamento da UE.
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