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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório:

– Tendo em conta o artigo 312.º, n.º2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), nos termos do qual o Conselho adotará, por unanimidade, um 
regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual (QFP), após aprovação do 
Parlamento Europeu, concedida por maioria absoluta,

– Tendo em conta o artigo 312.º, n.º3, do TFUE, que estabelece claramente que o QFP 
fixará os montantes dos limites máximos anuais das dotações para autorizações por 
categoria de despesa e do limite máximo anual das dotações para pagamentos, o que 
requer que o Parlamento e o Conselho desempenhem os papéis que lhes incumbem por 
força do Tratado nas negociações sobre o QFP e que a conceção da Política de Coesão 
seja objeto de decisão no quadro do processo legislativo ordinário, tal como previsto no 
artigo 177.º do TFUE,

A. Considerando que, na sua Resolução, de 13 de junho de 2012, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual e os recursos próprios, o Parlamento assinalou que o orçamento da UE e, em 
particular, a despesa efetuada no quadro da política de coesão representa um poderoso 
instrumento para aumentar os investimentos estratégicos com comprovado valor 
acrescentado e recolocar a economia europeia no caminho do crescimento e da 
competitividade mediante a criação de emprego e de riqueza para os cidadãos da UE e 
melhorando, assim, a sua qualidade de vida;

B. Considerando que o QFP para 2014-2020 deve ser considerado como o principal 
instrumento da UE para concretizar as metas da Estratégia «Europa 2020» em todo o 
território da UE, bem como para alcançar a coesão económica, social e territorial;  que o 
mesmo deve ainda esforçar-se por traduzir os objetivos da UE aprovados pelos Chefes de 
Estado e de Governo em ações reais e concretas, o que torna necessário que as 
negociações em curso evitem a mentalidade assente na crise e aspirem a um orçamento 
sólido e racional que garanta crescimento e emprego e, em última análise, um elevado 
padrão de ida e segurança para os cidadãos da UE;

C. Considerando que, enquanto mecanismo que contribui para uma adequada participação de 
todas as regiões da UE no mercado interno, e principal resposta da UE às persistentes 
disparidades económicas, sociais e territoriais entre as suas regiões, a política de coesão da 
UE deve continuar a ser o principal pilar da solidariedade europeia;

D. Considerando, todavia, que a política de coesão necessita de reformas que a tornem mais 
orientada para os resultados, mais centrada em temas e mais convivial para os 
beneficiários e, por conseguinte, mais eficiente em termos de investimentos efetuados;

E. Considerando que a política de coesão deveria facultar o acesso equitativo aos recursos e 
responder às reais necessidades de desenvolvimento de todas as regiões da UE, o que 
exige igualmente flexibilidade para responder às necessidades específicas das regiões no 
estabelecimento de objetivos e prioridades de investimento, não obstante a necessidade de 
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investir, nomeadamente, em I&D e inovação, enquanto instrumento fundamental que 
contribui para a realização da Estratégia «Europa 2020», a qual deverá ser associada de 
modo judicioso à política de coesão, nomeadamente, através de uma «via de excelência»;

F. Considerando que é evidente que a política de coesão só pode ser útil e eficaz se assentar 
num quadro financeiro estável, sólido e sustentável; Considerando que, na sua Resolução, 
de 8 de junho de 2011, sobre "Investir no futuro:  um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva», o Parlamento reafirmou o 
seu compromisso de defender uma política de coesão da UE mais forte, insistindo no nível 
adequado de recursos a atribuir à mesma, sendo que estes recursos devem corresponder, 
pelo menos, ao nível acordado para o atual período de programação 2007-2013; 

G. Considerando que a política de coesão da UE é uma política de desenvolvimento e uma 
ferramenta estratégica para fomentar investimentos, crescimento e competitividade, com 
um inquestionável valor acrescentado a nível da UE, que contribui para o crescimento e a 
criação de emprego em toda a União, bem como para a superação da atual crise 
económica e financeira ao concorrer de forma decisiva para vários programas nacionais de 
recuperação e ao procurar promover a inovação, eliminando, ao mesmo tempo, as 
disparidades entre as regiões europeias;

H. Considerando que não existe uma relação direta entre o desempenho da política regional e 
o desempenho macroeconómico de um Estado-Membro e que as regiões não devem ser 
punidas pelo fracasso a nível nacional para cumprir procedimentos relacionados com a 
governação económica; que a aplicação de sanções adicionais pode, pois, exacerbar os 
problemas dos países que já se encontram numa situação macroeconómica difícil e que, 
por conseguinte, as condicionalidades macroeconómicas em termos de financiamento da 
política de coesão não são aceitáveis;

I. Considerando que lamenta a proposta da Comissão Europeia de reduzir em 47 % o valor 
da dotação específica adicional para as Regiões Ultraperiféricas e Regiões escassamente 
povoadas e que defende a atribuição do mesmo volume de recursos financeiros 
concedidos no anterior período de programação;

J. Considerando que os beneficiários e contribuintes líquidos beneficiam da política de 
coesão da UE;

K. Considerando que a política de coesão presta apoio às medidas de alinhamento das 
condições sociais e económicas em todas as regiões da UE, a eventual criação de novos 
fundos temáticos não deve comprometer as dotações financeiras nacionais, porquanto tal 
afetaria negativamente o desempenho e os resultados da política de coesão nos Estados-
Membros;

i. Sublinha que o Parlamento Europeu defende que as dotações consagradas à política de 
coesão devem ser mantidas, pelo menos, ao nível do período 2007-2013, cifrando-se em 
354 815 mil milhões de euros, a preços de 2011 (excluindo o Mecanismo Interligar a 
Europa), o que constitui o montante mínimo absoluto para um financiamento sólido, 
representando, assim, um limite de segurança na futura posição de negociação do 
Parlamento;
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ii. Recorda que todos os assuntos relacionados com a conceção da política de coesão devem 
ser abordados no quadro dos atuais processos legislativos ordinários sobre o pacote 
legislativo para o período 2014-2020 e que o Regulamento QFP deve abordar 
exclusivamente os montantes e as categorias de despesa;

iii. Recorda que o artigo 312.º, n.º 5, do TFUE obriga o Parlamento, o Conselho e a Comissão 
a tomarem as medidas necessárias para facilitar a adoção do quadro financeiro ao longo 
do processo aplicável e que, para esse efeito, o Conselho deve garantir que o Parlamento 
seja previamente informado acerca do instrumento jurídico que aquele pretende apresentar 
ao Parlamento para aprovação.
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