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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 na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Assinala que, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, o desenvolvimento 
de estratégias socioeconómicas de longo prazo e a execução das políticas na UE são 
responsabilidade de uma série de organismos públicos, nomeadamente, instituições 
europeias, ministérios, serviços das autoridades regionais ou locais e agências 
específicas; chama a atenção para o facto de que, além dos organismos públicos, dos 
Estados-Membros e das instituições da UE, também os parceiros económicos e sociais, as 
organizações não governamentais e outras partes interessadas estão implicadas no 
desenvolvimento de estratégias de longo prazo; sublinha, por isso, que deve ser aplicada 
uma abordagem de governação a vários níveis;

2. Salienta que, tendo em vista o desenvolvimento harmonioso da União e o bom 
funcionamento dos programas da União, estas estruturas necessitam de modernas 
capacidades administrativas e de gestão, para formularem estratégias prospectivas 
informadas e inter-relacionadas, que devem igualmente incluir questões específicas às 
regiões, e contribuir, assim, para a qualidade e eficácia das diferentes políticas nos vários 
domínios; neste contexto, realça que os mecanismos de decisão e procedimentos 
administrativos vigentes devem ser sujeitos a uma avaliação que torne manifesta a 
necessidade de uma modernização administrativa; chama no entanto a atenção para o 
facto de que, na sequência de um reforço de capacidades, não devem ser criados novos 
mecanismos ou instituições, mas que os procedimentos administrativos vigentes devem 
ser aplicados de forma mais eficaz, e tendo em vista estratégias prospetivas; considera 
que, tendo em vista o desenvolvimento harmonioso da União e o harmonioso 
funcionamento dos programas da União, os Estados-Membros necessitam de modernas 
capacidades administrativas e de gestão; considera que é necessário votar especial 
atenção aos Estados-Membros que registem atrasos e taxas de absorção reduzidas no 
período de programação 2007-2013;

3. Assinala que há fundos disponíveis a título do Fundo Social Europeu (FSE), do Fundo de 
Coesão (FC) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para o reforço 
das capacidades administrativas e institucionais a nível nacional, regional e local, 
modernizando, por exemplo, a gestão dos recursos humanos, reorganizando os papéis e 
competências da administração pública, reduzindo os encargos administrativos das 
empresas, reforçando a administração regional e local, concedendo apoio aos parceiros 
sociais e às ONG, modernizando os processos de desenvolvimento de políticas e 
investindo em projetos de capital público em vários domínios da administração em linha;
considera que, para o período de programação em curso, deve dar-se prioridade à 
formação dos futuros beneficiários dos financiamentos no quadro da política de coesão;

4. Considera que a administração em linha constitui justamente uma chave importante para 
o reforço de capacidades, modernização administrativa e para uma melhor coordenação, a 
nível horizontal e vertical, dos diferentes organismos a nível nacional e europeu; chama 
além disso a atenção para o facto de que a aplicação da administração em linha deve 
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assentar na grande experiência adquirida pelos Estados-Membros, Instituições Europeias 
e organizações não governamentais;

5. Realça que, pese embora os progressos registados em matéria de redução das 
disparidades de desenvolvimento entre regiões, ainda existem diferenças importantes 
entre os níveis de desenvolvimento económico e social que também se verificam na 
qualidade dos serviços públicos proporcionados aos cidadãos;

6. Considera que o quadro financeiro plurianual constitui um instrumento muito importante 
de planificação a longo prazo do projeto europeu, tendo em conta a perspetiva europeia e 
o valor acrescentado da União; exorta, porém, a uma melhor coordenação entre o 
orçamento da UE e os orçamentos nacionais dos Estados-Membros e a que a utilização 
dos fundos públicos, do planeamento à execução, tenha lugar de forma a assegurar uma 
maior complementaridade, coordenação e sinergias, sem duplicação de recursos, e o 
efectivo contributo para a consecução dos objetivos definidos; destaca a importância de 
correlacionar os objetivos da estratégia Europa 2020 com as estratégias nacionais de 
desenvolvimento, a fim de realizar investimentos o mais eficazes e responsáveis possível;

7. Salienta que, em virtude do seu caráter plurianual, de longo prazo e transversal, a política 
de coesão é necessariamente uma política dotada de uma forte componente prospetiva e 
que, atendendo à importante quota-parte do orçamento da UE, importa que ocupe um 
lugar de proeminência em qualquer planeamento orçamental prospetivo;

8. Entende que a formulação das políticas relativamente à política de coesão e outros 
domínios depende cada vez mais da tempestiva identificação das tendências globais a 
longo prazo; refere, neste contexto, vários relatórios de natureza prospetiva, 
designadamente o relatório "Projeto Europa 2030" (o relatório ao Conselho Europeu 
elaborado pelo Grupo de Reflexão sobre o Futuro da UE) e o relatório 
intitulado"Tendências Globais 2030 – cidadania num mundo interligado e policêntrico", 
elaborado pelo Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia (IESUE) como parte 
do projeto Sistema de Análise da Estratégia e Política Europeias (ESPAS);

9. Recomenda uma coordenação mais estreita destas iniciativas de informação e a criação de 
um sistema interinstitucional de identificação das tendências a longo prazo no respeitante 
às grandes questões de política que a União enfrenta e considera que um tal sistema deve 
envolver o pessoal de todas as instituições e organismos relevantes da UE, incluindo o 
Comité das Regiões; entende que importa que o mecanismo de comunicação seja sujeito a 
uma discussão que envolva todos os grupos de interesses, empresas e organizações não 
governamentais relevantes.



AD\934266PT.doc 5/5 PE506.192v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 23.4.2013

Resultado da votação final +:
–:
0:

42
0
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Rosa 
Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María 
Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, 
Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, 
Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina 
Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller,
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Joseph Cuschieri, Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, James 
Nicholson, Ivari Padar, Herbert Reul, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, 
Manfred Weber


