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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. Considera que é necessário distinguir entre os debates sobre o QFP e os debates sobre a 
base jurídica única das políticas da UE, designadamente no que diz respeito à política de 
coesão, tendo em conta as disposições dos Tratados e o papel do Parlamento Europeu em 
ambos os processos; 

2. É de opinião que os trabalhos em torno do QFP não devem, em circunstância alguma, 
interferir nas negociações relativas aos regulamentos que definem os regimes de apoio e 
as regras de execução de cada Fundo, mas que devem, por conseguinte, respeitar o papel 
que o Parlamento Europeu desempenha nas negociações relativas à base jurídica da 
política de coesão; lamenta profundamente o facto de as negociações sobre o QFP 
2014-2020 não terem respeitado este princípio, o que levou a que tivessem influenciado 
substancialmente as negociações legislativas sobre os regulamentos da política de coesão, 
em termos de conteúdos e de calendário;

3. Salienta que o debate relativo aos recursos destinados à política de coesão se deve basear 
na análise das necessidades e ter em conta a avaliação da aplicação da política nos 
períodos de programação anteriores; recorda que a política de coesão é uma política de 
investimento em favor do crescimento e que, por conseguinte, ganhará importância 
enquanto instrumento da UE destinado a promover o crescimento, a criar empregos, a 
estimular o investimento público e a reduzir as desigualdades sociais;

4. Salienta que a repartição dos recursos entre os diferentes anos do QFP (definição de 
limites máximos) deve ter em consideração as dinâmicas da política de coesão, 
nomeadamente, as etapas de programação, de aplicação e de encerramento definitivo dos 
programas, a fim de assegurar o nível mais rigoroso possível nos pagamentos efetuados 
todos os anos;

5. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de o montante das faturas por liquidar 
no final do ano não parar de aumentar e considera que a política de coesão é a mais 
afetada por esta insuficiência no orçamento da UE; solicita, por conseguinte, uma reforma 
estrutural do orçamento da UE, incluindo a reforma dos recursos próprios.


