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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 os montantes para a política regional inscritos no anteprojecto de 
orçamento correspondem às necessidades da União no seu esforço para reduzir as 
disparidades regionais e alcançar os objectivos de Lisboa e de Gotemburgo; reivindica, 
por isso, a manutenção ou, sempre que necessário, a reposição de todas as rubricas 
orçamentais do APO;

2. Insta a Comissão, nos seus esforços para promover o recurso a formas inovadoras de 
financiamento e instrumentos de engenharia financeira baseados na ideia da não 
subsidiação, a aumentar o acesso ao financiamento para os programas relativos ao período 
de 2007 a 2013 e, em especial, àqueles instrumentos que facilitam o acesso a capitais de 
risco e a microcréditos destinados às pequenas e médias empresas (PME); neste contexto, 
solicita à Comissão que informe o Parlamento sobre o funcionamento da acção 
preparatória que tem vindo a pôr em prática desde 2008, a qual foi financiada ao abrigo da 
rubrica orçamental 13.03.24, comunicando igualmente dados referentes ao 
acompanhamento dessa acção no futuro;

3. Conjuntamente com a Comissão e Conselho, partilha a crença de que as alterações 
legislativas elaboradas no contexto do Plano de Relançamento da Economia Europeia 
contribuirão para transformar os fundos estruturais num instrumento precioso para a 
recuperação da economia europeia em 2010; neste contexto, convida os Estados-Membros  
a certificarem-se de que será dado o melhor uso possível às novas facilidades e processos 
simplificados, de molde a acelerar a respectiva aplicação e a estimular a actividade 
económica; exige, além disso, que os Estados-Membros se certifiquem de que a 
simplificação dos procedimentos não conduza a um abuso dos fundos públicos;

4. Faz notar que foram atribuídos 2 milhões de euros ao projecto-piloto Erasmus em 2009, 
que o montante foi pago na íntegra em 2009 e que não estão previstos quaisquer créditos
ou pagamentos em 2010; solicita à Comissão que informe o Parlamento sobre as acções 
empreendidas no contexto dos três projectos-piloto executados a pedido do Parlamento;

5. Faz notar que as dotações para autorizações destinadas ao objectivo da competitividade 
regional e do emprego previstas para 2010 sofreram uma redução de 372 536 823 euros,
em comparação com os valores de 2009, e pergunta se esta redução está em consonância 
com a necessidade de estimular a economia e criar empregos nas economias avançadas da 
Europa e com o propósito de manter ou aumentar a competitividade a nível global.

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Tal como esta comissão frisou sistematicamente, na elaboração das suas disposições 
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orçamentais a Comissão Europeia avalia as necessidades de financiamento, tendo em conta 
as decisões do Conselho Europeu, o AII, os montantes devidos a título dos projectos em 
fase de conclusão de anteriores períodos de programação, as obrigações reais de 
pagamento e afins, o que requer a realização de pagamentos antecipados no actual período. 
Desta forma, os pagamentos aumentam em termos globais o equivalente a 4,1%, incluindo,
por um lado, os adiantamentos e os saldos a liquidar relativos ao período de programação 
de 2000-2006. Os adiantamentos representam a maioria esmagadora dos pagamentos em 
2010, à medida que o ritmo dos programas operacionais aumenta e a simplificação de 
processos introduzida pelas alterações legislativas começa a produzir efeitos.

A Comissão afirma que o orçamento da política de coesão para 2010 foi elaborado para 
acelerar a aplicação das ajudas à completa recuperação do cenário de crise económica em 
que nos encontramos. Está, por isso, prevista a utilização crescente de instrumentos 
financeiros como o JASPERS, com o propósito de facilitar o lançamento de projectos de 
grande dimensão e a indispensável reprogramação do apoio aos investimentos na eficiência 
energética e nas tecnologias de baixo teor de carbono ligadas às energias renováveis, de 
molde a combater as alterações climáticas. Além disso, e em conformidade com o 
princípio da aceleração dos projectos, as dotações para pagamentos atingem os 30 mil, 
928,2 milhões de euros (incluindo o Fundo de Coesão), inteiramente destinados ao 
pagamento de adiantamentos.

Em 2009, por iniciativa da comissão REGI, o Parlamento solicitou a criação de três 
projectos-piloto, que abrangem a integração das comunidades romanichéis, a promoção da 
política regional da UE à escala global e um programa Erasmus para os eleitos locais e 
regionais. Nesta primeira fase da legislatura, e em prol da salvaguarda da boa gestão 
financeira, o relator considera que, antes da proposta de quaisquer novos projectos-piloto, a 
comissão seja pormenorizadamente informada sobre as medidas tomadas em ordem à 
execução dos projectos financiados ao abrigo do orçamento de 2009.

Finalmente, e num momento em que a recuperação económica da Europa ainda se encontra 
em fase embrionária e na dependência da realização de uma despesa pública de tomo, 
afigura-se algo paradoxal, não obstante a forma mecanicista como as dotações da política 
de coesão são geridas, que os montantes do FEDER para se alcançar os objectivos da
competitividade regional e do emprego sejam reduzidos em 372 536 823 euros, em 
comparação com os valores de 2009. É, pois, legítimo perguntar se esta redução está em 
consonância com a necessidade de estimular a economia e criar empregos nas economias 
avançadas da Europa e com o propósito de manter ou aumentar a competitividade a nível 
global.


