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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

INTRODUÇÃO:
Face à crise financeira e à recessão económica em curso, a Comissão, com o apoio do 
Parlamento, adoptou medidas tendo em vista acelerar a despesa no domínio do 
desenvolvimento regional no contexto da estratégia da União de eficaz recuperação 
económica. Tal reflecte-se no projecto de orçamento para 2011, que prevê um aumento das 
dotações de autorização de 3,2% e das dotações de pagamento de 16,9% para 42 540,8 
milhões de euros. Neste contexto, a Comissão informa que a aceleração almejada das 
despesas resultou numa execução desta rubrica orçamental de 57% em 2010. Este factor, 
combinado com o facto de os programas no terreno terem atingido a sua velocidade de 
cruzeiro, pode ser considerado um sucesso. 

REPOSIÇÃO DO PROJECTO DE ORÇAMENTO:
Ao fazer as suas previsões orçamentais, a Comissão Europeia avaliou as necessidades 
orçamentais tendo em conta as decisões do Conselho Europeu de 2005, as disposições das 
Perspectivas Financeiras para 2007-2013 e do AII, os montantes devidos por projectos em 
fase de conclusão no período de programação de 2000-2006 e os prováveis pedidos de 
adiantamento de pagamentos durante o período actual. No entender do relator, a única 
instituição que dispõe das informações que lhe permitam ter uma visão global das 
necessidades orçamentais de todas as regiões europeias é a Comissão. Consequentemente, 
propõe que quaisquer reduções propostas pelo Conselho sejam anuladas e que os montantes 
inicialmente propostos pela Comissão no projecto de orçamento sejam repostos.

REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE OS FUNDOS:
A repartição entre os diferentes fundos é a seguinte:
FEDER, 25,6 mil milhões de euros; Fundo de Coesão, 7,7 mil milhões de euros; e FSE, 9 mil 
milhões de euros. O relator aproveitaria o ensejo para destacar a importância do FSE no 
contexto da recuperação económica regional, que representa mais de 20% dos recursos 
disponíveis. O fundo constitui e deve continuar a constituir um elemento central a ser 
utilizado pelas empresas e pelas autoridades locais e regionais para fazer face às alterações 
dinâmicas da actividade económica inerentes a uma economia moderna. Assim sendo, deve 
ser usado para operar um equilíbrio justo entre a necessidade de flexibilidade para as 
empresas e a necessidade de segurança no emprego, desenvolvimento de carreira e formação 
do trabalhador. No entender do relator, trata-se de um elemento indispensável em toda e 
qualquer estratégia económica local.

RECUPERAÇÃO ECONÓMICA EUROPEIA E PROGRESSOS RUMO A UMA ECONOMIA MAIS LIMPA 
E SUSTENTÁVEL 
O plano de relançamento da economia europeia não se resume a uma série de medidas 
motivadas pelo pânico face a uma crise financeira mundial sem precedentes. Está 
intrinsecamente ligado à nova estratégia económica proposta pela Comissão com o seu 
objectivo declarado de desenvolver uma economia inteligente, sustentável e inclusiva com 
elevados níveis de emprego, produtividade e coesão social. Para este efeito, estão previstos 
mil milhões de euros para financiar a execução no terreno de projectos em matéria de energia 
acordados em 2009 e 2010 nos domínios da captação e da armazenagem de carbono, da 
energia eólica o mar e infra-estruturas energéticas, bem como 500 milhões de euros para
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financiar projectos informáticos de banda larga em zonas rurais.

PROGRESSOS EM MATÉRIA DE RAL
A Comissão Europeia indica que, ao longo do exercício de 2009-2010, o RAL aumentou 
16,8% para atingir 14,2 mil milhões de euros. O aumento mais importante registou-se no caso 
do FEDER, tendo o RAL passado para 9,8 mil milhões de euros. O aumento relativo mais 
elevado diz respeito à cooperação transfronteiriça (67,6%). 
Na programação plurianual, a existência de autorizações por liquidar uma vez satisfeitas as 
condições de pagamento constitui um fenómeno normal. Todavia, o aumento de 67,6% do 
RAL ligado à cooperação transfronteiriça concita preocupação, sendo que o relator de parecer 
solicita à Comissão que clarifique as razões deste considerável aumento.

PRINCIPAIS RESULTADOS POLÍTICOS ESPERADOS PARA 2011:
Na lista dos resultados políticos esperados publicada pela Comissão Europeia, o alinhamento 
da política pela Estratégia Europa 2020 assume importância particular no que respeita à 
promoção de um crescimento inteligente, mais limpo e competitivo das economias regionais. 
Neste contexto, o objectivo da Comissão de reforçar a sensibilização e a apropriação dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020 pelas autoridades nacionais e regionais assume 
particular significado. Afigura-se também importante a ênfase que a Comissão atribui ao 
papel central da nossa política na estratégia de saída da crise. 
No período 2009-2010, a Comissão, com o apoio entusiasta do Parlamento, desenvolveu o 
conceito de macro-regiões. O desenvolvimento destas macro-regiões assumirá importância 
particular em 2011, sendo colocada ênfase na estratégia para a região do Mar Báltico em 
todos os seus aspectos, incluindo o projecto-piloto para facilitar a associação com a Rússia e a 
boa execução da estratégia para o Danúbio.

PROJECTOS-PILOTO:
No presente ano, os membros da comissão apresentaram um grande número de projectos-
piloto potenciais (16, alguns dos quais se reportam às necessidades específicas da macro-
região do Danúbio incluindo um projecto que o relator apresenta no presente parecer  e que se 
espera poder ser apoiado pela comissão).
O título do projecto-piloto que o relator de parecer deseja apresentar será o seguinte:
Por uma identidade regional comum e reconciliação de nações na macro-região do 
Danúbio. Propõe-se o seguinte:

devem ser organizados programas de formação e seminários para os jovens com o objectivo 
de destacar a identidade regional comum de nações da macro-região do Danúbio; a promoção 
de programas que passem pela educação cívica e por possibilidades de intercâmbios culturais 
contribuirá para criar, de forma progressiva e duradoura, uma dimensão de co-existência 
europeia, virada para o futuro. O projecto-piloto visa assim promover a estabilidade social e 
económica nas regiões visadas e, nomeadamente, acções que visem aprofundar a coesão entre 
as comunidades e destacar o valor acrescentado da cooperação transnacional. 
A área elegível abrangerá a macro-região do Danúbio e os países vizinhos, em conformidade 
com a política de vizinhança europeia. Os programas elegíveis devem incluir participantes de, 
pelo menos, três Estados-Membros da região.

CONCLUSÃO :
Face às condições económicas actuais, sem precedentes à escala internacional, os recursos 
consagrados ao domínio político que mais contribui para a economia real serão determinantes 
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do ponto de vista da sua eficácia e da sua capacidade para estimular a inovação e ajudar as 
economias nacionais e locais a lograrem a sua transformação em economias limpas, 
sustentáveis, baseadas no conhecimento, e inclusivas. Nestas condições, é normal que 
queiramos influenciar os progressos através de algumas ideias consubstanciadas nos 
projectos-piloto propostos. O relator de parecer solicita, por conseguinte, que a Comissão 
Europeia implemente todos os projectos-piloto que a comissão venha a apoiar.
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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. Entende que os montantes inscritos no projecto de orçamento (PO) correspondem às 
necessidades da União no quadro dos seus esforços de redução das disparidades regionais 
e solicita, consequentemente, que todas as rubricas orçamentas da sub-rubrica 1b sejam 
mantidas ou, se necessário, repostas;

2. Toma nota da modificação da programação financeira efectuada para os anos 2011 a 
2013, a fim de ter em conta o ponto 17 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 
2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira1;

3. Saúda o aumento das dotações de autorização em 3,2% para 50 970 100 000 euros, 
deixando uma margem de 16,9 milhões de euros, bem como o aumento das dotações de 
pagamento em 16,9 % para 42 540 800 000 euros, e espera que estas contribuam para o 
relançamento da economia na Europa e para a transformação sem atritos da economia, em 
consonância com os objectivos da Estratégia Europa 2020; lamenta, contudo, o nível 
baixo da margem na sub-rubrica 1b, elevando-se a 16,9 milhões de euros;

4. Exorta a Comissão a apoiar e a implementar todos os projectos-piloto propostos pela 
Comissão do Desenvolvimento Regional;

5. Solicita à Comissão que realize um projecto-piloto visando promover uma identidade 
regional comum e a conciliação das nações, por exemplo, na macro-região do Danúbio; 
considera que estes projectos-piloto deveriam consistir em programas de formação, 
seminários organizados para os jovens tendo em vista favorecer as possibilidades de 
intercâmbio cultural e contribuir para criar, de forma progressiva e duradoura, uma 
dimensão da coexistência europeia virada para o futuro; considera que tal permitiria 
promover a estabilidade social e económica nas regiões em causa.

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.


