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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão Especial sobre os Desafios
Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Recorda a importância acrescida da política de coesão na sequência da entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa e do aditamento de um terceiro pilar – a coesão territorial – e 
constata que as regiões se adequam por excelência à aplicação activa desta política, pelo 
que a sectorização se revela contra-produtiva;

2. Sustenta que a política de coesão constitui um elemento importante da estratégia UE 2020 
e que uma política de coesão eficaz é condição sine qua non para o sucesso das acções 
comunitárias da União Europeia;

3. Assinala que o êxito da política em matéria de coesão económica e social nas 271 regiões 
dos 27 Estados-Membros é manifesto e verifica que o princípio da subsidiariedade, bem 
como a governação a vários níveis, são condições essenciais para esse efeito; reafirma a 
sua posição relativamente às melhores práticas, como enunciado na sua Resolução, de 24 
de Março de 2009, sobre melhores práticas no domínio da política regional e entraves à 
utilização dos Fundos Estruturais1;

4. Salienta que a política de coesão, dotada que é do orçamento mais vultoso, é, desde há 
décadas, uma das principais e mais bem-sucedidas políticas da UE;

5. Observa que uma política de coesão moderna tem de adaptar-se aos novos desafios, razão 
pela qual se impõe estabelecer prioridades:

– necessitamos de um crescimento económico sustentável com efeitos positivos no 
mercado de trabalho, tanto nas zonas urbanas, como nas zonas rurais;
– necessitamos de infra-estruturas eficazes e modernas (transportes, comunicação, 
água/águas residuais, resíduos, energia);
– no quadro da política de coesão, apostamos num apoio acrescido:

i) à investigação, ao desenvolvimento e à inovação,
ii) à educação, à formação e à formação contínua,
iii) a um desenvolvimento urbano integrado (incluindo, nomeadamente, a 
promoção da eficiência energética nos edifícios),
iv) ao reforço da dimensão social,
v) às pequenas e médias empresas (PME) como motor do desenvolvimento 
económico e social das regiões;

6. Dá o seu aval a que o FSE continue a fazer parte integrante da política de coesão e a que o 
mesmo seja reforçado; solicita uma coordenação reforçada com a política de coesão, a fim 
de integrar de modo adequado as zonas rurais e de poder utilizar os recursos de modo 
mais eficaz;

                                               
1 JO C 117 E de 06.05.2010, p. 38.
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7. Observa que cumpre reforçar todas as formas de cooperação territorial;

8. Insta à concessão de um apoio particular às regiões mais desfavorecidas dos 27 
Estados-Membros, em conformidade com o espírito de solidariedade; frisa, 
simultaneamente, a necessidade de fixar um objectivo 2 sólido e de estabelecer boas 
regras transitórias;

9. Considera que a sectorização das políticas enfraqueceria as regiões, porquanto favoreceria 
uma fragmentação, e entende que apenas as abordagens integradas podem realmente 
conduzir à consecução dos objectivos; constata que, tanto hoje, como no futuro, são 
precisamente as regiões que prestam contributos notáveis para a luta contra as alterações 
climáticas, a investigação e o desenvolvimento, a inovação e o desenvolvimento de 
tecnologias; recorda, neste contexto, os principais resultados apresentados pela Comissão 
no relatório de síntese e de avaliação ex post do funcionamento do FEDER no período 
2000-2006, como sejam 1,4 milhões de novos postos de trabalho, 38.000 projectos de 
investigação e o apoio a 800.000 PME;

10. Realça que uma política de coesão bem sucedida requer uma dotação financeira adequada, 
que, em caso algum pode ser inferior à do actual período de programação 2007-2013;

11. Salienta que a utilização dos recursos nas regiões deve ser transparente e eficaz, sujeita a 
um sistema de controlo tão simples quanto possível e objecto de uma boa gestão;

12. Sublinha que uma melhor combinação de diferentes instrumentos financeiros, como as 
subvenções, os empréstimos ou os fundos renováveis, pode contribuir para uma utilização 
mais eficaz dos recursos;

13. Exorta a que, no futuro, o controlo das despesas seja mais orientado para os resultados;

14. Observa que um período de 5 anos é demasiado curto, uma vez que tal implicaria 
procedimentos de autorização demasiado longos, não permitindo uma utilização eficaz 
dos recursos; recorda que, no passado, a duração de 7 anos demonstrou a sua eficácia e 
que, em caso algum, deveria ser abreviada; salienta que, com uma duração de 7 anos até 
2020, seria igualmente clara a relação com a Estratégia “UE 2020”;

15. Destaca que o co-financiamento, bem como a regra n+2 ou n+3, devem ser mantidos, com 
um alargamento possível da flexibilidade no caso de situações excepcionais, susceptíveis 
de ocorrer no decurso do próximo período de programação; solicita que os recursos não 
utilizados sejam postos à disposição de outras regiões, não sendo devolvidos aos 
Estados-Membros;

16. Recorda que os fundos concedidos no quadro da política de coesão não podem ser 
utilizados como “instrumento de punição” no âmbito do Pacto de Estabilidade e de 
Crescimento; considera que tal seria contra-produtivo para as regiões visadas, os 
Estados-Membros e a UE;

17. Assinala o elevado valor acrescentado de que a solidariedade da política de coesão é 
portadora para a Europa; esclarece que a solidariedade não é uma via de sentido único e 
frisa, por conseguinte, que todas as regiões da UE devem ter acesso à política de coesão;
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18. Sustenta que, a par do apoio às regiões, tal permite também reforçar a visibilidade da UE 
nestas últimas e assinala que um melhor trabalho de relações públicas nos 
Estados-Membros tornaria este aspecto ainda mais patente;

19. Salienta expressamente que a política de coesão é a única política europeia que pode ser, 
quer “inteligente” e “respeitadora do ambiente”, quer “inclusiva”, no quadro da Estratégia 
“UE 2020”; observa que tal evidencia mais uma vez a importância da política de coesão, 
no seu todo, e rejeita a fragmentação em várias rubricas orçamentais.


