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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. É de opinião de que as práticas no domínio dos contratos públicos desempenham um 
papel importante na eficiência da despesa pública, como também no impacto do 
investimento público sobre a economia, em especial sobre o crescimento e a inovação, 
objectivos que norteiam toda a política de coesão;

2. É de opinião de que, dado que se assiste a uma descentralização progressiva do 
investimento público, traduzida pelo facto de dois terços deste estarem sendo efectuados 
por administrações subnacionais, convém atribuir às entidades adjudicantes locais e 
regionais o papel principal na revisão da regulamentação da UE relativa aos contratos 
públicos, processo este que deve dotá-las de uma maior autonomia para adquirir o que 
considerem adequado às suas necessidades;

3. Considera essencial criar ferramentas para aumentar a cooperação transnacional a nível 
dos contratos públicos, a fim de aumentar a eficiência da despesa na execução dos 
programas financiados por instrumentos da política de coesão;

4. Observa que, embora importantes, as necessidades de redução de custos, de segurança 
jurídica e de simplificação na regulamentação dos contratos públicos devem ser 
cuidadosamente comparadas com o impacto de todas as alterações sobre as autoridades
locais e regionais, bem como sobre as PME, impacto este que deve ser precisamente 
identificado e avaliado desde o início;

5. Solicita à Comissão que actue eficazmente quanto às falhas graves no cumprimento da 
regulamentação relativa aos contratos públicos repetidamente identificadas pelo Tribunal 
de Contas na execução de projectos no âmbito do FEDER e do Fundo de Coesão, que, 
segundo o relatório do Tribunal relativo a 2009, representam 43% da totalidade dos erros 
quantificáveis;

6. Solicita à Comissão que simplifique o quadro processual no seu conjunto, evitando 
excepções e derrogações aplicáveis pelas entidades adjudicantes, e que clarifique as 
dúvidas por estas últimas manifestadas acerca de adjudicações inferiores aos limiares das 
directivas.


