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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que uma política de coesão forte e dotada de uma base financeira sólida 
constitui um instrumento eficaz e eficiente para alcançar os objectivos da Estratégia da 
UE para 2020 graças aos seus programas de desenvolvimento a longo prazo, ao sistema 
de gestão descentralizado e à inclusão das prioridades da Comunidade de 
desenvolvimento sustentável;

2. Salienta que a política regional dispõe de uma metodologia consolidada tendo em vista 
uma abordagem integrada e que oferece um sistema de governação bem estruturado e 
capaz de mobilizar os investimentos no local, o que pode contribuir de forma adequada 
para a coordenação da política económica;

3. Lamenta que os reptos nacionais sejam pouco ambiciosos, se centrem demasiado em 
resultados a curto prazo e que, em muitos domínios, a UE esteja longe de alcançar os 
principais objectivos da UE fixados pelo Conselho Europeu;

4. Considera, portanto, que, na orientação da política estrutural, se justifica reforçar não só 
os potenciais e as partes interessadas nacionais, como também as regionais;

5. Assinala que uma dimensão territorial mais forte da estratégia - que tome em 
consideração as especificidades e os diferentes níveis de desenvolvimento das regiões 
europeias - com a implicação directa das autoridades e dos parceiros regionais e locais no 
planeamento e na execução dos programas relevantes, conduzirá a um sentido mais forte 
de apropriação das metas da estratégia, a todos os níveis, e assegurará uma maior 
sensibilização relativamente aos objectivos e resultados no terreno;

6. Exorta os Estados-Membros a implicarem mais estreitamente os parlamentos nacionais, os 
parceiros sociais, as autoridades regionais e locais e a sociedade civil na definição dos 
programas de reforma nacionais e a consultá-los regularmente.


