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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a iniciativa emblemática relativa à eficiência em termos de recursos e 
assinala a sua influência crucial na qualidade de vida das gerações presentes e futuras;

2. Salienta que, para se alcançar uma Europa eficiente em termos de recursos, cumpre 
promover a nível regional, nacional e comunitário uma maior coordenação e mais sinergias 
entre um vasto leque de domínios políticos e os seus diversos instrumentos, com vista a 
assegurar a sua eficácia; destaca que a política regional já tem uma abordagem coordenada 
e integrada em execução; observa que existem as soluções de compromisso entre certos 
domínios políticos e que têm de ser abordadas;

3. Assinala o papel crucial da política regional no apoio a iniciativas que visam a utilização 
eficiente dos recursos, graças aos seus programas de desenvolvimento a longo prazo, ao 
sistema de administração descentralizada e à incorporação das prioridades da UE em 
matéria de desenvolvimento sustentável; 

4. Realça que a eficiência de recursos deve ser abordada a nível regional e local – tendo em 
conta as particularidades e os diferentes níveis de desenvolvimento das regiões europeias –
e que as autoridades e os parceiros regionais e locais devem participar directamente no 
planeamento e na aplicação das medidas pertinentes, incutindo assim um maior sentido de 
responsabilidade pelas metas de eficiência de recursos a todos os níveis;

5. Recomenda aos Estados-Membros que chamem os níveis subnacionais a participar desde o 
início do processo na definição de prioridades, no planeamento de  medidas e na sua 
aplicação.

6. Destaca que os decisores a nível nacional e regional devem estar plenamente cientes da 
importância de dissociar o crescimento da utilização de recursos; exorta todos os 
Estados-Membros e regiões a envidar mais esforços na utilização eficiente dos recursos.


