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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

INTRODUÇÃO:
Com o apoio do Parlamento, a Comissão alicerça-se numa previsão económica mais positiva 
e apresenta medidas a favor do crescimento e do emprego em 2012. Neste contexto, 
reconhece o papel crucial que o orçamento da UE desempenha enquanto instrumento de 
alavanca e de incentivo em relação a acções executadas a título dos orçamentos dos 
Estados-Membros. Assim sendo, a Comissão estabeleceu as principais prioridades para o 
projecto de orçamento para 2012, nomeadamente o investimento em prol do crescimento a par 
da consolidação orçamental, o reforço da vertente orçamental da Estratégia Europa 2020 e o 
reforço dos domínios de intervenção do Tratado de Lisboa, consagrando a devida atenção às 
circunstâncias actuais e à necessidade de uma avaliação aprofundada do desempenho e das 
necessidades no terreno.

O relator partilha da posição da Comissão segundo a qual é necessário reforçar os esforços 
conjuntos da UE e explorar sinergias entre a política de coesão e outras políticas no terreno, 
chamando a atenção para o facto de a política de coesão constituir um instrumento político 
destinado a promover os objectivos de desenvolvimento nas regiões, apoiando todos quantos 
apresentam atrasos em termos de desenvolvimento económico.

Na actual conjuntura, estes objectivos requerem maior envolvimento da Comissão no auxílio 
aos Estados-Membros que sentem dificuldades na execução da política de coesão.

REPOSIÇÃO DO PROJECTO DE ORÇAMENTO:
Ao fazer as suas previsões orçamentais, a Comissão Europeia avaliou, por isso, as 
necessidades orçamentais tendo em conta as decisões do Conselho Europeu de 2005, as 
disposições das Perspectivas Financeiras para 2007-2013 e do Acordo Interinstitucional, bem 
como os montantes devidos por projectos em fase de conclusão no período de programação de 
2000-2006. No entender do relator, a única instituição que dispõe das informações que lhe 
permitam ter uma visão global das reais 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:
Fundos Estruturais (FEDER e FSE), 40 945, 9 milhões de euros, e Fundo de Coesão, 11 793, 
0 milhões de euros. O aumento das dotações para pagamentos de 8,4% confirma a aceleração 
da tendência de execução que teve início em 2010 e evidencia de facto de a política de coesão 
2007-2013 ter atingido a velocidade de cruzeiro, o que significa que se esperam outros 
aumentos significativos dos pagamentos em 2013. 

PRINCIPAIS RESULTADOS POLÍTICOS ESPERADOS PARA 2012:
Na lista dos principais resultados políticos estabelecidos pela Comissão incluem-se o 
alinhamento dos objectivos da política de coesão com a Estratégia Europa 2020 e a 
consecução dos objectivos plurianuais através do desenvolvimento do potencial de 
crescimento e do emprego dos Estados-Membros e regiões mais desfavorecidos, do reforço da 
competitividade das regiões e da promoção de uma maior integração territorial. Além disso, a 
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Comissão espera obter resultados da implementação da Estratégia UE-Báltico e da Estratégia 
UE-Danúbio em todos os aspectos. A adopção do quadro jurídico e dos mecanismos de 
implementação assumem particular relevância para o futuro do período de programação 2014-
2020. Neste contexto, a Comissão espera coordenar a preparação e a adopção do quadro 
estratégico comum, em estreita cooperação com outros serviços da Comissão, e dar início a 
conversações com os Estados-Membros sobre prioridades estratégicas de investimento pós-
2013. Por fim, é feita referência à criação de câmaras de compensação electrónicas nos 
Estados-Membros e regiões para a recolha e intercâmbio de dados relacionados com o 
financiamento de projectos e de portais interactivos com os beneficiários que lhes permitam a 
comunicação única de dados e que acompanhem em linha os progressos do pedido de 
subvenções e de pagamentos ("e-política de coesão").

PROJECTOS-PILOTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

No presente ano, os deputados apresentaram um número reduzido de projectos-piloto/acções 
preparatórias potenciais, a maior parte dos quais se reportam ao alargamento de medidas 
anteriormente aprovadas. 

A Comissão foi informalmente consultada sobre a necessidade de alargar os projectos-piloto e 
as acções preparatórias actualmente em vigor, tendo apoiado a prossecução das acções 
preparatórias intituladas "Reforçar a cooperação regional e local através da promoção da 
política regional da UE à escala mundial" e "Definição de um modelo de governação para a 
região do Danúbio na União Europeia —melhor e mais eficaz coordenação", bem como o 
projecto-piloto intitulado "Por uma identidade regional comum, reconciliação de nações e 
cooperação económica e social incluindo uma plataforma pan-europeia de especialização e 
excelência na macro-região do Danúbio".

A única nova medida proposta é a acção preparatória intitulada: "Fórum Atlântico para a 
Estratégia Atlântica da UE", na qual se propõe a definição de um plano de acção transversal 
com prioridades concretas a implementar a partir de 2014 com a participação activa das partes 
interessadas atlânticas. O plano de acção deveria estar consideravelmente integrado com a 
política regional e a política marítima integrada e deveria também facilitar sinergias com 
outras políticas da UE. Neste contexto, a acção preparatória deveria financiar uma plataforma 
de diálogo com as partes interessadas - o Fórum do Atlântico - com o objectivo de definir os 
projectos prioritários e a governação da Estratégia Atlântica e de elaborar e adoptar o plano de 
acção.

No contexto do mesmo processo de pré-avaliação informal, a Comissão também tem apoiado 
a prossecução da medida de "Assistência técnica e divulgação de informações sobre a 
estratégia da União Europeia para a região do Mar Báltico e melhoria dos conhecimentos 
sobre a estratégia das macrorregiões", que deveria, por isso, ser também apresentada como 
uma alteração ao projecto de orçamento.
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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) na rubrica 1b 
correspondem às necessidades e aos objectivos da política regional, tal como definida pela 
União, e solicita, consequentemente, que as rubricas orçamentas da rubrica 1b sejam 
mantidas ou, se necessário, repostas, de acordo com as propostas da Comissão;

2. Salienta que a execução efectiva da política regional é crucial para a consecução dos 
objectivos da Estratégia Europa 2020, na medida em que contribui não apenas para a 
redução efectiva das disparidades regionais mas também para a criação do quadro 
adequado para um crescimento económico estável e sustentável e para a criação de 
emprego;

3. Regozija-se com o aumento das dotações de autorização na rubrica 1b de 3,4% para 
52 738,9 milhões de euros e das dotações de pagamento de 8,4% para 45 134,8 milhões 
em 2011, sendo que esta última soma inclui a redução de 35,2% para 3 110 milhões de 
euros em autorizações por liquidar no período 2000-2006 resultantes da fase final de 
encerramento deste período de programação em 2012.

4. Exorta a Comissão a apoiar e a implementar todos os projectos-piloto, acções 
preparatórias e medidas de assistência técnica propostos pela Comissão REGI para a 
rubrica 1b;

5. Saúda a intenção da Comissão, subscrita pelo Conselho Europeu, de reforçar as sinergias 
entre os actuais programas de empréstimo a certos Estados-Membros e os Fundos 
Estruturais tendo em visa incentivar a competitividade e o crescimento, exortando a 
Comissão a redobrar os seus esforços para encontrar formas de melhorar a capacidade dos 
Estados-Membros, a fim de implementar de forma eficaz os programas da política de 
coesão.


