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SUGESTÕES

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

1. Entende que os princípios da cooperação territorial também se aplicam às fronteiras 
externas e são um instrumento fundamental para melhorar o desenvolvimento económico 
da UE, bem como os objectivos gerais da PEV da UE, incluindo a promoção da 
democracia; considera que estas metas apenas podem ser alcançadas com a colaboração 
da sociedade civil e das autoridades regionais e locais; sublinha que a Comissão deveria 
alargar a sua perspectiva integrada para apoiar inequivocamente as autoridades locais e 
regionais como um dos seus pilares e garantes do interesse geral;

2. Sublinha o papel preponderante das euro-regiões para a realização dos objectivos da 
política de coesão e incentiva a Comissão a promover e apoiar o seu desenvolvimento, 
nomeadamente em regiões fronteiriças, no intuito de intensificar o papel das euro-regiões 
no âmbito da PEV; 

3. Sublinha que a PEV deve ser considerada na globalidade a fim de promover o 
desenvolvimento económico das zonas fronteiriças; salienta o impacto positivo da 
flexibilização das obrigações de visto para o pequeno tráfego fronteiriço e o 
desenvolvimento dos mercados regionais, nomeadamente no que diz respeito a grupos 
como os de estudantes, investigadores, empresários, artistas ou jornalistas; a este respeito, 
insta a Comissão a propor uma alteração ao artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1931/2006 
no sentido de alargar esta definição de “zona fronteiriça” e de aumentar o número de 
beneficiários de autorização de deslocação entre zonas de fronteira, permitindo-lhes assim 
movimentar-se livremente em toda a região de fronteira;

4. Entende que a Comissão da DG Desenvolvimento Regional possui uma vasta experiência 
na gestão do FEDER e acredita que seria do interesse do IEVP retirar ensinamentos da 
experiência da DG REGIO na gestão dos Fundos; por conseguinte, considera que a gestão 
destes instrumentos financeiros no que diz respeito aos programas PCT deve ser enviada à 
DG REGIO, a qual foi responsável pelos mesmos no passado.


