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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

INTRODUÇÃO:
Embora a recuperação económica seja desigual nos Estados-Membros, a Comissão conta com 
uma previsão que aponta para um regresso do crescimento no segundo semestre de 2012, 
concebendo assim medidas destinadas a reforçar o crescimento e a criação de emprego e 
visando proporcionar à economia europeia os investimentos e os empregos de que esta tanto 
carece. Neste contexto, a par da proposta de um aumento restrito das dotações de autorização, 
limitado à correção da inflação, e de um aumento significativo do nível de dotações de 
pagamento, a Comissão estabelece cinco prioridades principais no projeto de orçamento para 
2013, a saber, o apoio a investimentos para um crescimento gerador de emprego, um 
orçamento responsável e realista, a verificação do desempenho, a aplicação de medidas de 
contenção administrativa e a integração da Croácia.

O relator compartilha o ponto de vista da Comissão quanto ao valor acrescentado 
inquestionável e ao papel da política de coesão da União enquanto domínio de intervenção 
essencial, orientado para o investimento, que proporciona as melhores possibilidades para a 
criação de empregos e a promoção do crescimento económico.  Salienta, contudo, que, 
embora os recursos orçamentais atribuídos à rubrica 1b devam ser usados de modo a adequar 
os domínios de intervenção aos objetivos da Estratégia Europa 2020, os objetivos da política 
de coesão, em particular a redução das disparidades regionais e a consecução da coesão 
social, económica e territorial, continuam a ser da máxima importância. 

REPOSIÇÃO DO PROJETO DE ORÇAMENTO:
Para as suas previsões orçamentais, a Comissão avaliou, portanto, as necessidades 
orçamentais à luz das disposições e dos envelopes financeiros das Perspetivas Financeiras 
2007-2013 e do Acordo Interinstitucional, adequando todos os montantes às decisões e 
disposições relevantes. 

No entender do relator, a Comissão é a única instituição que dispõe de informações que lhe 
permitem ter uma visão global das reais necessidades orçamentais de todas as regiões 
europeias. Consequentemente, o relator propõe que quaisquer reduções propostas pelo 
Conselho sejam anuladas e que os montantes inicialmente propostos pela Comissão no projeto 
de orçamento sejam repostos.

REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE OS FUNDOS:
A repartição entre as diferentes dotações e os diferentes fundos é a seguinte:
O montante total de dotações de autorização ascende a 42 144,7 milhões de euros para os 
fundos estruturais (FEDER e FSE) e a 12 354,2 milhões de euros para o Fundo de Coesão, 
representando um aumento global de 3,3% em relação a 2012. As dotações de pagamento 
registam um aumento significativamente mais elevado – 11,7% em relação a 2012 – e 
ascendem a 48 975 milhões de euros, traduzindo também um esforço tendente a limitar o 
crescimento das autorizações por liquidar. Todavia, convém notar que a estimativa da 
Comissão se refere estritamente a 2013 e pressupõe que a cobertura das necessidades de 
dotações de pagamento dos anos precedentes tenha sido assegurada, pelo que as dotações de 
pagamento serão insuficientes se ocorrer algum desvio deste pressuposto.

PRINCIPAIS RESULTADOS POLÍTICOS ESPERADOS PARA 2012:
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Os principais resultados políticos visados, estabelecidos pela Comissão, incluem novamente a 
adequação da política de coesão aos objetivos da Estratégia Europa 2020, bem como o recurso 
à política de coesão enquanto instrumento eficaz de combate à crise, nomeadamente através 
do apoio aos Estados-Membros particularmente necessitados, como os Estados-Membros 
abrangidos por programas da União Europeia e do FMI. Neste contexto, a Comissão tomou a 
iniciativa de propor aos Estados-Membros uma reprogramação dos fundos estruturais ainda 
não atribuídos, visando, se possível, reforçar os esforços dos Estados-Membros no sentido de 
lutar contra o desemprego dos jovens e apoiar as PME, lançando neste âmbito uma iniciativa 
conjunta com oito Estados-Membros. O enquadramento jurídico, os mecanismos de aplicação 
durante o período de programação futuro e a execução do Quadro Estratégico Comum fazem 
também parte das principais áreas de interesse. Por conseguinte, a Comissão quer concentrar-
se na discussão com os Estados-Membros das prioridades de investimento estratégico para 
2014-2020 e nas fases preparatórias dos programas operacionais. Além disso, prevê-se a 
continuação do trabalho na área da Estratégia da UE para a Região do Báltico e da Estratégia 
da UE para a Região do Danúbio, enquanto a cooperação com a Direção-Geral dos Assuntos 
Marítimos e da Pesca no domínio da Estratégia Atlântica será desenvolvida. Finalmente, o 
plano de trabalho da Comissão prevê a consolidação da posição da Croácia como Estado-
Membro a partir de 1 de julho de 2013.

PROJETOS-PILOTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Este ano, os deputados propuseram novamente um número reduzido de projetos-piloto e ações 
preparatórias potenciais, tratando-se na maioria dos casos de prolongamentos de medidas 
aprovadas anteriormente, a saber, «Fórum Atlântico para a Estratégia Atlântica da UE», 
«Para uma identidade regional comum, a reconciliação das nações e a cooperação 
económica e social, incluindo uma plataforma pan-europeia de competências e de 
excelência na macrorregião do Danúbio», «Reforçar a cooperação regional e local 
através da promoção da política regional da União à escala mundial», «Definição de um 
modelo de governação para a região do Danúbio na União Europeia – melhor e mais 
eficaz coordenação» e «Acompanhamento de Maiote e de qualquer outro território 
potencialmente interessado no processo de transição para o estatuto de região 
ultraperiférica».

As novas medidas propostas consistem numa ação preparatória com vista ao desenvolvimento 
de estratégias macrorregionais no Mediterrâneo, num projeto-piloto relativo ao potencial 
económico atual e ao potencial-alvo das regiões gregas exceto a região de Atenas como 
modelo para as regiões da UE abrangidas pelo objetivo de convergência e, por último, num 
projeto-piloto destinado ao desenvolvimento de uma plataforma de serviços vocacionada para 
as exportações das PME.

A continuação da medida «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» está também prevista e deverá, 
portanto, ser objeto de uma alteração ao projeto 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. Considera que os montantes inscritos no projeto de orçamento para a rubrica 1b 
correspondem às necessidades mínimas e aos objetivos da política regional como 
estabelecidos pela União, e, por conseguinte, solicita que as rubricas orçamentais da 
rubrica 1b sejam mantidas ou, se necessário, repostas como resulta das propostas da 
Comissão;

2. Salienta que a execução eficaz e eficiente da política regional é essencial para a 
recuperação económica e a consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020, visto que 
a política regional contribui não só para a criação do enquadramento adequado a um 
crescimento económico estável e sustentável e à criação de emprego, como para uma 
igualmente importante redução eficaz das disparidades regionais e a consecução da coesão 
social, económica e territorial;

3. Congratula-se com o aumento em 3,3% das dotações de autorização e 11,7% das dotações 
de pagamento da rubrica 1b em relação a 2012, que se cifram respetivamente em 54 499 
milhões de euros e 48 975 milhões de euros, em que este último montante inclui a redução 
em 33,2%, para 1923 milhões de euros, das dotações de pagamento relativas ao 
encerramento do período 2000-2006. 

4. Convida a Comissão a apoiar e a executar todos os projetos-piloto, ações preparatórias e 
medidas de assistência técnica propostos pela Comissão do Desenvolvimento Regional 
relativamente à rubrica 1b.


