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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 no seu relatório:

- Tendo em conta o artigo 312.º, n.º2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), nos termos do qual o Conselho adotará, por unanimidade, um 
regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual (QFP), após aprovação do 
Parlamento Europeu, concedida por maioria absoluta,

- Tendo em conta o artigo 312.º, n.º3, do TFUE, que estabelece claramente que o QFP 
fixará os montantes dos limites máximos anuais das dotações para autorizações por 
categoria de despesa e do limite máximo anual das dotações para pagamentos, o que 
requer que o Parlamento e o Conselho desempenhem os papéis que lhes incumbem por 
força do Tratado nas negociações sobre o QFP e que a conceção da Política de Coesão 
seja objeto de decisão no quadro do processo legislativo ordinário, tal como previsto no 
artigo 177.º do TFUE,

A. Considerando que, na sua Resolução, de 13 de junho de 2012, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual e os recursos próprios1, o Parlamento assinalou que o orçamento da UE e, em 
particular, a despesa efetuada no quadro da política de coesão representa um poderoso 
instrumento para aumentar os investimentos estratégicos com valor acrescentado europeu 
e recolocar a economia europeia no caminho do crescimento e da competitividade;

B. Considerando que o QFP para 2014-2020 deve ser considerado como o principal 
instrumento que determina previamente se as metas da Estratégia "Europa 2020" serão 
suficientemente cumpridas, o que torna necessário que as negociações em curso evitem a 
mentalidade assente na crise e aspirem a um orçamento sólido e racional que garanta 
crescimento e emprego e, em última análise, um elevado padrão de ida e segurança para 
os cidadãos da UE;

C. Considerando que, enquanto mecanismo que contribui para uma adequada participação de 
todas as regiões da UE no quadro do mercado interno, a política de coesão da UE deve 
continuar a ser o principal pilar da solidariedade europeia;

D. Considerando, todavia, que a política de coesão necessita de reformas que a tornem mais 
orientada para os resultados e mais convivial para os beneficiários e, por conseguinte, mais 
eficiente em termos de custos;

E. Considerando que a política de coesão deveria facultar o acesso equitativo aos recursos e 
responder às reais necessidades de desenvolvimento de todas as regiões da UE, o que 
exige flexibilidade no estabelecimento de objetivos e prioridades de investimento, não 
obstante a necessidade de investir, nomeadamente, em I&D e inovação, enquanto 
instrumento fundamental que contribui para a realização da Estratégia "Europa 2020", a 
qual deverá associada de modo judicioso à política de coesão, nomeadamente, através de 
uma "via de excelência";
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F. Considerando que, na sua Resolução, de 8 de junho de 2011, sobre "Investir no futuro: um 
novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e 
inclusiva"1 , o Parlamento reafirmou o seu compromisso de defender uma política de 
coesão da UE mais forte, insistindo no nível apropriado de recursos a atribuir à mesma;

i. O montante de 376 mil milhões de euros atribuído à política de coesão, como proposto pela 
Comissão na sua proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual 
para o período 2014-2020, deveria ser considerado como um bom nível mínimo de 
financiamento, devendo, assim, constituir um limite de segurança na futura posição 
negocial do Parlamento.
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