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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. Assinala que, em conformidade com o princípio da subsidiariedade, o desenvolvimento 
de estratégias socioeconómicas de longo prazo e a execução doas políticas na UE é 
responsabilidade de uma série de organismos públicos, nomeadamente, instituições 
europeias, ministérios, serviços das autoridades regionais ou locais e agências 
específicas;

2. Salienta que estes organismos necessitam de capacidades administrativas e de gestão 
modernas, para formularem estratégias prospetivas informadas e inter-relacionadas e 
contribuir, assim, para a qualidade e eficácia de diferentes políticas em vários domínios;

3. Assinala que há fundos disponíveis a título do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para o reforço das capacidades 
administrativas e institucionais a nível nacional, regional e local, modernizando, por 
exemplo, a gestão dos recursos humanos, reorganizando os papéis e competências da 
administração pública, reduzindo os encargos administrativos das empresas, reforçando a 
administração regional e local, concedendo apoio aos parceiros sociais e às ONG, 
modernizando os processos de desenvolvimento de políticas e investindo em projetos de 
capital público em vários domínios da administração em linha;

4. Considera que o quadro financeiro plurianual constitui um instrumento muito importante 
de planificação a longo prazo do projeto europeu, tendo em conta a perspetiva europeia e 
o valor acrescentado da União; exorta, porém, a uma melhor coordenação entre o 
orçamento da UE e os orçamentos dos Estados-Membros e a que a utilização dos fundos 
públicos, do planeamento à execução, tenha lugar de forma a assegurar uma maior 
complementaridade;

5. Salienta que, em virtude do seu caráter plurianual, de longo prazo e transversal, a política 
de coesão é necessariamente uma política dotada de uma forte componente prospetiva, e 
que, atendendo à importante quota-parte do orçamento da UE, necessita de ocupar um 
lugar de proeminência em qualquer planeamento orçamental prospetivo;

6. Entende que a formulação das políticas relativamente à política de coesão e outros 
domínios depende cada vez mais da tempestiva identificação das tendências globais a 
longo prazo; apoia, neste contexto, vários relatórios de natureza prospetiva, 
designadamente o relatório "Projeto Europa 2030" (o relatório ao Conselho Europeu 
elaborado pelo Grupo de Reflexão sobre o Futuro da UE) e o relatório 
intitulado"Tendências Globais 2030 – cidadania num mundo interligado e policêntrico", 
elaborado pelo Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia ( IESUE) como 
parte do projeto Sistema de Análise da Estratégia e Política Europeias (ESPAS);

7. Recomenda uma coordenação mais estreita destas iniciativas e a criação de um sistema 
interinstitucional para identificar as tendências a longo prazo no respeitante às grandes 
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questões de política que a União enfrenta e considera que um tal sistema deve envolver o 
pessoal de todas as instituições e organismos relevantes da UE, incluindo o Comité das 
Regiões.


