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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. Salienta que uma política de coesão sólida e orientada para os resultados desempenha 
um papel estratégico na geração de emprego e de crescimento em toda a União; 
sublinha que os fundos estruturais e de coesão são componentes importantes do 
investimento público nos Estados-Membros e nas respetivas regiões; 

2. Manifesta a sua apreensão quanto ao facto de a incerteza relativa à adoção do QFP 
constituir um obstáculo a um verdadeiro planeamento orçamental, o que é muito 
preocupante na medida em que 2014 é o primeiro ano do novo período de 
programação, e afetar, em particular, a política de coesão;

3. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa ao projeto de orçamento 
retificativo n.º 2/2013 num montante total de 11,2 mil milhões de euros, dos quais 9 
mil milhões se destinam à política de coesão; considera que se trata de um primeiro 
passo para colmatar as lacunas nos pagamentos, mas salienta que o montante previsto 
não é suficiente para cobrir todos os pedidos de pagamento de 2012; insta o Conselho 
a adotar sem demora o projeto de orçamento retificativo n.º 2/2013;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que abordem eficazmente as deficiências 
administrativas na execução da política de coesão no terreno, velando por um nível de 
absorção adequado e por uma realização considerável dos objetivos fixados a fim de 
alcançar os resultados esperados; insta, por conseguinte, a Comissão a continuar a 
prestar a assistência necessária para atingir estes objetivos;

5. Considera que o próximo período de programação constitui uma ocasião para 
melhorar ainda mais o impacto da política de coesão, e insiste em que a preparação 
dos acordos de parceria e dos programas tenha lugar quanto antes, de molde a 
assegurar a sua execução a partir de 1 de janeiro de 2014 e uma transição fluida para o 
próximo período de programação.


