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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 pagamentos em atraso na categoria 1b, cujo aumento tem sido 
constante nos últimos anos, são inaceitáveis, tendo atingido os 23,4 mil milhões de 
euros no final de 2013; chama a atenção para o facto de este montante exceder de 
forma significativa as previsões da Comissão para o mesmo período e de se prever que 
venha a ser ainda maior no final deste ano; 

2. Apoia a proposta da Comissão relativa ao projeto de orçamento retificativo n.º 3/2014, 
que solicita um reforço dos pagamentos e propõe a utilização de todos os instrumentos 
disponíveis para dar resposta à escassez de meios de pagamentos em todas as 
categorias; congratula-se, em particular, com a afetação de mais de 70 % do montante 
solicitado para a categoria 1b, que é a principal área afetada pela escassez de 
pagamentos no orçamento da UE em geral;

3. Considera imperativo que o POR n.º 3/2014 seja adotado de modo incondicional e o 
mais rapidamente possível, sem alterações, uma vez que a sua adoção tem igualmente 
um impacto significativo no orçamento de 2015;

4. Entende que a proposta de POR n.º 3/2014 contribui apenas em certa medida para a 
redução dos pagamentos em atraso no orçamento da UE e não resolve o problema, 
visto que o mesmo é de natureza estrutural e política; insta a Comissão a apresentar 
uma solução a longo prazo a este respeito e exorta a Comissão e o Conselho a 
aplicarem todos os instrumentos de flexibilidade no âmbito do QFP para, entretanto, 
atenuar ainda mais o problema;

5. Solicita à Comissão que proceda a uma avaliação completa e atempada da situação dos 
pagamentos no âmbito da categoria 1b e informe regularmente o Parlamento sobre a 
evolução prevista dos pagamentos no âmbito desta categoria, nomeadamente no que 
diz respeito à aplicação efetiva, por parte da Comissão, do prazo de pagamento de 60 
dias aos pedidos de pagamento recebidos.
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