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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Salienta que, embora o Regulamento Disposições Comuns defina com precisão as 

responsabilidades de prestação de informações e comunicação dos Estados-Membros e 

das autoridades de gestão que executam os projetos cofinanciados pelos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI), não existem disposições específicas que garantam 

uma dotação financeira dedicada a essas atividades a nível da União ou dos Estados-

Membros; 

2. Observa com preocupação a existência de um desfasamento visível entre os resultados 

documentados das intervenções da política de coesão e o valor acrescentado da política 

em geral, por um lado, e a perceção e o reconhecimento dos projetos financiados pela UE 

no terreno, por outro; considera que este desfasamento tem de ser resolvido com urgência, 

especialmente tendo em conta o crescente ceticismo em relação à UE, que se pode, 

atualmente, observar em numerosos Estados-Membros; insta a Comissão a afetar um 

montante adequado de recursos financeiros ao alargamento do âmbito do prémio 

RegioStars, no intuito de realizar concursos anuais para premiar os melhores projetos 

executados a nível regional em todos os Estados-Membros; considera que tal iniciativa 

daria cobertura mediática aos programas da política de coesão mais exemplares, 

permitindo-lhes, assim, ser conhecidos do grande público; 

3. Realça o potencial do princípio de parceria para o reforço da apropriação da política de 

coesão e do empenho na melhoria da divulgação dos respetivos resultados; 

4. Reitera que é necessário simplificar as normas relativas à execução da política de coesão e 

preservar a boa gestão financeira, assegurando, ao mesmo tempo, que esta seja objeto de 

uma comunicação adequada ao público; 

5. Convida a Comissão a ponderar a afetação de uma dotação financeira a atividades de 

prestação de informações e de comunicação, no âmbito da assistência técnica relacionada 

com os FEEI; considera que a revisão em curso do Regulamento Disposições Comuns, no 

âmbito da simplificação apresentada como parte da revisão intercalar/pacote de 

reapreciação do QFP, proporciona uma excelente oportunidade neste contexto; insta as 

autoridades nacionais, regionais e locais, bem como as autoridades de gestão, a adaptarem 

as suas estruturas internas com vista a melhorar as suas capacidades de comunicação e, 

assim, otimizar a utilização dos fundos destinados à promoção dos FEEI; 

6. Considera que um nível mais elevado de empenho das partes interessadas e de visibilidade 

no que se refere à aplicação dos FEEI poderia dar azo a que os Estados-Membros 

apresentassem um maior número de candidaturas de projetos, reduzindo, assim, a 

subexecução do orçamento da UE; 

7. Observa, no entanto, que a perceção relativamente aos FEEI não melhorará apenas 

mediante a realização de atividades de informação e comunicação, mas também por meio 

do valor acrescentado concreto e quantificável gerado por estes fundos.  
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