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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: 

A. Considerando que o Regulamento n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece o quadro 

financeiro plurianual (QFP) para o período de 2014-2020 prevê que a Comissão apresente 

a sua proposta relativa ao futuro quadro financeiro plurianual após 2020 antes de 1 de 

janeiro de 2018; considerando que as propostas legislativas relativas ao próximo QFP 

devem ser apresentadas o mais rapidamente possível, para que possam ser tomadas 

decisões sobre o futuro da política de coesão e os novos financiamentos possam ser 

acordados o mais rapidamente possível, antes do final do atual período de programação, a 

fim de evitar atrasos na programação para o novo período; 

B. Considerando que, nos termos do artigo 3.º do Tratado da União Europeia (TUE), a União 

deve promover a coesão económica, social e territorial e a solidariedade entre e dentro dos 

Estados-Membros e das regiões; considerando que a política de coesão regional é uma das 

políticas fundamentais da UE, com um elevado valor acrescentado, promovendo a 

solidariedade, reduzindo as disparidades de desenvolvimento e proporcionando os 

benefícios da integração europeia diretamente aos cidadãos da UE em todas as regiões; 

considerando, além disso, que a política de coesão regional aproxima a Europa e reforça a 

sua economia, através da aplicação do princípio da solidariedade, reforça a sua 

convergência social e contribui para tornar a UE palpável e visível para os seus cidadãos, 

através dos seus resultados concretos no terreno; considerando que é, por conseguinte, 

essencial que o financiamento previsto no QFP para a política de coesão seja suficiente 

(pelo menos equivalente ao do período atual), de modo a corresponder aos desafios que 

esta política deverá enfrentar de forma adequada; 

C. Considerando que deverão ser tomadas medidas adequadas para garantir que o desafio 

orçamental decorrente da saída do Reino Unido da UE não tenha um impacto negativo no 

orçamento da política regional, nomeadamente com uma transição de financiamento para 

novos recursos próprios; considerando que a política de coesão oferece instrumentos de 

cooperação transfronteiriça e outros instrumentos de cooperação territorial para assegurar 

a continuação de uma colaboração com as regiões do Reino Unido após a saída do Reino 

Unido da UE, com a manutenção de contactos e a colaboração com os seus cidadãos na 

realização de objetivos comuns; 

D. Considerando que algumas das propostas relativas a novos recursos próprios apresentadas 

no relatório final e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre Recursos Próprios, de 

dezembro de 2016, como um imposto sobre as transações financeiras, um imposto sobre o 

carbono aplicável a todas as fontes de emissões de gases com efeito de estufa e um 

imposto sobre o rendimento das sociedades a nível europeu, merecem ser analisadas num 

contexto mais vasto e seriam também coerentes quer com os objetivos do quadro 

climático e energético para 2030 quer com os objetivos de coesão económica, social e 

territorial; 

E. Considerando que a política de coesão contribui significativamente para a coesão 

económica, social e territorial, e para a execução da estratégia Europa 2020 e a 

consecução dos seus objetivos de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; 
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considerando que a UE continua a estar em risco de não atingir estes objetivos até 2020, 

em especial no que se refere à redução da pobreza, à promoção das energias renováveis e 

à luta contra o desemprego; considerando que esta estratégia deverá ser revista para o 

período pós-2020 e contribuir para a realização dos objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável; considerando que o seu financiamento deverá ser 

assegurado no próximo QFP, com a atribuição de um papel importante à política de 

coesão; considerando que a política de coesão obteve resultados importantes e permitiu 

diminuir o fosso económico e social entre regiões europeias; considerando, no entanto, 

que 47 regiões, em oito Estados-Membros, continuam a registar atrasos no seu 

desenvolvimento; 

1. Confirma o elevado valor acrescentado europeu da política de coesão, dado que cumpre os 

objetivos do Tratado em matéria de coesão económica, social e territorial, assim como de 

redução das disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões: 

– proporcionando crescimento e emprego a nível regional e local, nomeadamente nos 

territórios mais atrasados, o que contribui para a convergência, os efeitos induzidos, um 

reforço da cooperação económica, uma estabilidade macroeconómica global e a 

competitividade da União no seu conjunto; 

– provendo bens públicos de dimensão europeia, com o apoio a infraestruturas 

transnacionais; 

– promovendo a cooperação transfronteiriça e ajudando a criar bases estáveis para uma 

paz duradoura e a democracia na Europa; 

– utilizando a gestão partilhada e a subsidiariedade, a fim de congregar vários 

intervenientes de diferentes níveis de governação e lidar eficazmente com as 

oportunidades e os riscos socioeconómicos; 

2. Insta a Comissão a apresentar as suas propostas relativas ao futuro QFP e ao pacote 

legislativo relativo à política de coesão pós-2020 sem demora, e insiste na necessidade de 

um rápido início das negociações, a fim de assegurar uma execução atempada dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no período de programação posterior a 

2020; considera que a política de coesão deverá continuar a beneficiar os cidadãos de 

todas as regiões mas concentrando os recursos nas mais vulneráveis; considera que deverá 

ser desenvolvido e introduzido um novo conjunto de indicadores sociais e ambientais, 

complementares do PIB, a fim de afetar os FEEI de forma mais equitativa e melhor ter em 

conta os diferentes tipos de desigualdades; 

3. Afirma que a política de coesão deve permanecer a principal política de investimento e 

desenvolvimento público da UE, mas é necessário fazer mais para sublinhar o papel 

importante e indispensável da política de coesão na consecução dos objetivos políticos da 

UE; considera, por conseguinte, que é necessário pôr um forte acento no emprego, nas 

competências, na inovação, na demografia, nas PME, na inclusão social e em objetivos 

específicos da UE, como a digitalização e a reindustrialização, bem como numa dimensão 

social reforçada, na cooperação territorial e na dimensão urbana; sublinha, a este respeito, 

que não é suposto a política de coesão ser a solução nem o instrumento de financiamento 

para qualquer acontecimento imprevisto e que a política de coesão não deverá contribuir 

para o estabelecimento de novos programas; salienta que os novos desafios não devem pôr 

em causa os objetivos tradicionais e a longo prazo da política de coesão, como 

estabelecidos nos Tratados; 
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4. Solicita, por conseguinte, que o QFP continue a prever pelo menos a quota atual de fundos 

para a política de coesão após 2020, com um bom equilíbrio entre investimentos nos 

cidadãos e investimentos para os cidadãos e entre as três dimensões da política de coesão 

(económica, social e territorial), assim como garantindo que os objetivos políticos da UE 

possam ser alcançados; considera que a quota do QFP atribuída à coesão deverá aumentar 

e que as dotações para autorizações atuais não deverão diminuir; recorda que, tendo em 

conta o atraso no início do período e o volume previsto de pedidos de pagamento no seu 

final, um aumento do limite máximo das dotações para pagamentos da rubrica 1b é de 

grande importância, a fim de assegurar a liquidez e o fluxo de investimento e evitar o 

eventual impacto de riscos políticos; observa que a criação de futuros programas e 

instrumentos da UE e o apoio aos atuais não devem ser feitos em detrimento dos 

investimentos existentes; reconhece a importante contribuição da política de coesão, ao 

facilitar as reformas estruturais com incentivos, como as condicionalidades ex ante, em 

vez de sanções, e insta a Comissão a explorar outros meios positivos de apoio aos esforços 

nacionais e regionais; salienta que deve continuar a ser dada uma atenção especial às 

regiões menos desenvolvidas; sublinha que o QFP deve apoiar as prioridades definidas no 

âmbito do Semestre Europeu, em particular tendo em conta as recomendações específicas 

por país, atendendo simultaneamente aos objetivos da política de coesão consagrados nos 

Tratados; recorda que as novas prioridades e iniciativas da UE devem ser financiadas com 

novos recursos, e que a política de coesão não deve ser posta em risco com a utilização da 

sua atual dotação como fonte de financiamento destas novas prioridades e iniciativas; 

5. Considera que os fundos regionais devem ser protegidos e continuar a ter como 

destinatários todas as regiões da UE, e devem assumir principalmente a forma de 

subvenções, a serem complementadas por instrumentos financeiros, que, por seu turno, 

têm um papel importante a desempenhar em certos casos, após uma avaliação ex ante 

adequada, juntamente com uma estratégia clara e um conjunto de critérios, a fim de 

determinar o tipo de financiamento mais adequado para a consecução dos objetivos 

pretendidos, e que devem ser adequadamente integrados com as subvenções, se for caso 

disso; salienta que, no caso de uma redução dos orçamentos da UE, é necessária uma 

maior focalização nos objetivos essenciais da UE e no valor acrescentado europeu, com 

particular destaque no que respeita ao estímulo ao crescimento e à criação de emprego, e à 

redução das desigualdades e das disparidades regionais; chama a atenção para a 

declaração da Comissão segundo a qual os instrumentos financeiros só são adequados 

para projetos que geram receitas; considera que as subvenções e subsídios continuarão, 

portanto, a ser necessários; salienta os riscos de produtos financeiros como fundos de 

capital próprio, fundos fiduciários e outros tipos de obrigações; observa que um aumento 

da quota dos instrumentos financeiros não deverá influenciar as contribuições financeiras 

não reembolsáveis, uma vez que tal obstaria ao equilíbrio necessário; observa que a 

existência de metas vinculativas para a utilização de instrumentos financeiros no QFP pós-

2020 não pode ser considerada uma opção viável; considera que o papel dos Estados-

Membros deverá ser sublinhado com taxas de cofinanciamento adequadas, que assegurem 

o seu empenho; observa que as opiniões sobre a condicionalidade macroeconómica 

divergem e salienta que a relação entre a política de coesão e os processos de governação 

económica no âmbito do Semestre Europeu deve ser equilibrada, recíproca e limitar os 

efeitos sobre os beneficiários dos FEEI; considera que é imperativo que os FEEI se 

concentrem nas áreas em que é mais necessária uma ação comum, como a promoção do 

crescimento e da competitividade ou a contribuição para a adaptação às alterações 

climáticas e a eficiência dos recursos; sublinha que o financiamento da UE deverá 
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complementar os orçamentos nacionais, oferecendo uma adicionalidade real e 

assegurando a adoção de medidas em domínios excluídos dos orçamentos nacionais; 

6. Considera que qualquer solução que resulte num QFP a curto prazo é inaceitável, uma vez 

que impediria um planeamento a longo prazo e afetaria negativamente a previsibilidade 

das políticas, nomeadamente a política de coesão; considera que a única alternativa à 

duração atual é um período do QFP de 5+5 anos, com uma revisão intercalar obrigatória, 

desde que a Comissão assegure uma transição harmoniosa entre períodos de programação, 

o que exigiria regras mais estritas em matéria de anulação de autorizações, procedimentos 

mais breves de encerramento dos programas e processos mais acelerados de criação e 

arranque dos programas; solicita que o futuro QFP possibilite uma maior supervisão por 

parte dos cidadãos, nomeadamente através do reforço do princípio de parceria no quadro 

da política de coesão e da sua racionalização com outras políticas; reitera o seu pedido de 

aplicação da integração da perspetiva de género em todas as partes do orçamento da UE; 

7. Solicita uma atualização das prioridades dos programas de desenvolvimento regional, para 

ter em conta a alteração de condições e colher os benefícios da nova tecnologia; considera 

que a política de coesão deve ter por objetivo, em particular, um reforço da economia do 

conhecimento e um estímulo à inovação; considera, além disso, que é necessária uma 

maior flexibilidade do QFP para responder a desafios imprevistos; sublinha que a posição 

da Comissão passa por conseguir um bom equilíbrio entre a estabilidade e a flexibilidade 

do financiamento; considera que as taxas regionais de desemprego e o índice de progresso 

social regional são critérios adequados; salienta que o nível de crescimento significativo 

necessário à criação de emprego e ao desenvolvimento não pode ser alcançado sem 

esforços conjuntos para a implementação de uma boa combinação de políticas 

económicas, que deve consistir em investimento, reformas estruturais e consolidação 

orçamental; salienta o papel da política de coesão no que diz respeito à concretização dos 

objetivos decorrentes do Acordo de Paris (COP21) e à transição para uma economia 

hipocarbónica e circular; salienta que, para assegurar uma melhor execução do seu 

orçamento no futuro, a política de coesão deve ser profundamente simplificada com base 

nas recomendações do grupo de alto nível, e é necessário ter em conta uma mais ampla 

aplicação da proporcionalidade, além de uma diferenciação entre regiões na execução dos 

programas dos FEEI; salienta a importância da política regional para a proteção das 

regiões mais vulneráveis, nomeadamente as regiões menos desenvolvidas e 

ultraperiféricas; 

8. Salienta a importância das iniciativas transfronteiriças regionais para a promoção da 

integração europeia, bem como do crescimento económico inteligente, sustentável e 

inclusivo e da criação de emprego; sublinha que o Mecanismo Interligar a Europa e o 

Fundo de Coesão devem continuar a ser as principais fontes de investimento em 

infraestruturas e que as dotações para a concessão de financiamento devem corresponder à 

elevada procura, superior à oferta disponível; salienta que a Cooperação Territorial 

Europeia (Interreg) é uma área fundamental de valor acrescentado da UE, para assegurar a 

continuidade e as ligações entre projetos comuns transfronteiriços e a nível da UE; é de 

opinião que estas iniciativas transfronteiriças, em particular, demonstram o valor 

acrescentado da União Europeia; 

9. Recorda que o investimento no âmbito da rubrica 1a revela um forte impacto positivo 

sobre as políticas; considera que programas como o programa sucessor do Horizonte 2020 
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devem receber o dobro do financiamento disponível no âmbito do atual programa-quadro; 

observa que as estimativas, a procura e as taxas de sucesso indicam que este aumento 

atenuaria o défice de financiamento da investigação e inovação; 

10. Insta a Comissão a implementar e facilitar ainda mais maiores sinergias e a 

complementaridade entre os diversos fundos da UE, incluindo a política de coesão, o 

programa Horizonte 2020, o Mecanismo Interligar a Europa e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), de modo a evitar a aplicação de regras diferentes a 

projetos semelhantes, pelo simples facto de serem executados com base em instrumentos 

distintos, e a trabalhar em prol do objetivo de fixação das mesmas regras para projetos 

semelhantes, incluindo quando estes são financiados no âmbito de políticas e instrumentos 

diferentes da UE, uma vez que tal reduzirá a burocracia e facilitará a execução dos fundos 

da UE para os beneficiários, sem prejuízo da integridade das dotações financeiras dos 

FEEI; observa que a utilização de instrumentos financeiros e as sinergias com as 

subvenções podem ser melhoradas; salienta, neste contexto, que deve ser prestada especial 

atenção às regras em matéria de auxílios estatais, para assegurar uma igualdade de 

condições entre subvenções e instrumentos financeiros; considera que é necessário que 

todos os FEEI continuem após 2020, nomeadamente o Fundo de Coesão e o Fundo Social 

Europeu; 

11. Considera que é essencial, no contexto do novo QFP, garantir que as regras orçamentais e 

as regras em matéria de despesas da política de coesão sejam, finalmente, simplificadas, 

de uma forma equilibrada, sem pôr em causa os princípios transversais da política de 

coesão, a fim de ter um impacto positivo sobre a sustentabilidade do próximo QFP, bem 

como de reduzir o ónus sobre os beneficiários; insta a Comissão a continuar a explorar 

uma abordagem baseada num «conjunto único de regras», para incentivar mais 

beneficiários a candidatarem-se a um financiamento da UE, pois tal fomentaria o 

estabelecimento de regras de execução bastante mais claras e leves e garantiria um 

planeamento estratégico integrado do apoio da UE; solicita a criação de um bónus de 

simplificação aos Estados-Membros pela aplicação de medidas efetivas de redução da 

burocracia e melhoria da gestão dos fundos da UE; sublinha que, no contexto da 

maximização do desempenho do QFP no que se refere à condicionalidade, é importante 

encontrar o equilíbrio ideal para não comprometer os investimentos; sublinha que o pacote 

«Omnibus» oferece um potencial redobrado no que diz respeito à proposta de 

simplificação e flexibilidade; considera, por conseguinte, que deve ser implementado e 

continuar a ser desenvolvido após 2020; insta a Comissão a aumentar a eficácia e alargar a 

oferta de apoio ao reforço de capacidades às administrações e beneficiários locais, 

regionais e nacionais; solicita à Comissão que desenvolva os elementos positivos do 

sistema de condicionalidade ex ante, reduzindo, ao mesmo tempo, a carga administrativa 

correspondente no que respeita à avaliação e procedimentos; exorta a Comissão a reforçar 

as medidas de reforço da capacidade administrativa, com vista a uma execução mais 

eficiente dos fundos; incentiva a uma maior aplicação de medidas inspiradas no recente 

relatório da Comissão sobre a competitividade das regiões com baixos rendimentos e com 

baixo crescimento – relatório sobre as regiões menos desenvolvidas; 

12. Solicita um aumento do orçamento e uma nova revisão do Fundo de Solidariedade 

Europeu, em particular no que diz respeito ao limiar máximo de adiantamentos 

(atualmente sujeito a um limite máximo de 30 milhões de EUR), previsto no artigo 4.º-A 

do regulamento revisto do Fundo de Solidariedade da UE, a fim de fazer face, de forma 



 

PE606.230v02-00 8/10 AD\1136403PT.docx 

PT 

eficaz e célere, a mais prejuízos provocados por catástrofes naturais. 
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