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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que o período de reflexão constitui uma oportunidade para travar um debate 
genuíno sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da parceria reforçada no 
domínio do desenvolvimento regional e para apreciar em que medida estes princípios são 
observados na realização, acompanhamento e avaliação dos objectivos da política de 
coesão para o período de 2007-2013, que são vitais para um desenvolvimento pleno, 
equilibrado e duradouro em todos os Estados-Membros, principalmente nas regiões mais 
pobres;

2. Recomenda que a Comissão proceda a uma ampla consulta aos Estados-Membros, aos 
parlamentos nacionais, a outros parlamentos os Estados-Membros, às autoridades e outros 
órgãos competentes a nível regional e local, ao Comité das Regiões, às associações 
empresarias e aos sindicatos antes de elaborar qualquer nova proposta de regulamento 
susceptível de afectar a coesão económica, social e territorial dos Estados-Membros, a fim 
de evitar excessos de regulamentação desnecessários e preservar a flexibilidade tão 
necessária para enfrentar os desafios presentes e futuros da política de coesão;

3. Recomenda que, a menos, e até que o Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa seja ratificado por todos os Estados-Membros, o Parlamento Europeu continue a 
defender as alterações respeitantes à política de coesão, com a máxima convicção, pelo 
seu próprio valor intrínseco, e que o princípio da precaução jurídica seja rigorosamente 
aplicado ao enquadramento de disposições gerais ou específicas relativas à política de 
coesão e aos seus beneficiários individuais;

4. Propõe que se proceda a consultas regulares aos parlamentos nacionais, a outros 
parlamentos dos Estados-Membros e às suas comissões competentes, incluindo audições 
conjuntas com peritos, à realização de reuniões conjuntas entre deputados europeus de 
cada Estado-Membro e deputados dos parlamentos nacionais e regionais sobre matérias de 
interesse europeu que digam respeito a cada região, e à melhoria, através de avaliações 
dos custos e do impacto das leis, da qualidade do processo legislativo no domínio da 
política de coesão aos níveis nacional e da União Europeia, assegurando assim que as 
necessidades de todas as regiões, incluindo as regiões ultraperiféricas, as ilhas e as zonas 
escassamente povoadas, montanhosas e menos desenvolvidas, sejam adequadamente 
acauteladas;

5. Recorda a especificidade da política de coesão, que é o traço distintivo do modelo da 
União Europeia que a separa de uma simples zona de comércio livre; propõe, por isso, 
para reconciliar a Europa com os cidadãos, o aumento da visibilidade no terreno, em todas 
as regiões, nomeadamente nas mais desfavorecidas, desta política de solidariedade;
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6. Saúda a iniciativa "plano D" para a democracia, o diálogo e o debate tomada pela 
Comissária Wallström para lançar um diálogo permanente sobre as políticas europeias, 
tanto a nível regional como local; sublinha ainda a necessidade de apelar à participação da 
juventude europeia no debate alargado e de encorajar a sua adesão ao "pensamento 
europeu";

7. Salienta, a este respeito, a necessidade absoluta de um financiamento adequado da política 
de coesão, reiterando uma vez mais que o valor de 0,41% do RNB comunitário 
corresponde ao nível mínimo de financiamento, abaixo do qual esta política se poderá 
revelar incapaz de atingir os seus objectivos;

8. Convida a Comissão a apresentar uma avaliação exacta e fundamentada dos efeitos 
previsíveis dos alargamentos, certos ou possíveis, da União a novos Estados-Membros 
para a política regional;

9. Recomenda a utilização de recursos específicos, como a Internet, programas televisivos, 
publicidade e seminários de informação em escolas e dirigidos aos jovens, para gerar um 
diálogo sobre as políticas europeias aos níveis nacional, regional e local;

10. Incentiva a Comissão a, em cooperação com o Comité das Regiões, realizar uma avaliação 
contínua do diálogo sobre o futuro da Europa, tendo particularmente em atenção os 
princípios de subsidiariedade e proporcionalidade;

11. Chama a atenção para a importância de um financiamento adequado do apoio às regiões 
menos desenvolvidas, que representam uma reserva de crescimento potencial e que 
existem em todos os Estados-Membros, mas em especial nos 10 novos Estados-Membros, 
nas regiões afectadas pelo efeito estatístico e nos países candidatos, Bulgária e Roménia, a 
fim de erradicar definitivamente a pobreza e promover abordagens inovadoras e 
alternativas para estimular e manter um desenvolvimento regional multi-sectorial e um 
crescimento equilibrado em toda a UE;

12. Regista os obstáculos que tem conhecido a ratificação do Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa e sublinha o papel crucial que as políticas estruturais podem 
desempenhar na defesa dos benefícios que representa o facto de se pertencer à União 
Europeia.
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