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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. Nota que a União Europeia, face aos futuros alargamentos, deve enfrentar três desafios 
importantes da política de coesão, a saber, o agravamento das disparidades de 
desenvolvimento, a deslocação do centro de gravidade da política de coesão para Leste e 
as desigualdades que continuam a existir no seio da Europa dos Quinze;

2. Recorda que, para as Perspectivas Financeiras 2007-2013, a Comissão previa, para as 
acções a favor da política regional na Bulgária e na Roménia, um orçamento de 16,5 mil 
milhões de euros (dos quais, 11,858 mil milhões de euros para os Fundos Estruturais e 
4,643 mil milhões de euros para o Fundo de Coesão) para o período de 2007-20131;

3. Considera que a Comissão e o Conselho devem apresentar cenários financeiros 
preliminares para a política de coesão antes de decidirem encetar negociações com os 
países candidatos, assim como cenários financeiros datalhados durante o processo de 
negociações com países candidatos;

4. Salienta a importância de uma abordagem muito rigorosa em termos de avaliação
qualitativa e quantitativa da utilização dos Fundos Estruturais, que implique uma boa 
gestão e um controlo adequado, a fim de optimizar a relação de custo/benefício das 
despesas de coesão da União;

5. Salienta a importância dos relatórios do Tribunal de Contas, assim como dos relatórios de 
actividades da Comissão, enquanto instrumentos que contribuem para a avaliação da boa 
gestão dos Fundos Estruturais e tenciona, eventualmente, tomar as medidas necessárias no 
âmbito do processo orçamental anual;

6. Considera que, tendo em conta a actual situação do sistema de recursos da UE, seria difícil 
financiar qualquer futuro alargamento sem prejudicar a eficácia das políticas de coesão 
actuais;

7. Salienta que a renegociação intercalar deverá ter em conta a perspectiva de eventuais 
alargamentos futuros e quantificar o seu impacto económico e orçamental.

  
1 Comissão Europeia, Ficha nº 43 REV sobre as Perspectivas Financeiras 2007-2013.
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