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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. Assinala que, em 5 de Julho de 2007, as autorizações por liquidar (RAL) no âmbito do 
período de programação precedente ascendiam a 92 693 milhões de euros e que a maior 
parte desse remanescente (mais de 65 mil milhões de euros) se refere a projectos do 
objectivo 1 (mais de 70% das dotações de autorização) (mais de 70% das dotações de 
autorização);

2. Assinala que a política de coesão (FEDER, Fundos de Coesão e FSE) representa 
actualmente 36% do quadro financeiro para 2007-2013, ou seja, um montante de 347 mil 
milhões de euros a preços correntes;

3. Sublinha a importância dos atrasos registados na execução dos pagamentos das políticas 
inscritas na rubrica 1b (Coesão), uma vez que se trata de uma prioridade política da 
União Europeia no âmbito do quadro financeiro para 2007 2013;

4. Lamenta que o RAL tenha atingido actualmente um nível preocupante, que é equivalente 
a 3 anos de autorizações, quando o limiar "normal" admitido parece ser de 2 anos, e 
considera que seria útil travar esta tendência em vista da revisão do quadro financeiro;

5. Assinala que, no seu relatório anual sobre o exercício de 2006 (capítulo 6, ponto 6.39), o 
Tribunal de Contas tece numerosas críticas no tocante à execução dos Fundos Estruturais, 
nomeadamente, no que se refere à significativa percentagem de erro, que corresponde 
pelo menos a 12% dos co-financiamentos concedidos;

6. Lamenta o atraso considerável dos Estados-Membros e da Comissão na validação dos 
Quadros de Referência Estratégicos Nacionais (QREN) e dos Programas Operacionais 
(PO) no âmbito do FEDER, do FSE e do Fundo de Coesão para o período de 
programação de 2007-2013; considera que esse atraso não deve acarretar perdas de 
fundos para os Estados-Membros e insta, por conseguinte, a Comissão a prestar toda a 
assistência necessária aos Estados-Membros; sublinha que a execução efectiva da rubrica 
1b no final de Setembro de 2007 representava 37% dos montantes inscritos para 
autorizações e 59% dos montantes inscritos para pagamentos;

7. Faz notar que o respeito do princípio da aplicação da norma de anulação automática é 
essencial para incentivar a celeridade do financiamento e realização dos projectos pelas 
autoridades de gestão; insiste em que seria necessário observar o princípio da regra N+2 
(e N+3 nos novos Estados-Membros durante os primeiros três anos do quadro financeiro 
2007-2013);

8. Recorda que os atrasos registados na execução da política estrutural se devem, 
designadamente, a procedimentos demasiado estritos e que convém, por conseguinte, 
equacionar uma simplificação desses procedimentos e uma repartição clara das 
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responsabilidades e das competências entre a UE e os Estados-Membros;

9. Reafirma que os Estados-Membros são responsáveis em matéria de gestão dos fundos e 
recorda que o Acordo Interinstitucional (AII) de 17 de Maio de 2006 contém uma 
declaração a esse respeito e que se afigura desejável incluir ao nível político adequado
uma declaração nacional que contemple a gestão partilhada dos fundos comunitários;

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que finalizem, o mais rapidamente possível, 
os últimos PO cuja aprovação ainda se encontra pendente;

11. Solicita à Comissão que aplique urgentemente a nova programação tendo em 
consideração os princípios de boa gestão financeira, de rentabilidade dos investimentos e 
de capacidade de absorção efectiva dos Estados-Membros; sublinha igualmente o 
importante papel dos Estados-Membros e das autoridades de gestão na apresentação 
pontual e conforme dos pedidos de pagamento;

12. Recorda o compromisso assumido conjuntamente pelo Parlamento e pelo Conselho em 
matéria de controlo do processo de aprovação dos PO e solicita à Comissão que forneça 
instrumentos de acompanhamento durante o processo orçamental tal como solicitado na 
declaração conjunta de 13 de Julho de 2007;

13. Considera que, para esse efeito, conviria aplicar indicadores de desempenho quantitativos 
e qualitativos, comuns a todos os Estados-Membros, e recorda que a remuneração do 
trabalho assalariado, o indicador de pobreza, a qualidade de vida, a esperança de vida, a 
competitividade e as flutuações do nível de desemprego de longa duração, bem como o 
nível dos serviços de interesse geral nas regiões poderiam, designadamente, ser tidos em 
conta enquanto indicadores qualitativos; solicita que seja feita pelos Estados e regiões 
beneficiários dos fundos europeus uma comunicação mais clara no que respeita ao papel 
da União Europeia, para que os cidadãos saibam que a União Europeia contribui 
largamente para o desenvolvimento dos seus territórios e para a coesão;

14. Convida a Comissão a analisar, nos seus próximos relatórios, em que medida os diversos 
instrumentos e políticas, nomeadamente a política de coesão, têm contribuído para os 
progressos realizados no domínio da coesão económica e social; entende que as 
realizações e os problemas devem ser analisados em todos os domínios importantes, em 
particular o da Estratégia de Lisboa.
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