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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. Recorda que é urgente estabelecer uma definição precisa da noção de "melhores
práticas", que integra igualmente o princípio da boa governação; considera, a este 
propósito, que conviria criar indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos, 
comuns a todos os Estados-Membros bem como definir um rácio custo/benefício dos 
projectos; recorda que a remuneração dos assalariados, o indicador de pobreza, a 
qualidade de vida, a esperança de vida, a competitividade, as variações do nível de 
desemprego de longa duração e o nível dos serviços de interesse geral nas regiões 
poderiam, nomeadamente, ser tidos em conta como indicadores qualitativos;    

2. Insta a Comissão a proceder a uma avaliação científica da taxa de portabilidade das 
"melhores práticas" em matéria de gestão administrativa, financeira e informática dos 
projectos, bem como favorecer a visibilidade e a portabilidade das "melhores práticas" 
entre autoridades de gestão de um Estados-Membros e entre autoridades de gestão de 
vários Estados-Membros; considera que a Comissão deveria também favorecer a 
transferabilidade das melhores práticas, a fim de que os Estados-Membros possam 
racionalizar a sua execução tendo em conta as especificidades sociológicas, económicas, 
geográficas e administrativas de cada região em causa;

3. Solicita à Comissão que tenha em conta a necessidade de favorecer as melhores práticas 
em matéria de montagens financeiras, nomeadamente no que respeita às montagens 
financeiras nas parcerias publicas/privadas e as que beneficiam do apoio do Banco 
Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento;

4. Convida a Comissão a coordenar os serviços competentes para avaliar a eficácia das 
práticas ligadas à gestão administrativa, financeira e informática dos projectos e a 
respectiva taxa de portabilidade;

5. Solicita que seja elaborado um relatório de peritagem para o trabalho das autoridades de 
gestão, nomeadamente na perspectiva do fim do período de programação 2007-2013, a 
concluir suficientemente antes da aprovação de um novo quadro financeiro, por forma a 
permitir ao legislador uma melhor apreciação dos seus trabalhos no âmbito da 
renegociação do próximo quadro financeiro;

6. Solicita que as formalidades administrativas sejam circunscritas ao máximo na utilização 
dos Fundos Estruturais e que as mesmas não sejam agravadas inutilmente devido às 
diferentes condições impostas pelos Estados-Membros; 

7. Reitera o seu apoio às melhores práticas que tem por objectivo que cada Estado-Membro 
emita uma declaração de segurança nacional anual que cubra os fundos comunitários em 
gestão partilhada, e solicita que esta prática seja generalizada;

8. Solicita que, no âmbito do processo, meios administrativos adequados às autoridades de 
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gestão encarregadas nomeadamente do Fundo Social Europeu, para garantir que os 
microprojectos, respeitem cabalmente as condições de elegibilidade.
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