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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão Temporária sobre os Desafios 
Políticos e os Recursos Orçamentais da União Alargada 2007-2013, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que a política europeia regional constitui um instrumento indispensável que 
permite à União empreender acções para reduzir as disparidades regionais, estimular o 
crescimento e a competitividade, bem como a desenvolver e a promover o seu conceito de 
uma sociedade humana, tolerante e solidária. Está persuadido de que a acção conjunta a 
nível europeu é vantajosa em termos de custos, uma vez que permite a realização de 
economias de escala, a racionalização dos processos e a partilha de recursos, 
particularmente no contexto da cooperação transfronteiriça. A existência de uma política 
europeia regional forte, devidamente financiada, é condição sine qua non para que a 
União possa enfrentar os sucessivos alargamentos; 

 

2. Reitera as sugestões apresentadas pela Comissão da Política Regional dos Transportes e 
do Turismo no seu parecer de 18 de Março de 2004 sobre a Comunicação da Comissão 
intitulada "Construir o nosso futuro em comum - desafios políticos e recursos orçamentais 
da União alargada, 2007-2013"1 e, em particular: 

 – apoia os níveis de investimento em capital material e humano que a Comissão propõe 
na sua Comunicação "Construir o nosso futuro comum - Desafios políticos e recursos 
orçamentais da União alargada, 2007-2013" no contexto da coesão para o crescimento 
e o emprego; congratula-se, nomeadamente, com a importância dada pela Comissão ao 
reforço dos recursos humanos, a fim de melhorar o potencial para o crescimento e a 
competitividade; 

 – solicita à Comissão que estabeleça objectivos e indicadores de desenvolvimento, na 
linha das Conclusões dos Conselhos Europeus de Lisboa e de Gotemburgo. Esses 
objectivos e indicadores devem ser mensuráveis e concretos, devem abranger as 
dimensões económica, social e ambiental e devem ser parte integrante dos programas 
regionais e nacionais ligados aos Fundos Estruturais; 

 – solicita, consequentemente, que seja fixado em 1,24% do RNB o limite máximo das 
Perspectivas Financeiras, tal como proposto pela Comissão, a fim de assegurar a 
disponibilidade de recursos suficientes para os Fundos Estruturais e regionais, bem 
como para uma política de emprego sustentável. 

3. Congratula-se com o esforço financeiro feito a favor das regiões ultraperiféricas, 
destinado a compensar as dificuldades que estas enfrentam no acesso ao mercado interno; 

4. Realça o significado do apoio às regiões de fraca densidade populacional e às situações 
particulares das regiões insulares e de montanha; 

                                                 
1 COM(2004)0101. 
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5. Congratula-se com a racionalização dos programas URBAN e Equal, o que resulta num 
financiamento acrescido para as cidades e as zonas urbanas e no reforço das possibilidades 
de cooperação entre as autoridades urbanas e regionais; 

6. Salienta que a Comissão propõe que o tecto dos recursos se mantenha a 1,24% do RNB e 
subscreve a posição da mesma, segundo a qual o aumento proposto na utilização desses 
recursos no quadro deste tecto é indispensável, caso a União pretenda cumprir os seus 
compromissos e evitar uma nova desilusão pública generalizada na Europa; 

7. Está consciente de que os recursos financeiros devem ser gastos de forma eficiente, 
embora precise que a política estrutural e de coesão da UE nos últimos anos tenha deixado 
claro a mais-valia europeia e tenha contribuído para conseguir mais recursos financeiros 
nas regiões; 

8. Regozija-se pelo facto de que o IPA1 quer o IEVP2 passem a incluir uma componente 
específica para promover a cooperação transfronteiriça, tendo em vista aumentar o 
desenvolvimento económico sustentável, o rigoroso respeito dos requisitos ambientais e a 
promoção da democracia; 

9. Solicita à Comissão que acompanhe de perto o progresso ou a regressão das regiões 
afectadas pelo efeito estatístico e que apresente um relatório anual ao Parlamento sobre a 
situação nessas regiões; 

10. Salienta que as regiões afectadas pelo efeito estatístico continuam a necessitar de um 
apoio adequado da UE, visto que nenhuma região se deve sentir "prejudicada pelo 
alargamento"; 

11. Congratula-se com a criação de um fundo de ajustamento ao crescimento, que deverá 
permitir à União empreender acções mais rápidas e eficazes, para acelerar a realização dos 
objectivos em atraso; solicita à Comissão que, ao propor qualquer reafectação dos 
recursos, tenha em devida conta as regiões afectadas pelo afeito estatístico e insiste em 
que as decisões de reafectação sejam sujeitas ao processo de co-decisão, na medida em 
que estas afectam prioridades anteriormente definidas pelo Parlamento e pelo Conselho; 

12. Salienta que, de futuro, a gestão financeira dos Fundos Estruturais será mais proporcional 
e descentralizada, transferindo, deste modo, mais responsabilidade em termos de uma sã 
gestão financeira para os Estados-Membros e as regiões; encoraja a Comissão, nos seus 
esforços para racionalizar os processos, a reduzir os custos administrativos e a acelerar as 
decisões; solicita, porém, à Comissão, a fim de garantir a transparência, que informe o 
Parlamento de qualquer deficiência identificada nos processos de controlo financeiros 
nacionais ou regionais, bem como sobre as medidas que tomou para rectificar a situação; 

13. Encoraja a Comissão a empreender acções específicas, no contexto do Fundo Social 
Europeu revisto, para reforçar a integração social dos migrantes e aumentar o seu acesso 
ao emprego, permitindo, deste modo, que nacionais de países terceiros oriundos de 
diferentes meios culturais, religiosos, linguísticos e étnicos, participem em todos os 

                                                 
1 Instrumento de Pré-adesão. 
2 Instrumento Europeu de Vizinhança e de Parceria. 
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aspectos da sociedade europeia; 

14. Insta a Comissão a tomar medidas que garantam que a política estrutural e de coesão não 
sofra fortes reduções financeiras a favor de outras políticas; 

15. Insta a Comissão a envidar esforços para que o calendário seja respeitados e para que os 
novos programas da política estrutural e de coesão possam ter início pontualmente em 
2007.  
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