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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. Saúda o período de reflexão como uma oportunidade para travar um debate genuíno sobre 
o princípio da subsidiariedade no domínio do desenvolvimento regional e para apreciar
em que medida este princípio é observado 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;

2. Recomenda que a Comissão proceda a uma ampla consulta aos Estados-Membros, aos 
parlamentos nacionais, às autoridades regionais e locais, 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, se aplique rigorosamente o 
princípio da precaução jurídica ao enquadramento de disposições gerais ou específicas 
relativas à política de coesão e aos seus beneficiários individuais; insta, em especial, todos 
os intervenientes a não fazerem referências sistemáticas a este Tratado em textos 
destinados à votação do Parlamento e dos seus órgãos, uma vez que o Tratado poderá
nunca chegar a entrar em vigor ou entrar em vigor com um conteúdo substancialmente 
alterado;

4. Propõe que se proceda a consultas regulares aos parlamentos nacionais, incluindo 
audições conjuntas com peritos, com vista a melhorar a 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 ilhas e as zonas escassamente 
povoadas, montanhosas e menos desenvolvidas, serão adequadamente acauteladas;

5. Salienta, a este respeito, como condição prévia para a realização integral dos objectivos da 
Agenda de Lisboa revista, 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 perderia toda 
a sua credibilidade e capacidade para corrigir as disparidades regionais;

6. Chama a atenção para a importância de um maior financiamento 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
e nos países da adesão, a Bulgária e a Roménia, a fim de erradicar definitivamente a 
pobreza e de promover abordagens inovadoras e alternativas para estimular e manter um 
desenvolvimento regional multi-sectorial e um crescimento equilibrado em toda a UE.


