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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Congratula-se com o facto de o Conselho Europeu ter chegado a acordo sobre as 
Perspectivas Financeiras 2007-2013, mas lamenta que os recursos projectados sejam 
insuficientes para responder às necessidades da União, em especial, do desenvolvimento 
regional, durante o período em questão;

2. Considera, em particular, que os orçamentos atribuídos na rubrica 1b, em especial, os
referentes à competitividade e aos objectivos de coesão territorial, são manifestamente 
insuficientes e, consequentemente, solicita que as dotações em questão sejam repostas ao 
nível proposto pelo Parlamento na sua resolução de 8 de Junho de 2005 sobre os desafios 
políticos e os recursos orçamentais da União alargada 2007-20131;

3. Lembra que a proposta do Conselho sobre as Perspectivas Financeiras afecta as propostas 
legislativas actualmente em apreciação no Parlamento e recorda ao Conselho que as 
alterações desta legislação só podem ser feitas segundo as regras de co-decisão; 

4. Saúda a criação de um Fundo de Ajustamento à Globalização, que deve ajudar as 
populações das regiões a enfrentar as mudanças provocadas pela deslocalização e 
globalização; 

5. Saúda o facto de as reservas de flexibilidade, em particular, a reserva para a coesão e a 
reserva de solidariedade, serem colocadas fora do quadro financeiro e depreende assim 
que a sua aplicação não deverá ter qualquer efeito sobre os montantes reservados para os 
Fundos Estruturais; 

6. Exige que os mecanismos e procedimentos para mobilizar estas reservas sejam adaptados 
de modo a assegurar a sua utilização rápida e eficaz; 

7. Exige que os recursos correspondentes às autorizações anuladas em virtude da regra n+2 
sejam repostos numa reserva para a qualidade e o desempenho e que esta reserva seja 
explicitamente descrita no Acordo Interinstitucional; além disso, solicita à Comissão que 
apresente uma proposta ao Parlamento e ao Conselho que descreva nas suas linhas gerais 
a aplicação de um mecanismo de reciclagem; 

8. Lembra a vontade evidente de todos os Estados-Membros de começar imediatamente a 
planear os seus programas para o próximo período da programação; 

9. Sublinha a necessidade de os dois ramos da autoridade orçamental acordarem
rapidamente o quadro plurianual 2007-2013, permitindo assim aos Estados-Membros 
planear os seus programas e evitar atrasos desnecessários no seu começo; além disso, 
chama a atenção para a necessidade de evitar os atrasos na execução registados no início 
do período de programação actual. 

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2005)0224. 


