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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o orçamento comunitário tem vindo a diminuir, ao passo que o número 
de tarefas do desenvolvimento regional é maior do que nunca e o seu financiamento é o 
mais baixo de sempre,

B. Considerando que é possível aumentar o financiamento destinado a objectivos de carácter 
público mediante a celebração de parcerias entre os sectores público e privado (PPP),

C. Considerando que as PPP permitem que as administrações públicas beneficiem do 
conhecimento especializado das empresas privadas, de uma redução de custos na 
execução de determinadas tarefas, de um padrão qualitativamente mais elevado na 
prestação de serviços e de uma partilha de responsabilidades e riscos,

D. Considerando que o modelo das PPP não se encontra ainda amplamente divulgado e as 
administrações públicas carecem de certezas neste domínio,

1. Reconhece que, no actual estádio da sua evolução, as PPP necessitam de um 
enquadramento e, para efeitos da segurança jurídica, carecem de um regime de atribuição 
de concessões regulamentado com base numa destrinça clara entre concessões e contratos 
públicos, sem que isso, contudo, acabe por dotar as disposições jurídicas em matéria de 
PPP de uma complexidade ainda maior;

2. Considera que as normas que regem a criação e o funcionamento de PPP
institucionalizadas, os meios de lhes atribuir missões e o novo procedimento do diálogo 
no domínio da concorrência devem ser esclarecidos no quadro de uma comunicação da 
Comissão;

3. Exorta a Comissão a criar, com carácter de urgência, um Centro Europeu de 
Especialização e de Práticas de Excelência para as PPP, o qual deverá idealizar um 
conjunto de projectos-piloto relativos a enquadramentos que ocorrem amiúde e nos quais 
as PPP produzem os melhores resultados; entende que este passo constituiria uma grande 
ajuda, especialmente, no caso dos Estados-Membros onde ainda subsistem dúvidas acerca
da utilização das PPP;

4. Considera essencial, no quadro das PPP, a inclusão de capitais privados nas contribuições 
dos Estados-Membros ao abrigo dos Fundos Estruturais, o que acabará por reverter em 
favor, sobretudo, das regiões mais desfavorecidas; entende, para além disso, que integrar 
as PPP no âmbito da política de coesão tornará possível o financiamento de projectos 
complexos em regime de PPP com possibilidade de recurso a assistência técnica, tal como 
tornará consideravelmente mais fácil a concretização de empreendimentos preparados de 
forma criteriosa com base em parcerias entre os sectores público e privado.


