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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. Considera que os montantes para a política regional inscritos no anteprojecto de 
orçamento correspondem às necessidades da União nos seus esforços para reduzir as 
disparidades regionais e realizar os Objectivos de Lisboa e Gotemburgo; solicita, portanto, 
que todas as rubricas orçamentais do APO sejam mantidas ou, se necessário, repostas;

2. Salienta a vontade do Parlamento de dar uma atenção especial no projecto de orçamento 
para 2008 às pequenas e médias empresas, assim como às microempresas, tendo em conta 
o seu papel no desenvolvimento regional;

3. Tendo em conta a necessidade de rejuvenescer a sociedade europeia, apoia as medidas 
destinadas a ajudar as jovens mulheres profissionais a tornarem-se auto-empregadas e/ou a 
obterem empregos a tempo parcial;

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Apesar das longas negociações sobre as Perspectivas Financeiras e o AII, a Comissão 
Europeia espera poder aprovar os Planos de Estratégia Nacionais em Julho de 2007, evitando 
assim atrasos indevidos como os que foram constatados no início do período da programação 
precedente. Importa salientar neste ponto que, ao contrário de outros domínios de intervenção, 
apesar de as prioridades globais serem estabelecidas nos regulamentos relevantes, a afectação 
precisa o financiamento dos diferentes projectos depende dos Quadros de Referência 
Estratégicos que agora estão a ser elaborados e aprovados em cooperação com a Comissão 
Europeia, assim como da absorção dos fundos comunitários atribuídos aos programas 
operacionais aprovados. 

Na sua Declaração sobre as previsões para 20081, a Comissão recorda que "todos os 
montantes para os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão resultam do montante global 
decidido na base jurídica e são inteiramente coerentes com os limites máximos estabelecidos 
no AII".

Consequentemente, ao elaborar as suas previsões, a Comissão Europeia avaliou as 
necessidades orçamentais tendo em conta as decisões do Conselho Europeu de 2005, as 
disposições das Perspectivas Financeiras 2007-2013 e o AII, os montantes devidos por 
projectos em curso iniciados no período de programação de 2000-2006 e os prováveis pedidos 
de adiantamentos no período em curso. Assim, as dotações para autorizações dos Fundos 
Estruturais para 2008 aumentam 0,9%2 e as dotações para pagamentos 3,2%3, enquanto as 

  
1 SEC(2007)0500.
2 € 38.734.000.000.
3 € 33.894.000.000.
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dotações para autorizações do Fundo de Coesão aumentam 14,4%1 e as dotações para 
pagamentos 36%2.

Importa referir que uma rubrica orçamental da sub-categoria 1b não é abrangida pelo domínio 
de intervenção relativo aos Fundos Estruturais e de Coesão. Trata-se do Instrumento Europeu 
de Vizinhança e Parceria (IEVP), que constitui uma contribuição para a cooperação 
transfronteiriça desta categoria. Este instrumento é abrangido pelo domínio de intervenção 
relativo às políticas externas.

A necessidade de prossecução da disciplina orçamental e a redução do investimento público a 
nível do conjunto da Europa fez deslocar a tónica para a necessidade de criar condições 
requeridas para 

Ø regimes de criação líquida de postos de trabalho; 
Ø o tratamento dos problemas da exclusão social;
Ø o desenvolvimento da economia baseada no conhecimento.

É esta abordagem, adaptada às novas condições da UE-27, que constituirá a medida para 
avaliar os resultados da política regional durante a não menos importante revisão intercalar 
que ocorrerá em 2008/9. Durante 2008, a Comissão acompanhará de perto o período de 
programação de 2000-2006 e a conclusão dos programas e projectos, avaliando entretanto o 
impacto da política durante esse período. Paralelamente, garantirá que os programas tenham 
plenamente em conta as prioridades da Agenda para o Crescimento e o Emprego.

A Comissão informa-nos3 de que, tal como em 2007, a parte das dotações para autorizações é 
provisional e baseada nos dados do período de programação de 2000-2006. Não obstante, a 
Comissão Europeia é claramente a única instituição que tem acesso aos dados necessários em 
matéria de requisitos orçamentais completos e, por esta razão, a relatora propõe que quaisquer 
alterações injustificadas que o Conselho introduza no seu anteprojecto de orçamento sejam 
prontamente rectificadas pelo Parlamento.

A Comissão salienta também que o envelhecimento da população, nomeadamente em 
algumas regiões e mesmo Estados-Membros se tornou, devido à diminuição da taxa de 
natalidade, um dos desafios mais importantes para o futuro da Europa. É, portanto, essencial 
promover os valores da família e ajudar as famílias jovens a combinarem as tarefas 
profissionais e familiares.

  
1 €   8.155.000.000.
2 €      728.000.000.
3 SEC(2007)0500.
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