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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com a inclusão da cooperação transfronteiriça no âmbito de aplicação do 
Regulamento IPEV como um instrumento estratégico para o desenvolvimento de 
projectos comuns e para o fortalecimento das relações entre os países PEV e os Estados-
Membros; insiste, no entanto, na necessidade de instrumentos específicos que assegurem 
um controlo regular e pontual da gestão e da implementação dos programas operacionais 
conjuntos em ambos os lados das fronteiras da UE;

2. Solicita à Comissão que prepare uma lista pormenorizada dos programas operacionais 
conjuntos aprovados para o período 2007-2013, juntamente com uma avaliação do grau 
com que foram respeitados na implementação dos projectos os princípios da 
transparência, eficácia e parceria; incentiva a Comissão a preparar um inventário dos 
problemas mais frequentes enfrentados pelas autoridades administrativas, quer nas regiões 
fronteiriças da UE, quer nos países PEV, para se identificarem as respostas mais 
apropriadas a esses problemas para o próximo período de programação; 

3.  Lamenta que tenha sido limitada a aplicação do princípio de subsidiariedade indicado nos 
primeiros relatórios sobre a implementação do programa; solicita, por isso, à Comissão, 
que promova um maior envolvimento por parte  dos organismos locais e regionais, sob 
uma abordagem mais descentralizada, tanto na gestão do programa, como na 
implementação dos projectos;

4. Lamenta a conhecida falta de coordenação entre os IPEV e o financiamento do FEDER, e 
solicita uma aplicação mais rigorosa dos instrumentos existentes a fim de harmonizar as 
normas, simplificar os procedimentos e evitar as sobreposições; espera, receber, neste 
contexto, informações da Comissão sobre os controlos exercidos para evitar um duplo 
financiamento;

5. Encoraja a Comissão a facilitar a troca de experiências e melhores práticas na cooperação 
transfronteiriça entre os programas PEV e os projectos e acções realizados no âmbito do 
objectivo “cooperação territorial europeia"; considera, em particular, que as iniciativas de 
formação e geminação para os funcionários deveriam ser promovidas; sugere, neste 
contexto, que se efectuem análises periódicas dos melhoramentos efectuados em termos 
da capacidade e consolidação institucionais em ambos os lados das fronteiras da UE;

6. Considera que as verbas destinadas à cooperação transfronteiriça são insuficientes, dado 
que representam apenas 5% do total do orçamento IEPV, tendo em conta o valor político 
acrescentado destes programas como instrumentos de estabilidade política e as melhorias 
concretas que podem alcançar em termos de criação de capacidade administrativa,
transparência dos processos e envolvimento da sociedade civil na tomada de decisões; 
convida a Comissão a considerar a possibilidade de aumentar os limites de financiamento 
ao calcular as disposições para o próximo período de programação;
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7. Considera que, a fim de cumprir os objectivos dos documentos principais da programação 
da EPV, o IPEV deveria centrar-se numa estratégia equilibrada entre o Leste e o Sul com 
abordagens específicas para ambas as áreas, auxiliando, por conseguinte, certas regiões a 
adoptarem conceitos de desenvolvimento inovativos com finalidades comuns. 
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