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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, durante muitos anos, a política regional da UE mostrou ao público europeu 
o seu valor acrescentado singular através da promoção efectiva da coesão económica e 
social no conjunto da UE, contribuindo simultaneamente para a realização dos objectivos 
da Estratégia de Lisboa para o Crescimento e o Emprego; opõe-se, portanto, a toda e 
qualquer tentativa de renacionalizar a sua política comunitária; reitera a sua posição de 
longa data de que a política de coesão deve abranger o conjunto do território da UE e de 
que a maior parte dos recursos disponíveis devem ser concentrados sobre as necessidades 
das regiões menos desenvolvidas;

2. Considera indispensável garantir a existência de financiamento adequado para o período 
pós-2013, a fim de que a política de coesão, não só continue a realizar com sucesso as 
suas funções tradicionais, como também trate de um certo número de desafios globais 
novos com impacto territorial significativo, como as alterações climáticas e demográficas, 
a eficiência energética e a concentração urbana, como especificado pela Comissão no seu 
Quarto Relatório sobre a Coesão Económica e Social (COM(2007)0273); considera, 
portanto, que a atribuição de 0,35% do PIB da UE será insuficiente para financiar esta 
política;

3. Salienta a necessidade de simplificar os procedimentos de implementação dos Fundos 
Estruturais, nomeadamente os sistemas de gestão e controlo; nota que a complexidade do 
sistema é, em certa medida, responsável pela baixa taxa de absorção dos recursos 
disponíveis pelos Estados-Membros; insta a Comissão a apresentar, o mais rapidamente 
possível, propostas concretas para simplificar os procedimentos relevantes, os quais 
devem ser implementados imediatamente;

4. Nota que a Comissão lançou, pela primeira vez, uma avaliação sistemática da eficiência 
dos programas operacionais do período de 2000-2006; aguarda com o maior interesse os 
resultados dessa avaliação que constitui uma tentativa séria de medir a eficiência das 
acções no domínio da política de coesão; nota, porém, que é extremamente difícil avaliar 
plenamente os efeitos positivos que a política de coesão tem tido na realidade, na medida 
em que não podem ser medidos em termos meramente económicos;

5. Reconhece que a actual crise financeira alterou significativamente a situação económica e 
financeira em muitos Estados-Membros; nota que, devido a esta crise, as prioridades 
nacionais de investimento podem mudar e, por essa razão, diversos programas 
operacionais poderão ter que ser adaptados; salienta a eventualidade de os 
Estados-Membros serem confrontados também com problemas de liquidez que os 
impeçam de garantir o pagamento das contribuições nacionais para a implementação das 
acções e programas estruturais; insta a Comissão a trabalhar estreitamente com os 
Estados-Membros num esforço comum para relançar a economia europeia; solicita 
igualmente à Comissão que proponha alterações ao quadro legislativo existente para os 
Fundos Estruturais 2007-2013, quando necessário;
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6. Recomenda, no contexto da coesão territorial, um reforço significativo do objectivo da 
cooperação territorial europeia, tanto em termos de política, como de financiamento, e 
propõe que seja garantido um financiamento adicional para o próximo período de 
programação; congratula-se com os esforços recentes da Comissão para reforçar a 
cooperação territorial, através do estabelecimento de estruturas de cooperação 
transnacionais para países que enfrentam problemas semelhantes; toma nota com grande 
interesse da estratégia relativa ao Mar Báltico, a qual mostra que estratégias semelhantes
também poderão ser examinadas para outras regiões no futuro;

7. Recorda que, aquando das negociações para o Regulamento relativo aos Fundos 
Estruturais para o período de 2007-2013, o Parlamento apresentou, no âmbito de um 
trílogo informal, uma proposta de reafectação de recursos não utilizados e que, de outro 
modo, seriam perdidos devido à cláusula N+2/N+3, ao orçamento comunitário da coesão 
(categoria 1b) e a outros programas operacionais com melhores antecedentes em termos 
de absorção; lamenta profundamente que esta proposta não tenha sido examinada 
atempadamente pelo Conselho; solicita à Comissão que, no âmbito da próxima revisão 
intercalar, responda à proposta do Parlamento e apresente propostas específicas para a 
reafectação desses recursos.

Adlib Express Watermark


	753684pt.doc

