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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se vivamente com a aprovação do Plano de relançamento da economia 
europeia, salientando a acção coordenada dos Estados-Membros e da Comissão para tratar 
da crise económica, um Plano baseado no princípio da solidariedade e da justiça social e 
que é conforme com a Estratégia de Lisboa; considera que as medidas nele propostas 
contribuirão para reformas estruturais mais profundas e a longo prazo;

2. Salienta o facto de os Fundos Estruturais constituírem instrumentos poderosos, concebidos 
para ajudar as regiões na sua reestruturação económica e social e que, portanto, 
contribuem para implementar as medidas a título dos quatro domínios prioritários do 
Plano para estimular a economia; aprova a sua utilização, em vez de precipitar a invenção 
de novos instrumentos económicos; salienta que as referidas medidas complementam as 
que são tomadas a nível nacional;

3. Apoia as alterações propostas das regras de execução no sentido de aumentar a 
flexibilidade dos Fundos Estruturais e de os adaptar à satisfação das necessidades de
circunstâncias económicas excepcionais; incentiva a Comissão a estudar, não obstante, a 
possibilidade de simplificar os instrumentos existentes;

4. Considera que medidas como a aceleração dos pagamentos e a utilização de montantes 
globais e taxas lineares estimularão a implementação de projectos, principalmente nos 
sectores das infra-estruturas, da energia e do ambiente;

5. Salienta a importância de medidas de apoio ao emprego e às empresas para uma boa 
recuperação económica; solicita aos Estados-Membros que recorram amplamente aos 
Fundos Estruturais para promover a criação de postos de trabalho e apoiar as pequenas e 
médias empresas (PME) e o empreendedorismo;

6. Incentiva os Estados-Membros a utilizarem mais frequentemente as possibilidades 
disponibilizadas pelo Banco Europeu de Investimento e, nomeadamente, os instrumentos 
JESSICA e JEREMIE; salienta a importância do JASPERS para a elaboração de 
projectos;

7. Incentiva a Comissão a aumentar a assistência técnica aos Estados-Membros, a fim de 
melhorar a qualidade dos projectos e a eficiência da sua implementação;

8. Solicita à Comissão que esteja atenta às alterações na implementação dos Fundos 
Estruturais e tenha em conta as suas observações aquando da revisão intercalar das 
orientações estratégicas comunitárias sobre a coesão.
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