
DIRECÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B:
POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE COESÃO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REVISÃO DOS ACORDOS DE PARCERIA
APROVADOS

SÍNTESE

Conteúdo

O presente estudo, para além de consistir numa análise abrangente dos acordos de
parceria aprovados nos 28 Estados-Membros da UE, também proporciona uma
perspetiva da aplicação dos elementos apoiados pelo Parlamento Europeu nas
negociações sobre o quadro legislativo. O estudo realça principalmente a
observância das disposições legislativas pelos acordos de parceria, o ponto da
situação relativamente às condicionalidades ex ante e a consonância com a
Estratégia Europa 2020. As 28 sínteses apresentadas no estudo descrevem as
escolhas estratégicas dos Estados-Membros, bem como a respetiva arquitetura dos
programas e os instrumentos de coordenação. Uma análise transversal dos 28
acordos de parceria, que revela as diferenças e as semelhanças das abordagens
adotadas pelos Estados-Membros, resume os resultados da investigação.
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SÍNTESE

Em 21 de dezembro de 2013, entrou em vigor um novo conjunto de regras e nova
legislação da União Europeia aplicáveis ao período de programação de 2014-2020. Uma das
principais novidades deste período de programação é a aplicação de regras comuns aos
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. Foi solicitado aos Estados-Membros que
elaborassem e aplicassem planos estratégicos contendo prioridades de investimento,
que abrangessem estes cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

O presente estudo tem por principal objetivo a apresentação de uma análise abrangente da
adoção destes planos estratégicos, os chamados acordos de parceria. Este objetivo visa
proporcionar uma perspetiva dos elementos e dos conceitos apoiados pelo Parlamento
Europeu nas negociações sobre a nova legislação.

Os acordos de parceria dividem-se em duas partes. Uma parte está sujeita a uma
decisão da Comissão (secções 1 e 2 do modelo dos acordos de parceria – que corresponde
ao artigo 15.º, n.º 1, do RDC). A outra parte (que corresponde ao artigo 15.º, n.º 2, do
RDC) não está, em princípio, sujeita a uma decisão da Comissão. A maioria dos países
respeita esta divisão e especifica os conteúdos pertinentes nas duas partes do acordo de
parceria.

O princípio da parceria (artigo 5.º do Regulamento Disposições Comuns) foi aplicado
mediante a participação ativa de um vasto conjunto de órgãos nacionais e regionais, de
parceiros económicos e sociais e da sociedade civil em várias modalidades de consultas
públicas, que incidiram quer nos acordos de parceria, quer nos programas operacionais.
Está prevista a participação de todos os níveis de administração (central, regional e local) e
de todas as partes interessadas na totalidade dos domínios (ministérios, parceiros
económicos e sociais, sociedade civil e institutos de investigação e universidades) na
aplicação dos acordos de parceria e dos programas operacionais.

Na fase de preparação, os Estados-Membros tiveram a possibilidade de apresentar
programas operacionais monofinanciados ou plurifinanciados através da
combinação do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo Social Europeu e do
Fundo de Coesão. Todos os Estados-Membros apresentaram programas operacionais
monofinanciados. Vinte Estados-Membros decidiram apresentar programas operacionais
plurifinanciados.

Apesar do requisito da concentração temática, a maioria dos Estados-Membros selecionou
todos os objetivos temáticos nos seus acordos de parceria. Só alguns Estados-Membros é
que se concentram num número limitado de objetivos temáticos (Luxemburgo, Dinamarca
e Países Baixos). Apenas 18 Estados-Membros escolheram o objetivo temático n.º 11
(reforçar a capacidade institucional), que registou uma dotação orçamental de 1 % da
verba total afetada aos objetivos temáticos em toda a UE, uma vez que essa verba apenas
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foi utilizada nos Estados-Membros elegíveis para financiamento ao abrigo do Fundo de
Coesão, à exceção de França e da Itália. Do mesmo modo, 4 Estados-Membros não
escolheram o objetivo temático n.º 2 (tecnologias da informação e da comunicação), que
registou a segunda dotação orçamental mais baixa (3,3 %). Cinco Estados-Membros não
escolheram o objetivo temático n.º 7 (promover transportes sustentáveis), mas, atendendo
à sua importância, particularmente nos países da convergência, este é o objetivo temático
que regista a segunda dotação orçamental mais alta (14,8 % do orçamento total atribuído).

Entre os objetivos temáticos que apresentaram a maior percentagem de financiamento
global, figuram o objetivo temático n.º 6 (proteção do ambiente e promoção da
utilização sustentável dos recursos – 15 %), o objetivo temático n.º 7 (promover
transportes sustentáveis – 14,8 %) e o objetivo temático n.º 3 (reforço da
competitividade das pequenas e médias empresas (PME) – 13,9 %).

Todos os acordos de parceria têm em conta as recomendações específicas por país,
cujas partes pertinentes foram decisivas para a escolha dos objetivos temáticos e das
prioridades no âmbito dos programas operacionais.

Não existem problemas graves no que respeita ao equilíbrio entre a concentração
temática e as expetativas de os Estados-Membros darem resposta aos objetivos dos
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento baseados no Tratado. As necessidades e as
estratégias dos Estados-Membros estão plenamente em consonância com as metas da
Estratégia Europa 2020 e com as prioridades dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento. A maior parte dos acordos de parceria também descreve as sinergias entre a
utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e a utilização dos
instrumentos nacionais. Também não se verificam grandes discrepâncias entre as
prioridades estratégicas nacionais e as estratégias macrorregionais da UE presentes nos
diferentes acordos de parceria.

A coordenação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, tal como
definida nos acordos de parceria, é organizada de diferentes formas nos Estados-Membros.
Por vezes, é um gabinete ministerial, o ministério competente, ou um órgão especialmente
designado para o efeito que assume a liderança. As autoridades de gestão e os comités de
controlo desempenham um papel significativo na coordenação dos fundos e dos programas
operacionais. Em vários Estados-Membros, foram criados grupos de trabalho temáticos
para tratar temas específicos no contexto dos fundos. Diversos acordos de parceria
especificam a forma como os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento estão
coordenados com os programas nacionais de financiamento ou com outras fontes
internacionais.

Os Estados-Membros tiveram de cumprir condicionalidades ex ante de caráter geral e
temático. Os Estados-Membros mais antigos tendem a cumprir todas as condicionalidades
ex ante de caráter geral e a maioria das condicionalidades ex ante de caráter temático.
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Aparentemente, quanto mais recente é o Estado-Membro na União Europeia, menor é o
nível de cumprimento das condicionalidades ex ante de caráter geral.

Outra das simplificações propostas para o período de 2014-2020 consiste no aumento da
utilização de sistemas de coesão em formato eletrónico, que permitem que os
beneficiários apresentem propostas através do intercâmbio de dados em linha (redução dos
encargos administrativos para os beneficiários e dos custos para as administrações). No
anterior período de programação (2007-2013), a maioria dos países já tinha realizado
sólidos progressos no estabelecimento de mecanismos de coesão em linha, que estão
atualmente a ser adaptados e atualizados, a fim de reforçar a sua interoperabilidade com o
Sistema de Gestão de Fundos da Comissão (SFC). Também não se preveem problemas
significativos neste domínio. Só em alguns países é que o acordo de parceria não é
específico no que se refere ao tema dos sistemas de coesão em linha e de TI.

A maioria dos países, exceto a Alemanha, a Dinamarca, a Irlanda, os Países Baixos e o
Luxemburgo, descrevem as zonas geográficas a que será dedicada uma atenção
específica. Diversos países também descrevem a sua abordagem territorial de resposta à
pobreza (Croácia, Grécia, Bulgária, Letónia, Malta, Eslováquia e Reino Unido). A maioria
dos Estados-Membros indica pormenores sobre as zonas geográficas que beneficiarão de
medidas no âmbito do desenvolvimento territorial ou da luta contra a pobreza. O chamado
«mapeamento da pobreza» foi efetuado em alguns Estados-Membros no intuito de
concentrar recursos nestas zonas.

Todos os Estados-Membros recorrem a abordagens integradas sob a forma de
desenvolvimento local de base comunitária e investimentos territoriais
integrados. A totalidade dos 28 Estados-Membros recorre ao desenvolvimento local de
base comunitária e a maior parte dos países (20 Estados-Membros) recorre aos
investimentos territoriais integrados. A maioria dos países (22 Estados-Membros) utiliza
mais frequentemente os investimentos territoriais integrados como resposta à dimensão
urbana. Uma grande proporção dos países engloba o desenvolvimento local de base
comunitária como uma continuação dos grupos de ação local LEADER ao abrigo do Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional.

O presente estudo ajuda a compreender a forma como os Estados-Membros da UE
adotaram e interpretaram as novidades apresentadas no período de programação de 2014-
2020, com vista a assegurar uma aplicação harmoniosa e eficiente dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento ao longo dos próximos anos.


