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COESÃO ECONÓMICA, SOCIAL E TERRITORIAL

A União Europeia procede ao fortalecimento da sua coesão económica, social e territorial
no intuito de promover um desenvolvimento harmonioso da União como um todo. A UE
pretende, nomeadamente, reduzir as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das
diversas regiões. Entre as regiões em causa, é consagrada especial atenção às zonas rurais, às
zonas afetadas pela transição industrial e às regiões com limitações naturais ou demográficas
graves e permanentes, tais como as regiões mais setentrionais com densidade populacional
muito baixa e as regiões insulares, transfronteiriças e de montanha.

BASE JURÍDICA

Artigos 174.º a 178.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

CONTEXTO

Na Comunidade Europeia (atual União Europeia) existiram, desde sempre, grandes
disparidades territoriais e demográficas, que constituem potenciais entraves à integração e ao
desenvolvimento na Europa. Desde logo, o Tratado de Roma (1957) criou mecanismos de
solidariedade sob a forma de dois Fundos Estruturais: o Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo
Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, (FEOGA, secção «Orientação»). Em 1975,
foram introduzidos os aspetos regionais com a criação do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER). Em 1994, foi igualmente criado o Fundo de Coesão. No entanto, durante
muito tempo, estas iniciativas apenas dispuseram de recursos moderados.
Com o Ato Único Europeu de 1986, a coesão económica e social tornou-se uma competência
da Comunidade Europeia. Em 2008, o Tratado de Lisboa introduziu uma terceira dimensão
da coesão da UE: a coesão territorial. Estas três vertentes da coesão recebem apoio através da
política de coesão e dos Fundos Estruturais.

OBJETIVOS

Um dos principais objetivos da UE consiste no reforço da sua coesão económica, social e
territorial. Uma parte considerável das suas atividades e do seu orçamento é consagrada à
redução das disparidades entre as regiões, nomeadamente as zonas rurais, as zonas afetadas pela
transição industrial e as regiões com limitações naturais ou demográficas graves e permanentes.
A UE apoia a consecução destes objetivos através do seguinte:
— da coordenação das políticas económicas;

— da implementação das políticas da UE;

— da utilização dos Fundos Estruturais (FEOGA, secção «Orientação»; FSE; FEDER), do
Banco Europeu de Investimento e de outros Instrumentos Financeiros atuais (por exemplo,
o Fundo de Coesão).
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A secção «Orientação» é um dos componentes do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia
Agrícola. No âmbito da política de coesão da União, a secção «Orientação» do FEOGA apoia
o desenvolvimento rural e a melhoria da infraestrutura agrícola.
O Fundo Social Europeu é o principal instrumento da União no âmbito do apoio a medidas
que visam prevenir e combater o desemprego, desenvolver os recursos humanos e promover
a integração social no mercado de trabalho. O Fundo Social Europeu financia iniciativas que
promovam um elevado nível de emprego, a igualdade de oportunidades para homens e mulheres,
o desenvolvimento sustentável e a coesão económica e social.
O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional tem por objetivo contribuir para a correção
dos principais desequilíbrios regionais na UE. Presta apoio a regiões menos desenvolvidas e à
reconversão das regiões industriais em declínio.
O Fundo de Coesão contribui financeiramente para projetos relacionados com o ambiente e as
redes transeuropeias no domínio das infraestruturas de transportes. Apenas têm acesso a este
fundo os Estados-Membros cujo rendimento nacional bruto por habitante seja inferior a 90 %
da média da UE.
A fim de garantir uma utilização eficiente dos fundos estruturais, devem ser respeitados os
seguintes princípios:
— organização dos fundos por objetivos e por regiões;

— parceria entre a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades regionais no contexto da
planificação, da implementação e do acompanhamento da sua utilização;

— programação das intervenções;

— adicionalidade das contribuições da UE e nacionais.

A dotação de recursos financeiros da União destinada à política de coesão centra-se em dois
objetivos fundamentais:
— o investimento no crescimento e no emprego, com vista a consolidar o mercado laboral

e as economias regionais;

— a cooperação territorial europeia, para apoiar a coesão da UE através da cooperação ao
nível transfronteiriço, transnacional e inter-regional.

REALIZAÇÕES

A política de coesão da União registou um grande aumento do seu orçamento desde 1988, tendo-
se tornado, a par da política agrícola comum, numa das políticas da União mais significativas
em termos quantitativos. Durante o período de programação financeira de 2007-2013, cerca de
355 mil milhões de euros (a preços de 2011) foram afetados à prevenção das desigualdades
económicas, sociais e territoriais. Estes fundos foram despendidos em diversas atividades, tais
como a construção de estradas, a proteção do ambiente, o investimento em empresas inovadoras,
a criação de emprego e a formação profissional. Relativamente ao período 2014-2020, prevê-
se que sejam afetados 325 mil milhões de euros (a preços de 2011) à coesão económica, social
e territorial.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento desempenha um papel muito ativo no domínio do apoio ao reforço da coesão
económica, social e territorial da UE. A legislação relativa à política de coesão e aos Fundos
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Estruturais é elaborada de acordo com um procedimento legislativo ordinário em que o
Parlamento e o Conselho se encontram em pé de igualdade.
O Parlamento tem estado ativamente envolvido nas negociações relativas à reforma da política
de coesão pós 2013. Essa reforma define as prioridades e os instrumentos da futura ação da UE
com vista a reforçar a coesão económica, social e territorial. O Parlamento Europeu tem apoiado
fortemente as propostas no sentido de uma política de coesão ampla e eficiente, o que exige
também recursos financeiros suficientes.
Jacques Lecarte
11/2017
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