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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento: uma avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, n.º 

3, do RDC 

(2016/2148(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho (seguidamente designado o «RPC»)1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e que estabelece disposições específicas relativas ao objetivo de investimento 

no crescimento e no emprego e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1080/20062, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Conselho3, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho4, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo às disposições específicas aplicáveis ao 

apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo da 

Cooperação Territorial Europeia5, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1302/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera o Regulamento (CE) n.º 1082/2006 

relativo aos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT), no que se refere 

à clarificação, à simplificação e à melhoria da constituição e do funcionamento desses 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 289. 
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 470. 
4 JO L 347 de 20.12.2013, p. 487. 
5 JO L 347 de 20.12.2013, p. 259. 
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agrupamentos1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas, e que revoga os Regulamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) 

n.º 1198/2006 e (CE) n.º 791/2007 do Conselho e o Regulamento (UE) n.º 1255/2011 

do Parlamento Europeu e do Conselho2, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2015/1017 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de junho de 2015, que cria o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, a Plataforma Europeia de Aconselhamento ao Investimento e o Portal 

Europeu de Projetos de Investimento e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 

e (UE) n.º 1316/2013 – Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos3, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Investir no emprego e no 

crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento» (COM(2015)0639), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de maio de 2016, sobre a aceleração da execução 

da política de coesão4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de julho de 2016, sobre sinergias para a inovação: 

os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, o Programa Horizonte 2020 e outros 

fundos da União no domínio da inovação e programas da UE5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de novembro de 2015, intitulada «Rumo à 

simplificação e à orientação para o desempenho no quadro da política de coesão para 

2014-2020»6, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 26 de fevereiro de 2016, sobre a 

Comunicação «Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento», 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 25 de maio de 

2016, sobre a Comunicação da Comissão intitulada «Investir no emprego e no 

crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento» (COM(2015)0639), 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões intitulado «Resultado das 

negociações sobre os acordos de parceria e os programas operacionais», de 8-9 de julho 

de 2015, 

– Tendo em conta o sexto relatório sobre a coesão económica, social e territorial 

(COM(2014)0473), 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 303. 
2 JO L 149 de 20.05.2014, p. 1. 
3 JO L 169 de 1.7.2015, p. 1. 
4 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0217. 
5 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0311. 
6 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0419. 



 

RR\1112817PT.docx 5/49 PE587.442v02-00 

 PT 

– Tendo em conta o estudo da sua Direção-Geral das Políticas Internas (Departamento 

Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão), de junho de 2016, intitulado 

«Maximização das sinergias entre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e 

outros instrumentos da UE para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020», 

– Tendo em conta o estudo da sua Direção-Geral das Políticas Internas (Departamento 

Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão), de junho de 2016, intitulado «Avaliação 

do relatório nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do RDC», 

– Tendo em conta a análise da sua Direção-Geral das Políticas Internas (Departamento 

Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão), de junho de 2016, intitulada «Financial 

instruments in the 2014-20 programming period: first experiences of Member States» 

(Instrumentos financeiros para o período de programação 2014-2020: primeiras 

experiências dos 28 Estados-Membros), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres 

da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão dos Orçamentos, da 

Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural e da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0385/2016), 

A. Considerando que a política de coesão representa uma parte considerável do orçamento 

da UE, ascendendo a cerca de um terço das suas despesas totais; 

B. Considerando que, com um orçamento de 454 mil milhões de euros para o período de 

2014-2020, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem o 

principal instrumento da política de investimento da UE e são uma fonte vital de 

investimento público em muitos Estados-Membros, resultando na criação de mais 

emprego, crescimento e investimento em toda a UE e reduzindo as disparidades a nível 

regional e local, a fim de promover a coesão económica, social e territorial; 

C. Considerando que os acordos de parceria (AP) constituem a base para o relatório nos 

termos do artigo 16.º, n.º 3, apresentado pela Comissão; 

D. Considerando que as negociações dos AP e dos programas operacionais (PO) para o 

período 2014-2020 foram um exercício modernizado, fortemente ajustado e intensivo, 

com um novo quadro para o desempenho, as condicionalidades ex ante e a concentração 

temática, mas também resultaram inadvertidamente em graves atrasos no início real da 

execução da política de coesão, também devido a lacunas na capacidade administrativa 

de algumas regiões e Estados-Membros, o que ainda foi agravado pelo procedimento de 

designação das autoridades de gestão; 

E. Considerando que é indiscutível que devido à adoção tardia do quadro regulamentar no 

final de 2013 em resultado das longas negociações e do acordo tardio sobre o QFP, os 

programas operacionais não puderam ser adotados a tempo; considerando que, 

consequentemente, a execução dos PO registaram um arranque lento, afetando a adoção 

da política no terreno; 

F. Considerando que foram estabelecidas disposições comuns para todos os cinco FEEI, 
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reforçando assim as relações entre eles;  

G. Considerando que a política de coesão enfrenta, no período atual, muitos desafios 

políticos e económicos decorrentes da crise financeira – o que levou a uma redução do 

investimento público em muitos Estados-Membros, fazendo com que os FEIE e o 

cofinanciamento pelos Estados-Membros sejam o principal instrumento de investimento 

público em muitos Estados-Membros – e da crise da migração; 

H. Considerando que no período da programação de 2014-2020 a política de coesão 

adquiriu uma abordagem política mais orientada através de uma concentração temática, 

em apoio às prioridades e aos objetivos da União; 

I. Considerando que no período atual os FEIE estão mais fortemente orientados para os 

resultados e que se baseiam num ambiente de investimento que permite uma maior 

eficácia; 

J. Considerando que ao abrigo da política de coesão deve existir um maior alinhamento 

dos investimentos com as prioridades da Estratégia Europa 2020 para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo e do Semestre Europeu; 

K. Considerando que o grupo de trabalho para a melhoria da execução contribuiu para 

eliminar os estrangulamentos e para recuperar dos atrasos no que diz respeito à afetação 

dos fundos;  

Partilha de resultados, comunicação e visibilidade 

1. Observa que a Europa está a atravessar uma fase difícil, tanto em termos económicos 

como sociais e políticos, pelo que uma política de investimento eficaz, orientada para o 

crescimento económico e o emprego, próxima dos cidadãos e mais adequada às 

vocações territoriais específicas é mais necessária do que nunca, devendo tentar resolver 

o problema do desemprego e das desigualdades sociais na União e criando valor 

acrescentado europeu; entende que, para recuperar a confiança dos seus cidadãos, a UE 

deve pôr em prática os processos de ajustamento, cumprindo as exigências definidas no 

artigo 9.º do TFUE; 

2. Observa que a política de coesão no período de 2014-2020 foi revista em profundidade, 

o que exige uma mudança de mentalidades e métodos de trabalho a todos os níveis de 

governação, incluindo a coordenação e a participação horizontal das partes interessadas 

e, na medida do possível, o Desenvolvimento Local de Base Comunitária (CLLD); 

salienta que as reformas de vanguarda e exemplares recentes são frequentemente 

ignoradas mas que a política de coesão ainda é muitas vezes vista como uma política de 

despesas tradicional, em vez de uma política de investimento e desenvolvimento que 

proporciona resultados tangíveis;  

3. Considera que a comunicação fundamental sobre os projetos da política de coesão deve 

centrar-se no valor acrescentado europeu, na solidariedade e na visibilidade dos casos 

de sucesso, evidenciando a importância do intercâmbio de boas práticas e de aprender 

com os projetos que ficam aquém dos seus objetivos; insiste em que a comunicação 

sobre o tema dos FEEI deverá ser modernizada e reforçada; insiste na identificação e na 

execução de novos instrumentos de comunicação dos resultados das políticas de coesão; 
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considera que é necessário investir em informações e recolha de dados a nível regional, 

como parte dum esforço contínuo para criar e atualizar bases de dados, tendo em conta 

as necessidades, especificidades e prioridades locais e regionais, como no caso da 

plataforma S3 já existente, o que permitiria ao público controlar eficazmente o valor 

acrescentado europeu dos projetos; 

4. Chama a atenção para o facto de que, a fim de melhorar a comunicação e a visibilidade 

dos FEEI, tem de ser dado um maior destaque à participação das partes interessadas e 

dos beneficiários, bem como ao envolvimento dos cidadãos na conceção e execução da 

política de coesão de forma significativa; além disso, insta a Comissão, os Estados-

Membros, as regiões e os municípios a informar mais tanto sobre os sucessos da política 

de coesão como sobre as lições a tirar e a apresentar um plano de ação específico e 

coordenado; 

Concentração temática 

5. Acolhe com agrado a concentração temática, uma vez que se revelou um instrumento 

útil para criar uma política específica e dar uma maior eficácia às prioridades da UE e 

da Estratégia Europa 2020, melhorando o processo de converter conhecimento em 

inovação, emprego e crescimento; portanto, apela aos Estados-Membros e às 

autoridades regionais e locais para que tomem decisões claras sobre as prioridades de 

investimento e a seleção dos projetos com base nas prioridades definidas para os FEEI e 

que utilizem processos racionais e eficazes para a sua aplicação; 

6. Assinala que uma análise da concentração temática deve referir o modo como as 

escolhas estratégicas dos Estados-Membros e a distribuição dos recursos pelos objetivos 

temáticos (TO) dão resposta às necessidades específicas dos territórios; lamenta que 

este aspeto seja menos evidente no relatório nos termos do artigo 16.º, da Comissão; 

7. Considera igualmente importante uma comunicação dos resultados e dos benefícios 

mais eficaz da política de coesão para devolver a confiança ao projeto europeu; 

8. Insiste em que a política de coesão deve continuar a ter uma incidência temática, 

permitindo simultaneamente um grau de flexibilidade suficiente para ter em conta as 

necessidades específicas de cada região, especialmente as necessidades específicas das 

regiões mais desfavorecidas, tal como estabelecido nos regulamentos; solicita que os 

fundos estruturais continuem a ser investidos nas regiões em transição, a fim de 

preservar os frutos dos meios e esforços já envidados; 

9. Salienta, em particular, que se deve ter em conta as circunstâncias das regiões rurais ou 

urbanas – as denominadas «regiões com atraso de desenvolvimento», as regiões em 

transição e as regiões com limitações naturais e geográficas permanentes – e elaborar 

políticas de apoio adequadas para o desenvolvimento destas áreas, para as quais, sem a 

política de coesão, será difícil alcançar o nível das regiões mais desenvolvidas; insta a 

Comissão, juntamente com os municípios e as regiões metropolitanas consideradas 

centros de crescimento da UE, a prosseguir e a reforçar estratégias para a aplicação da 

agenda urbana; recorda, neste contexto, que é importante conceder flexibilidade 

suficiente aos Estados-Membros e às regiões para apoiarem novos desafios políticos 

como os relativos à imigração (tendo em mente os objetivos originais, ainda 

importantes, da política de coesão e as necessidades específicas das regiões), bem como 



 

PE587.442v02-00 8/49 RR\1112817PT.docx 

PT 

a dimensão digital da política de coesão entendida em sentido amplo (incluindo 

questões em matéria de TIC e de acesso de banda larga, que estão relacionadas com a 

conclusão do mercado único digital); chama a atenção para a Estratégia para a União da 

Energia, a estratégia para a economia circular e os compromissos da UE no âmbito do 

Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, dado que os FEEI desempenham um 

papel importante na sua execução; 

10. Considera que deve ser dada mais atenção às áreas sub-regionais com desafios 

significativos concentrados muitas vezes em «bolsas» de pobreza, comunidades 

segregadas e bairros desfavorecidos com uma sobrerrepresentação de grupos 

marginalizados, como os ciganos; 

11. Apoia a mudança progressiva da concentração nos grandes projetos relacionados com 

infraestruturas para a promoção da economia do conhecimento, da inovação e da 

inclusão social, bem como o reforço das capacidades e a capacitação das partes 

interessadas, incluindo da sociedade civil, na política de coesão, tendo em conta 

simultaneamente as especificidades das regiões mais desfavorecidas que ainda 

necessitam de apoio no desenvolvimento de infraestruturas e para quem as soluções 

baseadas no mercado nem sempre são viáveis, e considerando ainda que deve haver 

flexibilidade para que cada Estado-Membro realize investimentos de acordo com as 

suas prioridades estabelecidas nos AP, a fim de promover o seu desenvolvimento 

económico, social e territorial; 

12. Considera que os FEEI – incluindo, em particular, os programas de cooperação 

territorial europeia – devem ser utilizados para criar e promover emprego de qualidade, 

para promover sistemas de aprendizagem ao longo da vida e de formação ou 

reconversão profissional de qualidade, incluindo as infraestruturas escolares, que 

permitam que os trabalhadores se adaptem, em boas condições, à permanente evolução 

do mundo do trabalho, para estimular o crescimento sustentável, a competitividade e o 

desenvolvimento e a prosperidade partilhada, visando uma Europa justa no plano social, 

sustentável e inclusiva, centrando-se simultaneamente nas zonas menos desenvolvidas e 

nos setores com problemas estruturais e apoiando os grupos mais vulneráveis e expostos 

da sociedade, em particular os jovens (em conjugação com outros instrumentos da UE 

como o Erasmus+) e as pessoas menos qualificadas, bem como para promover mais 

oportunidades de emprego no âmbito da economia circular e prevenir o abandono 

escolar precoce; realça que o FSE é um instrumento que visa apoiar a execução das 

políticas de interesse público; 

13. Manifesta a sua preocupação com o facto de que, apesar de todos os esforços envidados, 

o desemprego – principalmente dos jovens e das mulheres e nas áreas rurais – continua 

a ser muito elevado em diversos Estados-Membros, devendo a política de coesão 

apresentar respostas também para este caso; recomenda à Comissão que preste mais 

atenção ao impacto das políticas de coesão na promoção do emprego e na redução do 

desemprego; neste contexto, observa que a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

foi integrada em 34 programas do FSE nos 20 Estados-Membros elegíveis, permitindo 

que os jovens desempregados beneficiem da IEJ, a fim de encontrar as suas 

competências e qualificações; manifesta, contudo, preocupação face ao arranque tardio 

da implementação da IEJ e à forma como a Garantia para a Juventude está a ser aplicada 

em determinadas regiões; insta os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços 
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para que os fundos investidos produzam resultados substanciais e tangíveis rapidamente 

e com êxito, nomeadamente no que se refere a fundos disponibilizados através de 

pagamentos antecipados, e para que a IEJ seja aplicada corretamente e garanta 

condições de trabalho dignas para os trabalhadores jovens; apela, em particular, a que se 

tomem em consideração as necessidades reais do mundo empresarial sempre que os 

FEEI sejam utilizados para satisfazer requisitos de formação, para que sejam criadas 

verdadeiras oportunidades de emprego e para assegurar um emprego de longo prazo; 

considera que a luta contra o desemprego dos jovens, a inclusão social e os desafios 

demográficos futuros que a Europa enfrenta atualmente e a médio prazo devem ser o 

principal foco da política de coesão; preconiza que a IEJ seja mantida para além de 

2016, para que prossiga o combate ao desemprego dos jovens, submetendo-a a uma 

análise exaustiva do seu funcionamento a fim de introduzir correções necessárias e 

melhorar o seu desempenho; 

14. Manifesta a sua profunda preocupação com o facto de, no caso da Garantia para a 

Juventude, que receberá em 2014-2020 um total de 12,7 mil milhões de euros do FSE e 

da IEJ e que, em virtude desse financiamento, já é considerada a força motriz dos 

esforços que visam promover o emprego juvenil, a Comissão não ter efetuado uma 

análise custos-benefícios, que constitui um procedimento normal em todas as principais 

iniciativas da Comissão; verifica-se, por conseguinte, uma falta de informações relativas 

aos potenciais custos de execução dessa Garantia em toda a UE e, tal como realçado 

pelo Tribunal de Contas, um risco de que o montante total do financiamento seja 

insuficiente; 

15. Salienta a importância da comunicação, mormente a comunicação digital, que pode 

contribuir para divulgar informações sobre a potencial assistência na procura de 

formações, estágios ou empregos cofinanciados pelos fundos da UE junto do maior 

número possível de jovens; solicita um reforço da comunicação com vista a promover 

portais como DROP’PIN ou EURES e aumentar as oportunidades de mobilidade dos 

jovens no mercado interno, que é considerado o maior potencial inexplorado na luta 

contra o desemprego na UE; 

16. Solicita à Comissão que vele por que os Estados-Membros respeitem a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aquando da execução de projetos 

financiados pelos FEEI, incluindo o objetivo de facilitar a transição das pessoas com 

deficiência que vivem em instituições para a vida em comunidade;  

17. Recorda que a conclusão da rede principal da RTE-T é uma prioridade da política 

europeia de transportes e que os FEEI são um instrumento muito importante para a 

execução do projeto; salienta a necessidade de explorar o potencial dos FEEI para 

combinar o potencial da rede principal e da rede global RTE-T com as infraestruturas de 

transportes regionais e locais; reconhece a importância do Fundo de Coesão para a 

melhoria das infraestruturas e da conectividade na Europa e insiste na manutenção deste 

fundo no novo quadro financeiro para depois de 2020; 

18. Afirma que a multimodalidade dos transportes deve ser um fator essencial na avaliação 

dos projetos de infraestruturas financiados pelos FEEI, mas que não deve ser o único 

critério utilizado para avaliar os projetos propostos, em particular no caso dos Estados-

Membros em que se registam grandes necessidades de investimento no domínio das 
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infraestruturas de transportes; 

19. Salienta a necessidade de preservar os ofícios tradicionais, nomeadamente o artesanato 

e as competências correlatas, e de conceber estratégias para fomentar o crescimento do 

empreendedorismo nos ofícios tradicionais, por forma a manter a identidade cultural 

destes setores; recorda a importância de apoiar a formação profissional vinculada ao 

trabalho e à mobilidade dos jovens artesãos; 

Condicionalidades ex ante  

20. Salienta que a monitorização eficaz das condicionalidades ex ante é necessária para o 

registo de esforços e realizações; considera que as condicionalidades ex ante – em 

particular, as relativas às estratégias de investigação e inovação para a especialização 

inteligente (RIS3) – demonstraram a sua utilidade e sugere que sejam melhoradas; 

salienta que se deve prestar mais atenção ao reforço das micro, pequenas e médias 

empresas; 

21. Chama a atenção para o facto de uma proporção significativa das condicionalidades ex 

ante ainda não terem sido satisfeitas; portanto, insta à análise da atual conjuntura e à 

tomada de medidas urgentes para enfrentar esta situação, sem prejudicar a ótima 

aceitação dos fundos ou reduzir a eficiência da política de coesão; 

Orçamentação por desempenho 

22. Realça que o quadro regulamentar para o período de 2014-2020 e os AP deu aos 

programas de coesão uma forte tónica orientada para os resultados e que esta 

abordagem pode ser exemplar para as outras áreas de despesas orçamentais da UE; 

congratula-se com a introdução de indicadores comuns que devem permitir medir e 

analisar de forma comparativa os resultados; considera que o trabalho realizado com os 

indicadores deve continuar, a fim de melhorar as provas de despesas no âmbito dos 

FEEI e otimizar a seleção dos projetos; 

23. Salienta que uma inovação importante foi a introdução da concentração temática, 

fazendo com que os investimentos se concentrem em objetivos específicos e as 

prioridades correspondam a indicadores de desempenho e metas acordados 

especificamente para todos os temas; 

24. Recorda que foi criada uma reserva de desempenho para cada Estado-Membro, 

constituída por 6% dos recursos afetados aos FEIE; recorda que, com base nos 

relatórios nacionais de 2017 e na análise de desempenho de 2019, a reserva será afetada 

exclusivamente aos programas e prioridades que tenham atingido os seus objetivos 

intermédios; apela à flexibilidade no lançamento de novos compromissos da reserva de 

desempenho, quando os programas alcançarem os seus objetivos e marcos nos próximos 

anos; solicita à Comissão que avalie se efetivamente a reserva de desempenho cria valor 

acrescentado ou se redundou num acréscimo da burocracia; 

O Semestre Europeu 

25. Constata que, no decorrer do processo de programação, os Estados-Membros 

verificaram que mais de dois terços das recomendações específicas por país (REP) 
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adotadas em 2014 eram relevantes para os investimentos da política de coesão e 

congratula-se por eles terem tomado este facto em consideração nas suas prioridades de 

programação; reconhece que num futuro próximo as REP podem originar alterações aos 

programas no âmbito dos FEEI, garantindo apoio às reformas estruturais nos 

Estados-Membros; refere que as REP e os programas nacionais de reformas (PNR) 

representam um vínculo evidente entre os FEEI e os processos do Semestre Europeu; 

26. Sublinha a importância do estabelecimento de uma relação equilibrada entre a política 

de coesão e o Semestre Europeu e de trabalhar com vista a alcançar os mesmos 

objetivos no âmbito da Estratégia Europa 2020 sem prejudicar a realização dos 

objetivos de coesão social, económica e territorial, a fim de reduzir as disparidades, 

como determinam os tratados; é de opinião que deve ser reconsiderada a lógica da 

suspensão dos FEEI em caso de desvio dos objetivos visados pelo Semestre Europeu, já 

que tal poderá ser contraproducente na promoção do crescimento e do emprego; 

Sinergias e instrumentos financeiros 

27. Constata que o quadro regulamentar dos FEEI para o período de 2014-2020 apoia 

instrumentos financeiros; contudo, sublinha que a utilização de subvenções ainda é 

indispensável; observa que parece dar-se destaque a uma mudança gradual das 

subvenções para os empréstimos e garantias; salienta que esta tendência foi reforçada 

pelo Plano de Investimento para a Europa e pelo recentemente criado Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE); observa também que a utilização da abordagem 

multifundos parece continuar a ser difícil; atendendo à complexidade de tais 

instrumentos, sublinha a importância vital de apoiar convenientemente as instituições 

locais e regionais na formação dos funcionários responsáveis pela gestão das mesmas; 

lembra que os instrumentos financeiros podem oferecer soluções para uma utilização 

mais eficiente do orçamento da UE, já que contribuem não só para as subvenções mas 

também para incentivar investimentos destinados a promover o crescimento económico 

e a criação de postos de trabalho duradouros; 

28. Salienta que está a prosseguir-se um objetivo próprio através dos FEIE, que é 

apresentado como um caso de sucesso no que respeita à execução rápida e aos 

resultados na forma das atuais operações, apesar das lacunas consideráveis, tais como a 

falta de adicionalidade; neste contexto, solicita à Comissão que forneça dados 

específicos sobre o impacto dos FEIE em termos de crescimento e emprego e que 

apresente uma avaliação dos ensinamentos, a fim de melhorar a eficácia da utilização 

dos FEEI para o novo período de programação a partir de 2021; solicita, em 

complemento ao parecer n.º 2/2016 do Tribunal de Contas Europeu1, uma análise do 

contributo dos FEIE para a realização dos objetivos dos FEEI em termos das suas 

próprias prioridades; 

29. Regista, contudo, a falta de dados factuais sobre as realizações e os resultados 

alcançados pelos instrumentos financeiros e a ligação frouxa entre estes instrumentos 

financeiros e os objetivos e as prioridades gerais da UE; 

                                                 
1 Parecer n.º 2/2016 do Tribunal de Contas Europeu sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) n.º 2015/1017 e a avaliação da Comissão 

que a acompanham em conformidade com o artigo 18.º, n.º 2 do Regulamento n.º 2015/1017. 
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30. Nota que o relatório nos termos do artigo 16.º da Comissão inclui poucas informações 

sobre coordenação e sinergias entre os diferentes programas e com instrumentos de 

outros domínios de intervenção e, em particular, nem sempre apresentou dados fiáveis 

sobre os resultados esperados dos programas do FSE e da IEJ; frisa que a existência de 

um regulamento comum a cinco FEEI aumentou a sinergia entre os fundos, incluindo 

no segundo pilar da Política Agrícola Comum; manifesta a sua convicção de que as 

sinergias com outras políticas e instrumentos, incluindo o FEIE e outros instrumentos 

financeiros, devem ser reforçadas, a fim de maximizar o impacto do investimento; 

salienta que as regras em matéria de auxílios estatais são aplicáveis aos FEEI mas não 

ao FEIE ou ao programa Horizonte 2020, o que causa problemas para aumentar o nível 

de sinergia entre os fundos, os programas e os instrumentos; sublinha que para garantir 

a necessária complementaridade entre o FEIE, os instrumentos financeiros e os FEEI, a 

questão das regras em matéria de auxílios estatais deve ser mais examinada para ser 

clarificada, simplificada e adaptada em conformidade; insta a Comissão a proporcionar 

uma orientação completa às autoridades de gestão no que respeita a combinar o FEIE 

com instrumentos de gestão partilhados e diretos, nomeadamente os FEEI, o 

Mecanismo Interligar a Europa e o Horizonte 2020; 

31. Advoga a continuação duma utilização equilibrada dos instrumentos financeiros quando 

estes constituam um valor acrescentado e não prejudiquem o apoio tradicional da 

política de coesão; salienta, porém, que tal só deverá ocorrer após uma avaliação 

cuidada do contributo dos instrumentos financeiros para os objetivos da política de 

coesão; realça que é essencial manter um leque variado de financiamentos para todas as 

regiões, embora as subvenções continuem a ser o instrumento mais pertinente em certos 

setores para a realização dos objetivos de crescimento e emprego; insta a Comissão a 

propor incentivos para garantir que as autoridades de gestão são plenamente informadas 

sobre a possibilidade de utilização e sobre os âmbitos de aplicação dos instrumentos 

financeiros e para analisar os custos de gestão das subvenções e da assistência 

reembolsável executada em programas partilhados e geridos de forma centralizada; 

realça que regras claras, coerentes e específicas sobre os instrumentos financeiros para 

ajudar a simplificar o processo de preparação e de aplicação para os gestores e os 

beneficiários de fundos são fundamentais para aumentar a eficácia da sua aplicação; 

chama a atenção para o relatório de iniciativa intitulado «Combinação adequada de 

financiamento para as regiões da UE: equilibrar os instrumentos financeiros e as 

subvenções na política de coesão da UE»; 

Simplificação 

32. Observa que um dos principais objetivos do período de programação 2014-2020 

consiste numa maior simplificação dos FEEI para os beneficiários e reconhece que a 

simplificação é um dos fatores essenciais para um melhor acesso ao financiamento; 

33. Congratula-se com o facto de o atual quadro regulamentar modernizado dos FEEI 

proporcionar novas possibilidades de simplificação em termos de regras de 

elegibilidade comuns, opções de custos simplificadas e governação eletrónica; porém, 

lamenta que a comunicação da Comissão sobre o artigo 16.º, n.º 3, do RDC não inclua 

quaisquer informações concretas sobre a utilização das opções de custos simplificadas 

(OCS); sublinha que é necessário envidar mais esforços para desenvolver o potencial 

das OCS no que diz respeito à redução dos encargos administrativos; observa que ainda 
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são necessárias medidas de simplificação significativas tanto para os beneficiários como 

para as autoridades de gestão, centrando-se nos contratos públicos, na gestão de projetos 

e nas auditorias durante e depois das operações; 

34. Insta a Comissão a elaborar uma avaliação dos encargos administrativos – incluindo, em 

especial, componentes como tempo, custos e burocracia – do financiamento da UE, 

tanto sob a forma de subvenções como de instrumentos financeiros, com base em 

elementos de prova do período de 2007-2013 e do início do novo período em 2014; 

35. Recomenda que no próximo período de programação, a partir de 2021, todos os níveis 

de governação trabalhem no sentido de um sistema de auditoria única, eliminando 

duplicações de controlos entre os vários níveis institucionais; insta a Comissão a 

clarificar o âmbito e o estatuto jurídico das orientações existentes nos FEEI, bem como 

a desenvolver, em estreita colaboração com as autoridades de gestão e todos os níveis 

das autoridades de auditoria competentes, uma interpretação conjunta dos problemas 

das auditorias; salienta a necessidade de novas medidas em matéria de simplificação – 

incluindo, em particular, nos programas que visam a juventude – através da introdução, 

nomeadamente, de maior proporcionalidade nos controlos; congratula-se com os 

resultados preliminares do Grupo de Alto Nível para a Simplificação criado pela 

Comissão; 

36. Recomenda a harmonização dos procedimentos de preparação dos programas 

operacionais e de gestão, especialmente para os inúmeros programas de colaboração 

territorial; 

Capacidade administrativa 

37. Observa que os Estados-Membros têm culturas administrativas e níveis de desempenho 

diferentes no seu quadro político, que as condicionalidades ex ante devem ajudar a 

ultrapassar; insiste em que as capacidades administrativas sejam definidas como uma 

prioridade no quadro da política de coesão e do exercício do Semestre Europeu, 

nomeadamente nos Estados-Membros com uma absorção reduzida dos fundos; salienta 

a necessidade de proporcionar apoio técnico, profissional e prático aos 

Estados-Membros, às regiões e às localidades durante os pedidos de financiamento; 

congratula-se com o impacto da iniciativa Jaspers e recorda que a falta de planeamento 

do investimento causa atrasos consideráveis na execução dos projetos e numa utilização 

ineficiente do financiamento; 

38. Frisa que o início lento de alguns programas, a falta de capacidade de gestão de projetos 

complexos, os atrasos registados na finalização dos projetos, a carga burocrática nos 

Estados-Membros, o excesso de regulamentação e os erros nos procedimentos de 

adjudicação de contratos públicos constituem os principais obstáculos à aplicação da 

política de coesão; considera fundamental identificar e simplificar os processos e 

procedimentos desnecessariamente complexos no âmbito da gestão partilhada, que 

criam sobrecargas adicionais para as autoridades e os beneficiários; refere que a 

capacidade administrativa deve ser melhorada, controlada e reforçada constantemente; 

portanto, considera que, neste contexto, é necessário explorar soluções de governação 

eletrónica funcionais e flexíveis, bem como melhorar a informação e coordenação entre 

os Estados-Membros; além disso, frisa a necessidade de dar maior destaque à formação 

da administração; 
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39. Salienta que os quadros regulamentares, condições e soluções concebidos 

especificamente (tais como o mecanismo de intercâmbio Taiex Regio Peer 2 Peer entre 

as várias regiões) com vista à simplificação podem dar resposta às necessidades e aos 

desafios enfrentados pelas diferentes regiões de forma mais eficaz no que diz respeito à 

capacidade administrativa;  

Cooperação territorial europeia  

40. Sublinha o valor acrescentado europeu da cooperação territorial europeia (CTE), 

especialmente na redução de diferenças entre as regiões fronteiriças, que se deve refletir 

num aumento do nível das dotações para este objetivo da política de coesão, a 

concretizar o mais rapidamente possível; apela simultaneamente aos Estados-Membros 

para que disponibilizem os recursos de cofinanciamento necessários; salienta a 

necessidade de preservar este instrumento como um dos elementos essenciais da política 

de coesão pós-2020; 

41. Sublinha a importância das estratégias macrorregionais, enquanto instrumentos que já 

provaram a sua utilidade no desenvolvimento da cooperação territorial e no 

desenvolvimento económico dos territórios envolvidos; recorda o papel decisivo das 

autoridades locais e regionais para o sucesso das iniciativas previstas no âmbito dessas 

estratégias; 

42. Recomenda a utilização mais intensiva do instrumento jurídico alterado e ampliado 

AECT enquanto base jurídica para a cooperação territorial; 

43. Propõe a criação de uma ligação permanente entre as RIS3 e a cooperação inter-regional 

à escala da UE, de preferência, sob a forma de um elemento permanente do programa 

INTERREG; 

44. Sublinha que o conceito de orientação para os resultados requer que os programas 

INTERREG assegurem uma cooperação de elevada qualidade nos projetos e uma 

adaptação dos métodos e dos critérios de avaliação que tenham em conta as 

especificidades dos diferentes programas; insta a Comissão, os Estados-Membros e as 

autoridades de gestão a cooperarem e procederem ao intercâmbio de informações e de 

melhores práticas que indiquem qual a melhor forma possível de aplicar e direcionar a 

orientação para os resultados, tendo em conta as especificidades da CTE; 

45. Salienta o potencial gerado pela utilização dos instrumentos financeiros nos programas 

INTERREG, os quais, complementando as subvenções, ajudam a apoiar as PME e a 

desenvolver a investigação e a inovação, aumentando o investimento, criando novos 

postos de trabalho, permitindo a obtenção de melhores resultados e aumentando a 

eficácia dos projetos; 

46. Lamenta a pouca sensibilização e a insuficiente visibilidade dos programas de CTE e 

apela para uma comunicação mais eficaz dos resultados alcançados pelos projetos 

concluídos; insta a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades de gestão a criarem 

mecanismos e plataformas de cooperação amplamente institucionalizadas, com vista a 

assegurar uma maior visibilidade e sensibilização; insta a Comissão a fazer um 

levantamento dos resultados dos programas e projetos de CTE até à data; 
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Princípio de parceria e governação a vários níveis 

47. Congratula-se com o código de conduta acordado durante as negociações sobre o atual 

período de programação, que define as normas mínimas para o bom funcionamento 

duma parceria; observa que o código contribuiu para melhorar a aplicação do princípio 

de parceria na maioria dos Estados-Membros, mas lamenta o facto de muitos destes 

terem centralizado grandes partes da negociação e execução dos AP e dos PO; salienta a 

necessidade da participação ativa das autoridades locais e regionais e de outras partes 

interessadas em todas as etapas e, portanto, insta a garantir no futuro a verdadeira 

participação das mesmas no processo de negociação e aplicação no que diz respeito às 

estruturas específicas dos países; acredita que o recurso excessivo à centralização e a 

falta de confiança também desempenharam um papel na execução atrasada dos FEEI, 

havendo alguns Estados-Membros e algumas autoridades de gestão com pouco vontade 

de conferir mais responsabilidade pela gestão dos fundos da UE às autoridades locais e 

regionais; 

48. Salienta que é necessária uma clarificação, por parte da Comissão, sobre o desempenho 

dos Estados-Membros e regiões no que respeita aos princípios do artigo 5.º do RDC, 

com destaque para a forma como os governos podem ser incentivados a aplicar 

plenamente o princípio de parceria; salienta que a responsabilidade partilhada é uma 

condição prévia para um reconhecimento mais forte da política de coesão da UE;  

49. Apoia a nova iniciativa da Comissão de formar grupos de trabalho especiais, ou equipas 

de projetos, destinados a assegurar uma gestão mais eficiente dos FEIE nos Estados-

Membros; apela para que se continue a desenvolver esta iniciativa; 

50. Salienta que a futura política de coesão deve incluir medidas de apoio para ajudar na 

integração bem-sucedida dos refugiados no mercado de trabalho da UE, promovendo o 

crescimento económico e ajudando a garantir a segurança geral da UE; 

Futura política de coesão  

51. Salienta que os FEEI contribuem para o PIB, o emprego e o crescimento em muitos 

Estados-Membros, sendo um elemento essencial a ter em consideração no 7.º relatório 

sobre a coesão, previsto para 2017; salienta ainda que os investimentos substanciais nas 

regiões mais desfavorecidas também contribuem para o PIB dos Estados-Membros mais 

desenvolvidos; é de opinião de que – em caso de notificação formal, ao abrigo do artigo 

50.º do TUE, pelo governo do Reino Unido – o 7.º relatório sobre a coesão deve ter 

igualmente em conta o eventual impacto do «Brexit» na política estrutural; 

52. É de opinião que o PIB pode não ser o único indicador legítimo para assegurar uma 

distribuição equitativa dos fundos e que as necessidades territoriais específicas e a 

importância das prioridades definidas dos programas para o desenvolvimento das áreas 

previstas nos programas devem ser tidas em conta aquando da decisão sobre a futura 

dotação; considera que é importante que no futuro seja ponderada a introdução de novos 

indicadores dinâmicos paralelamente ao PIB; constata que muitas regiões da Europa 

enfrentam taxas de desemprego elevadas e a diminuição da população; convida a 

Comissão a ponderar o desenvolvimento e introdução de um «indicador demográfico»; 

53. Recorda que um volume substancial de investimento público é realizado a nível local e 
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regional; salienta que o Sistema Europeu de Contas (SEC) não deve restringir a 

capacidade dos órgãos do poder local e regional de realizarem os investimentos 

necessários, dado que tal impediria os Estados-Membros de contribuir com a sua parte 

do cofinanciamento para os projetos elegíveis para os fundos estruturais, 

impossibilitando-os assim de utilizar esta fonte de financiamento importante para sair da 

crise económica e promover o crescimento e o emprego; incentiva vivamente a 

Comissão a reavaliar a abordagem estritamente anual do SEC, para que a despesa 

pública financiada pelos FEIE seja considerada um investimento de capital e não apenas 

dívida ou despesas operacionais; 

54. Realça que a CTE – que serve o princípio mais lato da coesão territorial introduzido 

pelo Tratado de Lisboa – pode ser melhorada; exorta, portanto, todas as partes 

envolvidas nas negociações sobre a política futura a reforçarem esta dimensão da 

coesão territorial; insta a Comissão a conferir a importância necessária à CTE no 7.º 

relatório sobre a coesão; 

55. Considera que a concentração temática tem de ser mantida no futuro, uma vez que já 

provou a sua viabilidade; espera que a Comissão apresente uma síntese das realizações 

da concentração temática no âmbito da política de coesão; 

56. Está convicto de que a futura política de coesão orientada para os resultados tem de 

basear-se em dados e indicadores adequados à medição dos esforços, dos resultados e 

do impacto observados e na experiência adquirida a nível regional e local no domínio 

(orçamentação baseada no desempenho, condicionalidades ex ante e concentração 

temática), dado que isto fornece orientações práticas claras para as autoridades locais e 

regionais – incluindo as que ainda não tentaram aplicar esta abordagem – sobre a 

aplicação dos seus princípios; 

57. Salienta que no futuro será necessária uma aceitação mais rápida dos fundos disponíveis 

e uma progressão das despesas mais equilibrada durante o ciclo de programação, 

também para evitar o recurso frequente aos «projetos retrospetivos», que muitas vezes 

têm como único objetivo prevenir a anulação automática no final do período de 

programação; entende que, após a adoção do regulamento geral e dos regulamentos 

específicos relativos aos fundos, a implementação dos PO no próximo período de 

programação a partir de 2021 poderá começar mais rapidamente, dado que os 

Estados-Membros já terão alguma experiência com uma política orientada para os 

resultados após os esforços realizados pela política de coesão no período de 2014-2020; 

salienta, neste contexto, que os Estados-Membros devem evitar atrasos na nomeação 

das autoridades de gestão dos PO; 

58. Insiste em que o processo legislativo para adoção do próximo QFP deva ser concluído 

até ao final de 2018, de modo que o quadro regulamentar da política de coesão possa ser 

adotado posteriormente de forma célere e entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021 sem 

atrasos; 

59. Entende que a política de coesão deve continuar a abranger todos os Estados-Membros 

e todas as regiões europeias e que a simplificação do acesso aos fundos europeus 

constitui uma condição sine qua non para o êxito dessa política no futuro; 

60. Entende que o espírito de inovação e especialização inteligente, bem como o 
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desenvolvimento sustentável, deve continuar a ser um motor importante da política de 

coesão; salienta que a especialização inteligente deveria constituir um mecanismo 

fundamental na futura política de coesão; 

61. Sublinha o elevado risco de acumulação de pedidos de pagamento no âmbito da rubrica 

1b na segunda metade do QFP atual e apela a que um nível suficiente de dotações de 

pagamento seja disponibilizado numa base anual até ao final da perspetiva atual, a fim 

de evitar uma nova acumulação de faturas por liquidar; salienta, para este efeito, a 

necessidade de as três instituições da UE desenvolverem e acordarem um novo plano de 

pagamento conjunto para 2016-2020, o qual deverá proporcionar uma estratégia clara 

que atenda a todas as necessidades de pagamento até ao final do atual QFP; 

62. Insta a Comissão a analisar o impacto real dos investimentos dos FEIE durante o 

período de programação anterior e o grau de cumprimento dos objetivos europeus 

mediante os fundos investidos e a retirar conclusões das experiências positivas e 

negativas como ponto de partida para acrescentar valor ao processo de investimento; 

63. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

ao Comité das Regiões e aos governos e parlamentos nacionais e regionais dos 

Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A Europa tem vindo a atravessar uma fase difícil, tanto em termos económicos como 

políticos, pelo que uma política de investimento digna e próxima dos cidadãos é mais 

necessária do que nunca. Em 14 de dezembro de 2015, a Comissão apresentou a comunicação 

COM(2015)0629, intitulada «Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento». Esta comunicação responde à obrigação 

prevista no artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento Disposições Comuns (RDC). 

O Parlamento Europeu procede agora à avaliação da comunicação da Comissão no presente 

relatório de execução. 

Com um orçamento de 454 mil milhões de euros para o período de 2014-2020, os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem o principal instrumento da política 

de investimento da UE. Em consequência da crise financeira, os investimentos públicos 

diminuíram substancialmente, fazendo com que os FEIE e o cofinanciamento pelos 

Estados-Membros sejam o principal instrumento de investimento público na maioria dos 

Estados-Membros. Para alguns Estados-Membros, os FEEI representam 60-80% do 

investimento público total no Estado-Membro. Portanto, torna-se essencial maximizar o 

impacto deste instrumento de investimento fundamental. 

O relator constata que a comunicação fundamental sobre os nossos projetos não deve ser 

apenas sobre despesas e contabilidade mas também deve visar o valor acrescentado europeu e 

a visibilidade dos sucessos da Europa. Além disso, insiste em que a comunicação sobre os 

FEIE deve ser modernizada e reforçada. 

Sempre que projetos interessantes e inovadores recebam fundos europeus para terem êxito, 

isso deverá ser amplamente divulgado junto dos cidadãos europeus. Assim, a comunicação 

sobre os FEIE deve ser modernizada e reforçada. 

Um elemento importante na perspetiva da futura política de coesão é o equilíbrio entre os 

objetivos do Semestre Europeu e as recomendações específicas por país (REP) e os objetivos 

da política de coesão (coesão económica, social e territorial), cuja complementaridade deve 

ser analisada ainda mais. 

As condicionalidades ex ante são uma das inovações introduzidas no RDC para o período de 

programação de 2014-2020. As condicionalidades ex ante foram introduzidas para melhorar 

as condições de investimento na União Europeia e nas suas regiões. Na sua comunicação, a 

Comissão afirma que 75% das condicionalidades ex ante estavam cumpridas no momento em 

que os programas foram aprovados, o que significa que 750 não o foram. Até meados de julho 

este número foi reduzido para 500.  

 

O relator espera receber, nos relatórios intercalares de 2017 dos Estados-Membros, mais 

dados/análises qualitativos acerca dos progressos globais no cumprimento dos objetivos da 

Estratégia Europa 2020, nomeadamente os objetivos intermédios, bem como sobre o 

funcionamento das condicionalidades ex ante.  
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No que se refere à ideia mais ampla da política orientada para os resultados, uma melhoria 

importante foi a introdução da concentração temática, através da qual os investimentos são 

centrados em prioridades e objetivos específicos que correspondam a objetivos e indicadores 

estabelecidos especificamente para este tema. A concentração temática contribui claramente 

para as 10 prioridades da Comissão Europeia.  

Portanto, a política de coesão deve continuar a ter uma incidência temática, permitindo 

simultaneamente um certo grau de flexibilidade, a fim de ter em conta as necessidades 

específicas de cada região. Neste contexto, o relator salienta, em particular, que se deve ter em 

conta as circunstâncias das regiões distintamente rurais ou urbanas, as denominadas «regiões 

com atraso de desenvolvimento» e as regiões com limitações naturais e geográficas 

permanentes (regiões mais setentrionais com densidade populacional muito baixa e regiões 

transfronteiriças, insulares, montanhosas ou ultraperiféricas). Recorda também que é 

importante lembrar novos desafios políticos, como a imigração, bem como a dimensão digital 

da política de coesão entendida em sentido amplo (incluindo, por exemplo, questões em 

matéria de TIC e de acesso de banda larga, que estão relacionadas com a conclusão do 

mercado único digital). Um ponto importante a destacar neste contexto é a estratégia para a 

União da Energia, dado que os FEEI têm um papel importante e multifacetado na sua 

execução. 

A simplificação é um fator importante para o acesso ao financiamento; No que lhe diz 

respeito, no entanto, é lamentável que os beneficiários ainda enfrentem muitos obstáculos e 

ainda existam muitos procedimentos complexos. 

Embora o RDC preveja mais possibilidades para a utilização de instrumentos financeiros e 

duma abordagem multifundos, são necessárias mais medidas no domínio da simplificação, 

bem como sinergias com os instrumentos de política da UE de orientação semelhante. O 

quadro regulamentar dos FEEI para o período de programação de 2014-2020 apoia o aumento 

do recurso a instrumentos financeiros. Esta tendência foi reforçada no Plano de Investimento 

para a Europa e, em particular, no recém-criado Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE). Agora dá-se destaque a uma mudança gradual das subvenções para os 

empréstimos e garantias, embora a utilização da abordagem multifundos pareça continuar a 

ser difícil. 

O FEIE, mas também os instrumentos destinados às PME, foram aprovados muito tarde no 

decurso do processo de negociação, fazendo com que os Estados-Membros não tivessem 

suficientemente em conta estes instrumentos nos seus programas. Até à data, 64 projetos de 

investimento foram iniciados e 185 acordos de financiamento das PME com intermediários 

foram assinados ao abrigo do FEIE, tendo sido utilizados 12 mil milhões de euros que deram 

origem a 100 mil milhões de euros de novos investimentos. 

No que se refere à cooperação territorial europeia (CTE) é de salientar que ela é posta em 

causa por, pelo menos, um fator importante de natureza não estritamente política, jurídica ou 

económica. Muitas regiões da Europa enfrentam uma situação de evolução demográfica, bem 

como a diminuição da população das zonas rurais causada pela saída dos jovens das zonas 

rurais para as cidades, devido às muitas oportunidades oferecidas pelas cidades em 

comparação com as zonas rurais. 

Os Estados-Membros devem criar os instrumentos necessários para continuar a desenvolver a 

capacidade administrativa, por exemplo, através do melhoramento de soluções de governação 
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eletrónica funcionais e flexíveis. 

Por último, mas não de menor importância, é importante chamar a atenção para o facto de que 

a elevada percentagem de erros na política de coesão deriva, em parte, do impacto de outras 

políticas, tais como contratos públicos, auxílios estatais, etc.  
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17.10.2016 

PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS 

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional 

sobre Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento: uma avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, nº 3, do 

RDC 

(2016/2148(INI)) 

Relator de parecer (*): Georgi Pirinski 

(*) Comissão associada – artigo 54.º do Regimento 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 

Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Manifesta surpresa e preocupação pelo facto de a Comissão ter apresentado apenas uma 

comunicação relativa às negociações de acordos de parceria e programas operacionais, em 

vez do relatório exigido nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento relativo às 

Disposições Comuns (RDC), que não produz efeitos substanciais, carece de uma análise e 

não satisfaz o estabelecido no artigo 16.º, n.º 3; 

2. Considera que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) devem ser 

utilizados para criar e promover emprego de qualidade, para promover sistemas de 

aprendizagem ao longo da vida e de formação ou reconversão profissional de qualidade 

que permitam que os trabalhadores se adaptem, em boas condições, à permanente 

evolução do mundo do trabalho, para estimular o crescimento sustentável, a 

competitividade e o desenvolvimento e a prosperidade partilhada, visando uma Europa 

justa no plano social, sustentável e inclusiva, centrando-se simultaneamente nas zonas 

menos desenvolvidas e nos sectores com problemas estruturais e apoiando os grupos mais 

vulneráveis e expostos da sociedade, em particular os jovens e as pessoas menos 

qualificadas, bem como para promover mais oportunidades de emprego no âmbito da 

economia circular e das energias renováveis; realça que o Fundo Social Europeu não é 

verdadeiramente uma ferramenta de investimento, mas sim um instrumento que visa 

apoiar a execução das políticas de interesse público e reforçar a capacidade institucional 

das autoridades públicas, das partes interessadas e de uma administração pública eficiente. 
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3. Toma nota dos resultados previstos no âmbito dos acordos de parceria e dos programas 

operacionais, mas lamenta que, na sua Comunicação COM(2015)0639, a Comissão nem 

sempre tenha apresentado dados fiáveis sobre os resultados esperados dos programas do 

FSE e da IEJ, nem dados pormenorizados sobre o cumprimento da exigência, tanto no que 

se refere à percentagem mínima do FSE (artigo 92.ª, n.º 4, do RDC), quanto à dotação 

mínima para a inclusão social; apela aos Estados-Membros e às autoridades regionais e 

locais para que sigam o caminho certo no que respeita às decisões sobre as prioridades de 

investimento e a seleção dos projetos assentes apenas nas prioridades claras definidas para 

os FEEI e utilizem processos racionais e eficazes para a sua aplicação, para alcançar os 

objetivos da política de coesão, visto que, com demasiada frequência, os resultados 

ficaram aquém das expectativas; recorda que uma abordagem da base para o topo poderá 

contribuir para a realização deste objetivo; recorda que são necessárias políticas eficazes e 

eficientes, de molde a evitar sobreposições, despedimentos, encargos administrativos 

destrutivos e incoerências; 

4. Manifesta profunda preocupação e deceção face ao atraso na adoção dos programas 

operacionais do Fundo social Europeu (FSE) e insta os Estados-Membros e a Comissão a 

acelerarem a execução dos programas operacionais; considera que as importantes 

inovações introduzidas para o período de 2014-2020 implicam dificuldades 

administrativas, não obstante os esforços de simplificação; espera que a Comissão tenha 

daí retirado ensinamentos, de modo a evitar atrasos semelhantes no futuro e a reforçar o 

controlo da execução dos FEEI, a fim de garantir a sua eficácia e transparência; 

5. Sublinha a natureza prioritária dos desafios a que o FSE tem de fazer face, que se reflete 

no montante de 86,4 mil milhões de euros consagrados a medidas do FSE ao abrigo dos 

objetivos temáticos pertinentes, em consonância com a estratégia «Europa 2020»; 

6. Observa que a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) foi integrada em 34 programas 

do FSE nos 20 Estados-Membros elegíveis, permitindo que os jovens desempregados 

beneficiem da IEJ, a fim de encontrar emprego ou melhorar as suas competências e 

qualificações; manifesta, contudo, preocupação face ao arranque tardio da implementação 

da IEJ e à forma como a Garantia para a Juventude está a ser aplicada em determinadas 

regiões; insta os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços para que os fundos 

investidos produzam resultados substanciais e tangíveis rapidamente e com êxito, 

nomeadamente no que se refere a fundos disponibilizados através de pagamentos 

antecipados, e para que a IEJ seja aplicada corretamente e garanta condições de trabalho 

dignas para os trabalhadores jovens; apela, em particular, a que se tomem em 

consideração as necessidades reais do mundo empresarial sempre que os FEEI sejam 

utilizados para satisfazer requisitos de formação, para que sejam criadas verdadeiras 

oportunidades de emprego e para assegurar um emprego de longo prazo; 

7. Manifesta a sua profunda preocupação com o facto de, no caso da Garantia para a 

Juventude, que receberá em 2014-2020 um total de 12,7 mil milhões de euros do Fundo 

Social Europeu e da Iniciativa para o Emprego dos Jovens e que, em virtude desse 

financiamento, já é considerada a força motriz dos esforços que visam promover o 

emprego juvenil, a Comissão não ter efetuado uma análise custos-benefícios, que constitui 

um procedimento normal em todas as principais iniciativas da Comissão; verifica-se, por 

conseguinte, uma falta de informações relativas aos potenciais custos de execução dessa 

Garantia em toda a UE e, tal como realçado pelo Tribunal de Contas, um risco de que o 
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montante total do financiamento seja insuficiente; 

8. Insta a Comissão a simplificar os procedimentos relativos à utilização dos fundos para o 

emprego dos jovens, para que esses fundos contribuam para a criação de novas estruturas 

e, deste modo, beneficiem o maior número possível de pessoas; 

9. Salienta a importância da comunicação, mormente a comunicação digital, que pode 

contribuir para divulgar informações sobre a potencial assistência na procura de 

formações, estágios ou empregos cofinanciados pelos fundos da UE junto do maior 

número possível de jovens; solicita um reforço da comunicação com vista a promover 

portais como DROP’PIN ou EURES e aumentar as oportunidades de mobilidade dos 

jovens no mercado interno, que é considerado o maior potencial inexplorado na luta 

contra o desemprego na UE; 

10. Preconiza que a IEJ seja mantida para além de 2016, para que prossiga o combate ao 

desemprego dos jovens, submetendo-a a uma análise exaustiva do seu funcionamento a 

fim de introduzir correções necessárias e melhorar o seu desempenho;  

11. Solicita à Comissão que garanta que os objetivos específicos dos programas do FSE 

relativos aos grandes objetivos da estratégia «Europa 2020» e ao orçamento previsto de 

20 % do FSE consagrado à inclusão social sejam plenamente alcançados, acompanhando 

de perto a execução correta das medidas previstas; 

12. Sublinha a necessidade de dar mais atenção aos problemas relacionados com o emprego, 

os aspetos sociais, a formação e a administração pública nas recomendações específicas 

por país, e exorta os Estados-Membros a orientarem melhor o FSE e outros investimentos 

dos FEEI para resolver estes problemas; 

13. Lamenta que não se tenham realizado progressos na via da concretização dos objetivos da 

estratégia Europa 2020 em matéria de emprego e de combate à pobreza; manifesta 

especial preocupação pelo facto de os piores resultados advirem de regiões menos 

desenvolvidas ou em transição; 

14. Salienta que os fundos da UE não devem ser utilizados unicamente para alcançar os 

objetivos da estratégia «Europa 2020», mas também para visar mais melhorias estruturais 

e investimentos na economia real; salienta que cumpre proceder a uma avaliação 

quantificada da eficácia e da eficiência dos fundos já investidos, nomeadamente para 

avaliar os efeitos em termos de criação de emprego; 

15. Reitera que os FEEI oferecem uma excelente oportunidade para que a UE financie mais 

projetos de I&D, um domínio em que estamos muito atrasados e que teria impacto na 

criação de emprego sustentável e de qualidade; solicita à Comissão que apoie o papel dos 

FEEI na promoção da investigação e da inovação nas micro, pequenas e médias empresas; 

16. Recomenda à Comissão que, através dos FEEI, se empenhe ativamente na criação de 

empregos num contexto económico hipocarbónico e com reduzidas emissões de 

poluentes; 

17. Apela a que se prossiga o investimento de fundos estruturais nas regiões em transição, de 

molde a não comprometer os resultados alcançados com os meios e esforços já utilizados; 
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18. Salienta que a participação ativa dos parceiros sociais e de outros intervenientes relevantes 

da sociedade civil facilita, em grande medida, a consecução dos objetivos dos acordos de 

parceria e dos programas operacionais, tanto no processo de desenvolvimento, quanto na 

execução dos projetos a realizar; apela a uma maior participação dos parceiros sociais no 

grupo de alto nível de peritos independentes encarregado de acompanhar a simplificação 

em prol dos beneficiários dos fundos estruturais e de investimento europeus; 

19. Congratula-se com o facto de os AP esboçarem a coordenação e as sinergias entre o FSE e 

demais FEEI, outros programas da UE (EaSI, FEAD, FEG, Erasmus+, Life+ e Horizonte 

2020) e os instrumentos nacionais; observa que o FSE não pode, por si só, resolver os 

problemas complexos que afetam o mercado de trabalho, a educação e as políticas sociais 

e salienta que, apesar das previsões de crescimento económico, o nível do emprego na 

Europa deverá permanecer inferior ao de 2008; insiste em que a Comissão e os Estados-

Membros garantam uma coordenação e complementaridade globais entre os diferentes 

instrumentos, para evitar sobreposições, assegurar investimentos eficientes e eficazes e 

melhores resultados; 

20. Solicita igualmente à Comissão que envide esforços para harmonizar as definições e 

regulamentações, de modo a assegurar uma maior coerência entre os vários fundos e 

instrumentos; 

21. Observa que só em casos esporádicos é que as medidas apoiadas pelo FSE geram receitas 

diretas, pelo que as subvenções são o instrumento mais adequado para a sua 

implementação, ao passo que alguns instrumentos financeiros, como empréstimos e 

garantias, poderiam constituir um instrumento complementar útil para determinadas 

intervenções do FSE com um possível efeito de alavanca; 

22. Sublinha a importância de tornar os investimentos do FSE mais atrativos para os 

beneficiários, através da utilização de opções de custos simplificadas (OCS), e acolhe com 

agrado o aumento previsto dos montantes abrangidos por OCS durante o período 

2014-2020, de 7 % para 35 %; insta a Comissão a prosseguir estes esforços visando 

recorrer cada vez mais a opções simplificadas; insta os Estados-Membros a reduzirem as 

barreiras burocráticas, a fim de executar o FSE de forma mais eficaz; 

23. Insta a Comissão a visar uma maior simplificação para os beneficiários e uma orientação 

mais precisa para satisfazer os seus objetivos, tendo em conta as necessidades específicas 

e as particularidades dos Estados-Membros; exorta, além disso, os Estados-Membros a 

também fazerem um esforço neste domínio; 

24. Salienta a necessidade de garantir uma capacidade administrativa suficiente antes de os 

investimentos serem realizados, tendo em conta o facto de que mais fundos da UE não 

significam mais crescimento; chega-se a um ponto em que os rendimentos começam a 

declinar e os fundos adicionais não conduzem a um maior crescimento; 

25. Convida a Comissão Europeia a conceber e a criar um portal de fácil utilização, que 

faculte uma breve descrição de todas as opções de financiamento ao nível da UE, bem 

como hiperligações para a página Web de cada programa; 

26. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que os recursos consagrados à 

assistência técnica por iniciativa da Comissão incidam exclusivamente no apoio à 
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superação dos vários obstáculos à execução do FSE e da IEJ e no aumento da eficiência e 

eficácia da utilização dos investimentos dos FEEI, nomeadamente através da melhoria das 

taxas de absorção, bem como no pleno cumprimento das restantes condicionalidades ex 

ante; salienta a importância de combater o desperdício de fundos da UE e aguarda com 

expectativa os resultados da reforma dos fundos estruturais e de investimento, 

nomeadamente das condicionalidades ex ante; 

27. Solicita à Comissão que analise minuciosamente o impacto real do investimento de fundos 

da UE durante o período de programação anterior e tire conclusões acerca dos resultados 

positivos e negativos dos contratos de parceria e dos programas operacionais, devendo o 

mesmo ser feito para o futuro período de programação; é necessário um portal que faça 

uma síntese das estatísticas sobre os projetos já aprovados para evitar a fragmentação das 

informações. 
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PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS 

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional 

sobre investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento: uma avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do 

RDC 

(2016/2148(INI)) 

Relator de parecer: Daniele Viotti 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Manifesta preocupação face ao atraso na adoção dos programas operacionais e na 

designação das autoridades de gestão, de pagamento e certificação no âmbito da política 

de coesão que conduziu a um arranque lento dos projetos e a um nível extremamente 

baixo de absorção da política de coesão nos três primeiros anos do atual período de 

programação; considera que devem ser empreendidos todos os esforços para assegurar que 

os novos programas arranquem sem atrasos no início de cada período de programação e 

solicita, neste contexto, um acordo atempado sobre o próximo quadro financeiro 

plurianual (QFP); 

2. Sublinha o elevado risco de acumulação de pedidos de pagamento no âmbito da rubrica 1b 

na segunda metade do QFP atual e apela a que um nível suficiente de dotações de 

pagamento seja disponibilizado numa base anual até ao final da perspetiva atual, a fim de 

evitar uma nova acumulação de faturas por liquidar; salienta, para este efeito, a 

necessidade de as três instituições da UE desenvolverem e acordarem um novo plano de 

pagamento conjunto para 2016-2020, o qual deverá proporcionar uma estratégia clara que 

atenda a todas as necessidades de pagamento até ao final do atual QFP; 

3. Regista as contribuições dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) no 

apoio à aplicação das recomendações específicas por país; salienta que o artigo 23.º do 

Regulamento relativo às Disposições Comuns só deve ser utilizado em último recurso e 

que o Parlamento deve participar plenamente desde a fase inicial; observa, neste contexto, 

a proposta da Comissão relativa à criação do programa de apoio às reformas estruturais 

que será parcialmente financiado através da transferência de fundos de assistência técnica 

para o programa no âmbito da política de coesão; 
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4. Sublinha que o atual QFP dá maior destaque ao desempenho dos FEEI; considera que o 

quadro de desempenho futuro nas próximas perspetivas financeiras deveria assentar nos 

resultados de uma avaliação exaustiva do funcionamento do acordo atual; 

5. Conclui que é possível alcançar um desempenho e ganhos de eficiência significativos no 

orçamento da UE através da simplificação dos FEEI tanto para os beneficiários como para 

as autoridades de gestão, nomeadamente a nível de candidaturas (contratos públicos), 

execução (gestão de projetos) e controlo (auditorias durante e depois do projeto); exorta a 

Comissão a incentivar o Grupo de Peritos de Alto Nível a trabalhar num espírito de 

exploração e a procurar soluções não convencionais, em vez de intervir de forma limitada; 

6. Observa que os instrumentos financeiros desempenham um papel importante no âmbito do 

atual QFP como forma de financiamento complementar em relação aos subsídios e às 

subvenções; considera, contudo, que estes não devem substituir as subvenções como 

principal instrumento dos FEEI; salienta que a sua execução deve ser eficaz, transparente 

e ser sempre objeto de um controlo parlamentar pleno, sem qualquer prejuízo para a 

unidade do orçamento da UE; 

7. Espera que a Comissão apresente o mais rapidamente possível ao Parlamento uma 

avaliação pormenorizada sobre a complementaridade, a adicionalidade e as sinergias 

alcançadas até ao momento entre os FEEI e o FEIE, e solicita que sejam tomadas medidas 

para garantir a existência de sinergias e a coerência total entre os FEEI e outros 

instrumentos da UE; 

8. Congratula-se com o significativo progresso e os resultados das operações em curso dos 

FEIE; considera que a revisão do Regulamento FEIE constituirá uma oportunidade para 

continuar a melhorar o desempenho dos FEIE, nomeadamente, permitindo às regiões não 

participantes – através da assistência técnica no terreno – induzirem a procura e operações 

de projetos equilibradas a nível regional; proporcionando uma orientação abrangente às 

autoridades de gestão acerca da possibilidade de combinar os FEIE com instrumentos de 

gestão partilhada e direta; acelerando a criação de plataformas de investimento nos 

Estados-Membros – ponto de encontro para os fundos públicos e financiamento privado; 

restaurando o equilíbrio nos investimentos sectoriais, especialmente tendo em conta as 

principais lacunas de investimento; autorizando um perfil de risco mais elevado nos 

projetos de investimento aprovados e apresentando informações e dados completos sobre 

os progressos da vertente PME, incluindo a utilização de produtos financeiros por parte 

das PME; 

9. Salienta que a resposta adequada à questão da migração se tornou um dos principais 

desafios para a Europa; sublinha o potencial contributo dos FEEI neste contexto, 

especialmente tendo em conta os escassos recursos financeiros do orçamento da UE em 

geral; incentiva os Estados-Membros a utilizarem as verbas da política de coesão de forma 

a favorecer a integração dos requerentes de asilo e dos refugiados na sociedade; insta a 

Comissão a permitir, se necessário, uma rápida mudança dos programas operacionais para 

este efeito; 

10. Solicita à Comissão que mantenha a autoridade orçamental informada sobre as possíveis 

consequências orçamentais do Brexit para os FEEI na UE-27 no atual período de 

programação. 
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12.10.2016 

PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO 

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional 

sobre «Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento: uma avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do 

RDC» 

(2016/2148(INI)) 

Relator de parecer: Kosma Złotowski 

 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Regista o contributo significativo dos fundos europeus estruturais e de investimento para a 

construção de uma rede de transportes europeia moderna, eficiente, com reduzidas 

emissões e segura; sublinha a necessidade de melhorar a complementaridade e as sinergias 

na execução dos fundos europeus para promover um financiamento combinado e reforçar 

o efeito de alavanca dos instrumentos financeiros da União no setor dos transportes; 

constata a necessidade de intensificar os esforços e criar comités de controlo conjuntos 

para reforçar as sinergias entre os FEIE, el Mecanismo Interligar a Europa, o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e o programa Horizonte 2020 no setor dos 

transportes; chama a atenção para a necessidade de tomar em consideração as diferentes 

necessidades dos Estados-Membros e das regiões no âmbito dos diferentes fundos e redes; 

2. Salienta que os fundos europeus estruturais e de investimento se tornaram a principal 

fonte de investimento e, nos países mais afetados pela crise, uma fonte importante, 

constituindo assim não só um instrumento fundamental para eliminar as disparidades nas 

infraestruturas de transporte a nível regional e nacional, a fim de promover a coesão social 

e territorial, mas também uma alavanca essencial para manter a atividade económica e o 

emprego nos setores dos transportes e do turismo; sublinha que o cofinanciamento dos 

projetos de infraestruturas de transportes deve ser orientado para a redução do número de 

acidentes de viação e dos custos externos; 

3. Salienta a importância da participação dos cidadãos, da transparência e da sustentabilidade 

dos planos de transportes gerais nacionais, bem como dos planos de mobilidade urbana 

sustentável e da sua coordenação a nível nacional e europeu, em particular entre os 
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Estados-Membros vizinhos, no quadro da realização dos planos de transportes 

transfronteiriços e dos troços transfronteiriços incompletos e da criação de uma visão 

coerente do desenvolvimento dos diferentes modos de transporte; insta os 

Estados-Membros a melhorarem a coordenação entre os planos nacionais de transportes e 

os objetivos e prazos da RTE-T; exorta a Comissão a introduzir um mecanismo específico 

para melhorar a coordenação entre o planeamento da UE e os planos nacionais; 

4. Salienta a necessidade de utilizar os fundos europeus estruturais e de investimento, em 

sinergia com o Mecanismo Interligar a Europa e o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, para colmatar as lacunas e eliminar os estrangulamentos que existem entre os 

projetos de infraestruturas concluídos e entravam a melhoria da coesão económica e 

social, em particular nas regiões transfronteiriças e nas regiões ultraperiféricas definidas 

no artigo 349.º do TFUE, nomeadamente as ligações ferroviárias regionais desmanteladas 

e abandonadas (ligações em falta); recorda que os FEIE podem ser utilizados para 

investimentos em mobilidade inteligente e sistemas de transporte inteligentes (STI), em 

particular nos transportes públicos sustentáveis nas cidades e nas regiões; 

5. Salienta a necessidade específica de maximizar a contribuição dos fundos estruturais para 

a realização dos objetivos da Agenda Urbana da UE; solicita à Comissão que atribua um 

financiamento adequado ao apoio aos planos de mobilidade urbana sustentável e aos 

projetos de transportes públicos sustentáveis, acessíveis, seguros e intermodais, bem como 

aos terminais de transporte; salienta que o investimento territorial integrado é importante 

para criar uma rede de transportes públicos ampla, eficiente do ponto de vista energético e 

favorável aos passageiros; 

6.  Salienta a necessidade de proporcionar apoio técnico, profissional e prático aos 

Estados-Membros, às regiões e às localidades durante os pedidos de financiamento, bem 

como nas fases de planeamento e execução dos projetos de infraestruturas mais onerosos, 

a fim de garantir uma otimização da qualidade e dos custos e de colmatar a falta de 

conhecimentos especializados dos Estados-Membros; observa que é necessário melhorar o 

conhecimento dos instrumentos financeiros da UE e dos procedimentos de candidatura 

nos Estados-Membros, com a ajuda da Comissão, a fim de garantir uma repartição do 

financiamento equitativa e eficaz; congratula-se com o impacto da iniciativa JASPERS e 

recorda que a falta de planeamento do investimento causa atrasos consideráveis na 

execução dos projetos e numa utilização ineficiente do financiamento; 

7. Recorda que a conclusão da rede principal da RTE-T é uma prioridade da política 

europeia de transportes e que os fundos estruturais e de investimento são um instrumento 

muito importante para a execução do projeto; salienta a necessidade de explorar o 

potencial dos fundos europeus estruturais e de investimento para combinar o potencial da 

rede principal e da rede global RTE-T com as infraestruturas de transportes regionais e 

locais; reconhece a importância do Fundo de Coesão para a melhoria das infraestruturas e 

da conectividade na Europa e insiste na manutenção deste fundo no novo quadro 

financeiro para depois de 2020; 

8. Insta a Comissão a ter em conta as principais características dos investimentos a longo 

prazo em infraestruturas de transportes; salienta que o investimento em infraestruturas de 

transportes sustentáveis requer uma contribuição pública considerável e pode ser menos 

atrativo para o setor privado pelo facto de a sua rentabilidade ser demasiado baixa ou 
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incerta; 

9. Recorda que os fundos atribuídos ao financiamento do Mecanismo Interligar a Europa 

foram fortemente reduzidos para recapitalizar o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos; recorda que o setor dos transportes continua a ser uma das principais 

prioridades do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e insta a que estes 

montantes sejam utilizados para financiar projetos de infraestruturas de transporte 

sustentáveis, com especial destaque para a infraestrutura ferroviária; solicita vivamente 

que os cortes efetuados no Mecanismo Interligar a Europa para financiar o FEIE sejam 

repostos no âmbito da revisão do quadro financeiro plurianual; chama a atenção para a 

possibilidade de combinar os instrumentos financeiros do FEIE com os FEEI num mesmo 

projeto; 

10. Afirma que a multimodalidade dos transportes deve ser um fator essencial na avaliação 

dos projetos de infraestruturas financiados pelos fundos europeus estruturais e de 

investimento, mas que não deve ser o único critério utilizado para avaliar os projetos 

propostos, em particular no caso dos Estados-Membros em que se registam grandes 

necessidades de investimento no domínio das infraestruturas de transportes; 

11. Salienta que o financiamento no âmbito da política de coesão, da criação de emprego, do 

desenvolvimento sustentável e da aplicação de tecnologias inovadoras é extremamente 

importante para a construção e o desenvolvimento de infraestruturas de transportes nos 

países da Europa Central e Oriental e noutros países, nomeadamente nas regiões europeias 

menos desenvolvidas; solicita que sejam garantidos os recursos necessários e que seja 

mantido o nível de financiamento no próximo quadro financeiro plurianual, bem como 

que seja mantido o apoio aos projetos de interconexão e de investimento na modernização 

das estradas, dos caminhos de ferro e das vias navegáveis; 

12. Recorda que os fundos europeus estruturais e de investimento e o Mecanismo Interligar a 

Europa são fundamentais para o desenvolvimento das infraestruturas de transportes nas 

regiões marítimas, em particular nas regiões ultraperiféricas, a fim de colmatar a falta de 

ligações marítimas entre as regiões insulares e o mercado interno; salienta, neste contexto, 

a importância de garantir recursos para o desenvolvimento das autoestradas do mar e das 

infraestruturas marítimas; 

13. Apela a uma intensificação dos esforços para reduzir o desperdício e garantir uma 

utilização mais eficaz dos fundos europeus estruturais e de investimento no âmbito das 

infraestruturas aeroportuárias; 

14. Sublinha as grandes disparidades existentes entre Estados-Membros no que diz respeito ao 

nível de desenvolvimento e à utilização do transporte por via navegável; salienta a 

necessidade de utilizar os fundos europeus estruturais e de investimento para colmatar esta 

lacuna; 

15. Assinala que existem grandes obstáculos administrativos no acesso aos FEEI, em 

particular para as PME; salienta que a exclusão dos FEEI das regras em matéria de 

auxílios estatais facilitará de forma significativa o acesso aos FEEI por parte das PME e 

empresários locais que se deparam com grandes obstáculos administrativos; salienta que 

os fundos europeus estruturais e de investimento são particularmente importantes, pois 

permitem investimentos em infraestruturas regionais e locais de pequenas e médias 
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dimensões, importantes para a vida quotidiana das pessoas; apela a uma maior 

flexibilidade na conceção das orientações e na avaliação dos projetos de infraestruturas 

executados que tenham sido financiados por estes fundos; apela a uma maior flexibilidade 

no que respeita à concentração temática que estabelece as prioridades de investimento dos 

FEIE, tendo em conta o facto de a concentração temática não dever impedir as autoridades 

locais de investir nas infraestruturas de transportes; salienta que devem ser tomadas 

medidas específicas para simplificar as formalidades administrativas; 

16. Salienta a necessidade de apoiar a digitalização do sistema de transportes; neste contexto, 

realça a importância de garantir recursos para as PME; 

17. Sublinha que a concentração temática que estabelece as prioridades de investimento dos 

FEEI poderá limitar a capacidade das autoridades locais de investir nas infraestruturas de 

transportes, sobretudo nas regiões mais desenvolvidas, onde pelo menos 80 % dos 

recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) a nível nacional 

devem ser afetados a dois ou mais dos objetivos temáticos 1, 2, 3 e 4 do Quadro 

Estratégico Comum (QEC); insta, por conseguinte, a Comissão a permitir às regiões uma 

maior flexibilidade na escolha das prioridades em que pretendem centrar os seus esforços; 

salienta que o objetivo 7 do QEC, «Promover transportes sustentáveis e eliminar os pontos 

de estrangulamento nas principais infraestruturas de rede», deve ser tido em conta como 

ação essencial do FEDER; 

18. Considera que os países com problemas económicos têm dificuldade em cofinanciar 

projetos europeus devido à aplicação rigorosa do atual Pacto de Estabilidade e 

Crescimento no cálculo do défice público; insta a Comissão a ser mais flexível na 

avaliação do investimento nacional no cofinanciamento de compromissos relativos a 

projetos europeus de transportes da RTE-T no cálculo do défice público; 

19. Apela a um maior intercâmbio de informações e a uma maior cooperação entre 

Estados-Membros, a fim de reforçar as capacidades administrativas dos fundos europeus 

estruturais e de investimento, de molde a garantir que as administrações locais e nacionais 

que gerem estes fundos sejam tão eficientes quanto possível; 

20. Apela a uma maior inclusão das autoridades locais e regionais, bem como dos parceiros 

sociais no setor dos transportes, nos processos de elaboração de planos gerais de 

transporte a nível nacional e de afetação de recursos a projetos de infraestruturas; 

21. Sugere a introdução no Semestre Europeu de um capítulo consagrado ao acompanhamento 

da coerência entre o investimento nacional em infraestruturas de transportes e os objetivos 

da RTE-T; 

22. Considera que é necessário definir indicadores que assegurem uma distribuição justa dos 

fundos europeus e que tenham também em conta necessidades territoriais específicas; 

recorda que só uma cooperação territorial europeia e uma distribuição inteligente de 

fundos podem melhorar o desenvolvimento eficaz dos transportes. 
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14.10.2016 

PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional 

sobre investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento: uma avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, nº 3, do 

RDC 

(2016/2148(INI)) 

Relatora de parecer: Viorica Dăncilă 

 

SUGESTÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do 

Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Toma nota da comunicação da Comissão sobre as negociações dos acordos de parceria 

(AP) e dos programas operacionais (PO), tal como exigido pelo artigo 16.º, n.º 3, do 

Regulamento Disposições Comuns (RDC); 

2. Considera que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), entre os quais se 

inclui o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), são meios 

essenciais de investimento e constituem os principais mecanismos de financiamento 

utilizados para estimular o desenvolvimento rural em muitos Estados-Membros; destaca 

que a complementaridade e a adicionalidade entre esses fundos é essencial para 

estabelecer as condições de criação de emprego e de crescimento nas zonas rurais; salienta 

que o POSEI é o principal responsável pela criação de emprego direto e indireto no sector 

agrícola em regiões ultraperiféricas e apoia vivamente a atualização do seu orçamento, de 

modo a dar resposta às características e aos condicionalismos especiais destas regiões, em 

conformidade com as disposições previstas no artigo 349º do TFUE; 

3. Salienta a importância de ter devidamente em conta as necessidades de desenvolvimento 

das zonas rurais nos acordos de parceria e de transpor as disposições dos acordos de 

parceria nesse domínio nos diferentes programas operacionais da política de coesão; 

4. Considera que as zonas rurais, em particular as menos desenvolvidas, podem contribuir de 

forma significativa para o aumento do emprego e a redução da pobreza ao impulsionarem 

o investimento na inovação e na educação e reforçando a sua competitividade, garantindo 
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deste modo a renovação das gerações; considera, portanto, que, para garantir o 

crescimento económico das zonas rurais, há que evitar os cortes e o congelamento dos 

fundos destinados a essas zonas; rejeita todo e qualquer congelamento ou corte das ajudas 

provenientes dos FEEI como medida coerciva devido ao não cumprimento dos objetivos 

relativos ao défice, sem ter em conta o impacto socioeconómico dessas medidas; 

5. Salienta que os FEEI devem contribuir para o desenvolvimento de infraestruturas em 

zonas rurais e, em particular, para a promoção do crescimento da banda larga, o 

desenvolvimento e a modernização do setor agroalimentar e a melhoria do acesso das 

PME ao financiamento neste setor; é de opinião que muitos dos atuais instrumentos da 

PAC devem ser utilizados para implementar com êxito e eficácia os investimentos 

específicos; 

6. Sublinha o papel da agricultura como fonte de emprego e na preservação das paisagens 

rurais; 

7. Sublinha que o novo FEADER se baseia nos anteriores períodos de programação, 

proporcionando flexibilidade para dar uma resposta melhor às necessidades territoriais 

específicas e alargando os objetivos de seis prioridades da UE para o desenvolvimento 

rural, divididas em 18 domínios prioritários, que contribuem para a realização dos três 

objetivos transversais: inovação, ambiente/atenuação das alterações climáticas e 

adaptação; salienta que a promoção da inovação tecnológica e social durante os próximos 

exercícios financeiros é determinante para que a agricultura europeia seja sustentável e 

competitiva; sublinha ainda que os FEEI devem visar, acima de tudo, os investimentos 

suscetíveis de promover os ciclos económicos; 

8. Recorda o importante contributo do FEADER para a proteção do clima e para a 

consecução do objetivo de afetar, no mínimo, 20 % do orçamento da UE à ação climática; 

9. Salienta a importância do FEADER para as micro, pequenas e médias empresas; 

10. Lamenta que o orçamento inicialmente atribuído para o atual período de programação no 

âmbito do pilar II foi de 99,6 mil milhões de euros, o que representa uma forte diminuição 

em termos reais em comparação com o período anterior; salienta o valor acrescentado dos 

financiamentos multifundos e insiste na harmonização das regras relativas à sinergia dos 

fundos; 

11. Manifesta preocupação com o longo processo de adoção dos programas de 

desenvolvimento rural (PDR); espera que a Comissão, os Estados-Membros e as regiões 

tenham tirado lições deste processo, de modo a evitar atrasos semelhantes no futuro; 

chama a atenção para o facto de os atrasos registados na adoção dos programas de 

desenvolvimento rural, bem como os atrasos nos pagamentos aos agricultores, 

contribuírem para acentuar a crise do setor agrícola e insta a Comissão e os 

Estados-Membros a instituírem medidas transitórias que assegurem o acesso dos 

agricultores a financiamento; 

12. Salienta que os atrasos na adoção dos PDR deram azo, inevitavelmente, a atrasos na 

publicação das medidas e submedidas específicas, o que causou inconvenientes aos 

agricultores; 
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13. Considera que uma das causas destes atrasos reside no facto de a estratificação em vários 

níveis e os diversos graus de pormenor exigidos na elaboração dos PDR se traduzirem 

numa fragmentação excessiva, o que aumenta o trabalho na fase de gestão concreta das 

intervenções, em detrimento da desejada simplificação e clareza das normas; 

14. Defende que deve ser dada prioridade, no âmbito do PDR, aos projetos candidatos que 

têm um impacto direto no desenvolvimento agrícola, evitando que este Programa integre 

projetos que, embora se destinem às zonas rurais, possam ser integrados noutros 

programas europeus; 

15. Destaca, uma vez mais, o papel importante que os jovens e as mulheres desempenham no 

meio rural; lamenta que, na Europa, apenas 28 %, em média, das explorações agrícolas 

sejam dirigidas por mulheres, apesar de o empreendedorismo feminino constituir, em 

termos sociais, económicos e ambientais, um importante pilar do desenvolvimento 

sustentável nas zonas rurais; nota que, sobretudo nas zonas rurais, as mulheres e os jovens 

estão entre os grupos que vivem numa situação mais precária e registam um elevado nível 

de desemprego; sublinha a importância dos PDR que apoiam o emprego no setor agrícola, 

nomeadamente no que respeita à criação de empregos de qualidade para os jovens e as 

mulheres; insta a Comissão a apoiar e a incentivar o acesso das mulheres das regiões 

rurais ao mercado de trabalho, enquanto prioridade nas suas futuras políticas de 

desenvolvimento; insta os Estados-Membros a reforçarem e promoverem plenamente a 

dimensão de género na execução dos programas de desenvolvimento rural e a votarem 

particular atenção aos projetos que envolvem os jovens, incentivando-os a prosseguir a 

agricultura enquanto carreira e viabilizando a renovação geracional; 

16. Recorda que as zonas rurais da UE enfrentam um conjunto de problemas persistentes - 

êxodo rural, envelhecimento da população restante, falta de serviços sociais e outros 

problemas socioeconómicos - que devem constituir uma prioridade fundamental das 

políticas de coesão europeias financiadas pelos FEEI; 

17. Congratula-se com o aumento, por parte dos Estados-Membros e das regiões, dos fundos 

para medidas ambientais e investimentos corpóreos destinados a reforçar a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável das zonas rurais; espera que estas 

medidas, juntamente com os serviços prestados pelos gestores do património paisagístico 

em prol da política climática e da estratégia para a biodiversidade, tenham um impacto 

duradouro e uma elevada capacidade económica, promovendo uma adicionalidade eficaz 

entre os diferentes fundos; destaca a importância de introduzir o instrumento de gestão de 

riscos no âmbito do FEADER e exorta os Estados-Membros a apoiarem a criação de 

fundos mutualistas e prémios de seguro com vista a eliminar as vulnerabilidades do setor 

agrícola; observa, além disso, que a garantia da produtividade e, por conseguinte, da 

competitividade a longo prazo depende, em grande medida, do investimento em aspetos 

ambientais da atividade agrícola e da gestão sustentável dos solos, da água e da 

biodiversidade, como a prevenção da erosão dos solos, a regulação eficiente do ciclo de 

nutrientes, a otimização da polinização, a criação de solos aráveis e a integração da 

agrossilvicultura e da gestão sustentável das florestas, a fim de aumentar a resiliência face 

às alterações climáticas e de continuar a desenvolver uma bioeconomia forte; salienta 

ainda que os agricultores têm menos capacidade para investir neste tipo de medidas já que 

os seus rendimentos têm vindo a ser restringidos devido à atual situação económica, o que 

torna o financiamento da UE e dos Estados-Membros essencial para fazer face aos 
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desafios crescentes, como a produtividade, a prosperidade, a segurança alimentar e as 

alterações climáticas futuras; 

18. Insta a Comissão a garantir um acesso mais fácil e geograficamente equilibrado ao 

financiamento, conferindo especial prioridade às empresas e às cooperativas das zonas 

rurais e das regiões estruturalmente desfavorecidas, bem como aos projetos que procurem 

promover a coesão territorial e a ligação em rede das zonas rurais; 

19. Realça que as medidas dos fundos de desenvolvimento rural que se destinam a fomentar a 

inovação e o investimento nas tecnologias emergentes e na agricultura de precisão devem 

ser substancialmente reforçadas, a fim de aumentar a competitividade das empresas 

europeias nas zonas rurais; 

20. Salienta que é importante que os projetos financiados através dos PDR satisfaçam 

efetivamente a necessidade de gerar crescimento e emprego, e insta a Comissão e as 

autoridades de gestão a elaborarem avaliações ex ante e ex post do valor acrescentado e do 

impacto económico e social dos projetos e das intervenções que beneficiam de 

financiamento; 

21. Exorta a Comissão a assegurar mecanismos de correlação dos preços de produção e 

venda, garantindo, deste modo, que os principais beneficiários dos financiamentos da 

PAC sejam os produtores agrícolas; 

22. Considera que alguns Estados-Membros e regiões não tiraram o máximo partido do 

FEADER devido à complexidade e aos requisitos de controlo mais rigorosos estabelecidos 

pela Comissão, pelo que apela à instituição de um sistema digital centralizado a nível 

europeu que permita identificar questões problemáticas do foro contabilístico; insta a 

Comissão a garantir que todas as partes sejam informadas atempadamente sobre a 

estrutura renovada do FEADER e a promover ativamente a absorção e a visibilidade 

destes fundos; 

23. Salienta a importância das adaptações aos FEEI que potenciam a sua aplicabilidade às 

regiões ultraperiféricas, fomentando a dinamização da economia e do emprego locais 

nestas zonas tipicamente distantes, remotas, dispersas e de pequena dimensão e que, por 

conseguinte, carecem de particular atenção no que diz respeito à criação e manutenção do 

emprego; 

24. Observa que alguns Estados-Membros ou regiões, por vezes aqueles com mais 

necessidades em termos de desenvolvimento rural, não incentivam a participação nos 

programas e, em alguns casos, nem sequer preveem regimes que são necessários nos seus 

territórios; 

25. Solicita à Comissão que reforce o seu papel nas atividades de intercâmbio e difusão de 

boas práticas entre os Estados-Membros e entre as regiões relativamente à utilização do 

FEADER; 

26. Solicita aos Estados-Membros, às regiões e à Comissão que implementem de forma plena 

e eficiente o FEADER e que evitem a regulamentação excessiva e a inclusão de 

procedimentos desnecessários; sublinha que os serviços de aconselhamento específicos e 

uma monitorização e assistência constantes são elementos essenciais dos programas 
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operacionais, a fim de apoiar os agricultores, os detentores de áreas florestais e as 

comunidades rurais, tendo em vista uma aplicação eficaz e transparente; solicita à 

Comissão que continue a simplificar a PAC sem diminuir o âmbito dos PDR, reduzindo 

assim os encargos administrativos supérfluos e a burocracia sem comprometer os 

objetivos políticos, e, sempre que possível e necessário, a adaptar a legislação de base em 

conformidade, a fim de facultar um acesso rápido e simples ao financiamento europeu, 

especialmente por parte de pequenas explorações, de forma a atingir os objetivos da PAC; 

insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a atribuição de recursos 

suficientes para o pleno cumprimento das restantes condicionalidades ex ante; manifesta a 

sua preocupação pelo facto de a burocracia excessiva e a complexidade das regras 

reduzirem a atratividade dos financiamentos da PAC; espera que seja possível avançar 

com a simplificação sem demora; 

27. Congratula-se com a instituição, pela Comissão, de um grupo de alto nível de peritos 

independentes sobre o acompanhamento da simplificação para os beneficiários dos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, incumbido de reduzir os encargos 

administrativos para os beneficiários desses fundos, incluindo do FEADER; espera que os 

relatórios do grupo permitam identificar formas concretas de aplicar uma maior 

simplificação dos fundos europeus e facilitem o acesso aos mesmos; 

28. Sublinha que, a fim de melhorar o ambiente de investimento na UE, há que proceder às 

reformas estruturais necessárias e reduzir a burocracia; 

29. Manifesta preocupação pelo facto de as medidas destinadas a ajudar os agricultores a gerir 

os riscos e a criar grupos de produtores não terem sido incluídos em muitos programas que 

poderiam apoiar os agricultores a reagir melhor à volatilidade acrescida dos mercados; 

30. Considera que a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural tem os 

conhecimentos técnicos necessários sobre as questões agrícolas e rurais, bem como uma 

visão geral da situação, e, por conseguinte, é a natural responsável pelos PDR, e insta a 

Comissão a assegurar que existe pessoal suficiente para garantir a execução e auditoria 

adequadas da PAC; 

31. Salienta que a realização dos objetivos dos AP e dos PO é, em grande medida, facilitada 

pelo envolvimento ativo dos poderes locais e regionais, dos grupos de ação local (GAL) e 

de outras partes interessadas relevantes no terreno, tais como cooperativas, associações de 

comércios e PO, garantindo que os projetos são bem integrados a nível local e funcionam 

de forma eficaz; congratula-se com o êxito dos instrumentos de desenvolvimento local de 

base comunitária e com as competências dos GAL na gestão de projetos a nível local; 

solicita à Comissão e às autoridades responsáveis pela gestão dos PDR que consultem 

regularmente as partes interessadas, da programação à execução dos PDR; 

32. Solicita à Comissão que elabore um documento de orientação para mostrar ao setor 

agroalimentar as possibilidades de financiamento oferecidas pelos FEEI, em combinação 

com o novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos; 

33. Solicita ainda à Comissão que envide esforços para harmonizar as definições e as 

regulamentações, para que haja maior coerência entre os diversos fundos e instrumentos; 

34. Apela à sensibilização dos Estados-Membros para a necessidade de se potenciar 
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mecanismos de formação inicial e contínua agrícola, através de recursos do Fundo Social 

Europeu e de programas como a Garantia para a Juventude. 
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sobre investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento: uma avaliação do relatório nos termos do artigo 16.º, n.º 3, do 

RDC 

(2016/2148(INI)) 

Relator de parecer: Nikolaos Chountis 

 

SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Recorda que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem os 

principais instrumentos financeiros da política de coesão da UE para concretizar o 

objetivo de uma União mais próspera, equilibrada e solidária, bem como os grandes 

objetivos da Estratégia Europa 2020 em matéria de crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, melhorando a coesão económica, social e territorial da UE; Sublinha que os 

FEEI têm como objetivo apoiar os investimentos estratégicos em domínios fundamentais 

como as infraestruturas, a educação, a investigação e a inovação; realça o potencial da 

utilização eficiente dos FEEI, em especial o Fundo Social Europeu (FSE), para combater o 

desemprego estrutural e de longa duração e promover a inclusão social e uma melhor 

educação para todos, em particular para os jovens pouco qualificados, os jovens que não 

trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET) e os jovens oriundos de 

meios desfavorecidos; congratula-se, a este respeito, com o reforço do papel do FSE no 

período de 2014-2020, uma vez que a igualdade de acesso a uma educação formal e não 

formal de qualidade e a oportunidades de formação e de aprendizagem ao longo da vida 

constitui uma das principais prioridades para concretizar uma verdadeira convergência e 

reduzir as disparidades e as desigualdades socioeconómicas existentes entre os 

Estados-Membros, as regiões e os territórios da UE; salienta que, para este fim, são 

indispensáveis sistemas públicos de educação eficazes, dotados dos recursos adequados e 

amplamente acessíveis, bem como empregos sustentáveis e de qualidade para os jovens, 

para chegar a todas as camadas da sociedade europeia; 

2. Lamenta que o nível global do QFP para o período de 2014-2020 seja inferior ao do QFP 

relativo ao período de 2007-2013; salienta que, num período de políticas de austeridade e 
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de ajustes orçamentais extremos, a pressão sobre os orçamentos dos Estados-Membros é 

maior; destaca o facto de que essa pressão conduziu, em alguns Estados-Membros, a uma 

diminuição do financiamento público destinado à educação e à persistência de elevados 

níveis de desemprego, em especial entre os jovens; 

3. Incentiva os Estados-Membros a tirarem o máximo partido da flexibilidade acrescida e da 

orientação para os resultados do atual período de programação da política de coesão, a fim 

de aumentar o seu valor acrescentado; sublinha que é necessário adotar medidas visando 

otimizar a utilização dos FEEI através do investimento em infraestruturas pertinentes para 

promover a solidariedade, a criação de emprego e o emprego duradouro, a educação, a 

cultura e o desporto, a prestação de serviços públicos de qualidade, a justiça ambiental e a 

redução do desemprego e da exclusão social; manifesta preocupação com as 

consequências negativas da eventual suspensão dos pagamentos dos FEEI para os 

Estados-Membros que enfrentam dificuldades e que se viram obrigados a efetuar cortes 

orçamentais substanciais nos setores da cultura e da educação; 

4. Observa que os FEEI visam domínios que favorecem um ambiente propício à criação de 

emprego, como os setores da educação e da formação e as indústrias culturais e criativas, 

complementando os orçamentos nacionais e compensando a diminuição dos níveis de 

investimento; 

5. Solicita aos Estados-Membros que aproveitem da melhor forma o potencial dos FEEI, 

reforçando o valor acrescentado e a orientação para os resultados dos seus projetos e 

fornecendo informações suficientes e adequadas aos potenciais beneficiários, inclusive 

nos setores da educação, da cultura e do desporto; 

6. Frisa que, segundo as conclusões do monitor da educação e da formação de 2015, é 

urgente melhorar o caráter inclusivo, a qualidade e a pertinência da educação na UE, a fim 

de assegurar o crescimento sustentável, estimular a produtividade, dar resposta ao 

desemprego estrutural e de longa duração, promover uma mobilidade equitativa e 

fomentar a inclusão social; insta os Estados-Membros a promoverem e a apoiarem 

projetos visando os sistemas de ensino, os professores e os formadores, bem como os 

estudantes de todas as idades, nomeadamente os que pertencem a grupos vulneráveis e 

desfavorecidos, utilizando de forma eficiente os recursos disponíveis ao abrigo dos FEEI, 

em particular o FSE, em conjugação com outros instrumentos da UE como o Erasmus+ e 

os programas de cooperação territorial europeia; 

7. Recorda que dois milhões de empresas receberão apoio direto dos FEEI, com vista a 

estimular a sua competitividade e a aumentar a sua capacidade de investigação e de 

inovação; saúda o facto de que praticamente 15 milhões de agregados familiares terão 

acesso à banda larga de elevado débito graças ao apoio do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), e aproximadamente 20 milhões de pessoas nas 

zonas rurais beneficiarão de serviços ou infraestruturas de TIC novos os melhorados 

devido ao apoio do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER); 

8. Sublinha a importância dos Fundos Estruturais e de Investimento para melhorar as 

infraestruturas de ensino pré-escolar, educativas e universitárias, a fim de melhorar a 

qualidade da formação e de modernizar os sistemas de ensino e de formação, por forma a 

dotar os jovens das capacidades e competências necessárias para encontrarem um 

emprego e a ajudar os trabalhadores a aperfeiçoarem as suas capacidades e competências; 
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9. Sublinha o enorme potencial de inovação e emprego das fontes de energia renováveis, 

atendendo à procura de uma maior eficiência na utilização de recursos e de uma maior 

eficiência energética; solicita à Comissão que desenvolva uma estratégia energética e 

ambiental específica para o desenvolvimento regional, tendo igualmente em vista a 

dinamização da educação e do emprego; 

10. Considera que é necessária uma estratégia de investimento mais global que abranja a 

totalidade do ciclo de educação e de formação, englobando todos os setores da 

aprendizagem ao longo da vida, da aprendizagem em contexto de trabalho e do ensino 

formal e não formal; incentiva os Estados-Membros, uma vez que uma «melhor 

educação» constitui uma das principais prioridades do Fundo Social Europeu, a utilizarem 

plenamente este fundo, canalizando os investimentos para uma educação inclusiva, que 

responda aos desafios sociais, para assegurar a igualdade de acesso e de oportunidades 

para todos; 

11. Reconhece a crescente importância das microempresas e das PME do setor cultural e 

criativo em termos de investimento, crescimento, inovação e emprego, bem como o seu 

papel fundamental, em conjunto com as ONG, as redes e as plataformas do domínio da 

cultura, na preservação e na promoção da diversidade cultural e linguística e de uma 

grande variedade de artes e ofícios tradicionais; reconhece que a cultura e a inovação são 

elementos essenciais para ajudar as regiões a captarem investimentos, a apoiarem o talento 

criativo e a promoverem a coesão social, contribuindo, desta forma, para o 

desenvolvimento local, e que as autoridades locais e regionais estão bem posicionadas 

para apoiar este desenvolvimento; 

12. Apela ao aumento do investimento nos domínios da educação, da inclusão social, da 

formação profissional e da aprendizagem ao longo da vida, com vista a melhorar a 

pertinência dos sistemas de ensino e de formação e a transição do ensino para o mercado 

de trabalho e para a aprendizagem ao longo da vida; realça a necessidade de assegurar que 

o financiamento se concentre na prevenção do abandono escolar precoce e de garantir a 

igualdade de acesso a uma educação de qualidade; 

13. Incentiva os Estados-Membros a tirarem o máximo partido da flexibilidade acrescida da 

política de coesão atual, a fim de melhor responder às necessidades e especificidades 

locais e regionais, inclusive nos domínios da educação, da cultura e do desporto; 

14. Realça a importância de uma abordagem mais ampla e holística relativamente à cultura, 

que tenha em conta o seu importante contributo para a educação e a formação, o 

desenvolvimento social e económico inovador e a inclusão social; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a aumentarem a sensibilização para o potencial da cultura no contexto 

da promoção de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e a incentivarem os 

projetos culturais, incluindo os projetos transfronteiras passíveis de contribuir para o 

reforço da coesão económica, social e territorial; 

15. Faz notar a importância da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ), que pode resolver 

o problema persistente do elevado nível de desemprego dos jovens, o qual, em vários 

Estados-Membros, continua a ser superior a 40 %; solicita à Comissão que promova 

infraestruturas que criem novos empregos de qualidade e garantam uma proteção social 

para os jovens no quadro dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento; insta os 

Estados-Membros a aplicarem plenamente a Garantia para a Juventude, com base numa 
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cooperação sólida entre os serviços de emprego e o sistema de ensino; 

16. Destaca o potencial das indústrias culturais e criativas (ICC) no que respeita ao emprego 

dos jovens; salienta que uma maior promoção e investimento no setor cultural e criativo 

podem contribuir substancialmente para o investimento, o crescimento, a inovação e o 

emprego; solicita, por conseguinte, à Comissão que considere as oportunidades especiais 

oferecidas por todo o setor cultural e criativo, incluindo, nomeadamente, as ONG e as 

pequenas associações, por exemplo, no quadro da Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 

17. Observa que, aparentemente, é cada vez mais difícil preencher lugares vagos devido à 

inadequação de competências no mercado de trabalho; sublinha que os problemas da 

inadequação de competências, da mobilidade geográfica limitada e das modalidades de 

trabalho precário devem ser resolvidos através dos FEEI e insta a uma cooperação mais 

estreita entre os estabelecimentos de ensino superior, os organismos de formação e as 

PME no que respeita ao acesso aos FEEI; 

18. Solicita à Comissão que vele por que os Estados-Membros respeitem a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência aquando da execução de projetos financiados 

pelos FEEI; 

19. Observa com agrado que um dos objetivos do pacote legislativo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento para o período de 2014-2020 consiste em facilitar a 

transição das pessoas com deficiência que vivem em instituições para a vida em 

comunidade e solicita à Comissão que zele por que os Estados-Membros respeitem as 

disposições da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência aquando da aplicação dos FEEI neste domínio; 

20. Recorda que os Estados-Membros devem empenhar-se em fornecer um melhor acesso a 

Internet de banda larga de qualidade e, em particular, a redes públicas de Internet sem 

fios, cuja importância é vital para as zonas rurais e de baixa densidade populacional; 

exorta os Estados-Membros e as regiões a identificarem as respetivas prioridades de 

investimento no setor das TIC; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que melhorem 

a acessibilidade e a transparência e acelerem a simplificação dos processos no que se 

refere à utilização dos FEEI no setor das TIC; 

21. Salienta a necessidade de preservar os ofícios tradicionais, nomeadamente o artesanato e 

as competências correlatas, e de conceber estratégias para fomentar o crescimento do 

empreendedorismo nos ofícios tradicionais, por forma a manter a identidade cultural 

destes setores; recorda a importância de apoiar a formação profissional vinculada ao 

trabalho e a mobilidade dos jovens artesãos; 

22. Salienta que a atual crise migratória coloca muitos desafios aos sistemas de ensino e de 

formação dos Estados-Membros de acolhimento; insta as instituições da UE a dotarem os 

Estados-Membros da flexibilidade necessária e de um financiamento adequado através 

dos FEEI e de outros fundos e programas da União, e apela aos Estados-Membros para 

que aproveitem plenamente as oportunidades proporcionadas e os fundos existentes para o 

financiamento de projetos que apoiem substancialmente a integração dos refugiados, dos 

migrantes e dos requerentes de asilo nos sistemas de ensino e de formação; entende que 

garantir o acesso à aprendizagem ao longo da vida, incluindo a aprendizagem não formal e 

a formação profissional, pode contribuir eficazmente para a inclusão ativa dos refugiados, 
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dos migrantes e dos requerentes de asilo, bem como para a sua integração no mercado de 

trabalho europeu e na sociedade europeia; sublinha, neste contexto, o importante papel das 

autoridades locais e regionais; 

23. Realça o facto de que as infraestruturas culturais têm um impacto significativo no 

desenvolvimento económico e social e na coesão a nível local, regional e nacional; insta a 

Comissão a rever o limite de 5 milhões de euros para as infraestruturas culturais aquando 

da adoção do «regulamento omnibus», incluindo o Regulamento do FEDER, com vista a 

aumentar para 10 milhões de euros o custo máximo de todos os projetos culturais (e não 

apenas dos sítios UNESCO) e a ter em conta o custo admissível dos projetos, em vez do 

custo total; 

24. Sublinha a necessidade de reforçar a coordenação e de facilitar e otimizar as sinergias 

entre os FEEI e outros fundos e programas da União, tendo em vista um maior impacto e 

eficácia e para estimular o crescimento sustentável e o emprego na UE; solicita que o 

investimento ao abrigo dos Fundos Estruturais seja mantido nas regiões de transição, a fim 

de não interromper os efeitos positivos já obtidos. 
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