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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o investimento no crescimento e no emprego: promover a coesão económica, social 
e territorial da União
(2014/2245(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o sexto relatório da Comissão sobre a coesão económica, social e 
territorial, intitulado «Investimento no crescimento e no emprego: promover a coesão 
económica, social e territorial da União», de 23 de julho de 2014 (a seguir designado 
«Sexto Relatório de Coesão»),

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 4.º, 162.º e 174.º a 178.º,

– 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 (a seguir designado «Regulamento 
Disposições Comuns»)1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao 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 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 Europeia4,

– 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 

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. 259.
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à clarificação, à simplificação e à melhoria da constituição e do funcionamento desses 
agrupamentos1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1300/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo de Coesão e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-
20203,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho4,

– Tendo em conta a «Agenda Territorial da União Europeia 2020: para uma Europa mais 
competitiva e sustentável de regiões diversas», adotada na reunião informal de 
Ministros do Ordenamento e do Desenvolvimento do Território realizada em 19 de maio 
de 2011, em Gödöllő, na Hungria,

– Tendo em conta o oitavo relatório intercalar da Comissão sobre a coesão económica, 
social e territorial, intitulado «A dimensão regional e urbana da crise», de 26 de junho 
de 2013,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de janeiro de 2014, sobre «Especialização 
inteligente: rede de excelência para uma boa política de coesão»5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de janeiro de 2014, sobre a preparação dos 
Estados-Membros para um começo atempado e efetivo do novo período de 
programação da política de coesão6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de fevereiro de 2014, sobre o Sétimo e Oitavo 
relatórios intercalares da Comissão sobre a política de coesão da UE e o relatório 
estratégico de 2013 sobre a execução dos programas do período de 2007-20137,

– Tendo em conta a sua resolução, de 27 de novembro de 2014, sobre os atrasos no 
lançamento da política de coesão para o período de 2014-20208,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de outubro de 2011, intitulada 

1  JO L 347 de 20.12.2013, p. 303.
2  JO L 347 de 20.12.2013, p. 281.
3  JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4  JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
5  Textos Aprovados, P7_TA(2014)0002.
6  Textos Aprovados, P7_TA(2014)0015.
7  Textos Aprovados, P7_TA(2014)0132.
8  Textos Aprovados, P8_TA(2014)0068.
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«Um quadro para a próxima geração de instrumentos financeiros inovadores – 
plataformas dos instrumentos de capital e de dívida da UE» (COM(2011)0662),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de novembro de 2014, intitulada 
«Um Plano de Investimento para a Europa» (COM(2014)0903),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de janeiro de 2015, intitulada 
«Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do pacto de estabilidade e 
crescimento» (COM(2015)0012),

– Tendo em conta o Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu, intitulado 
«Instrumentos financeiros de apoio às PME cofinanciados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional» (Relatório Especial n.º 2/2012),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o sexto relatório sobre a coesão 
económica, social e territorial: investimento no crescimento e no emprego, adotado em 
19 de novembro de 2014 pelo Conselho dos Assuntos Gerais (Coesão),

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 3 de dezembro de 2014, sobre o 
«Sexto relatório sobre a coesão económica, social e territorial»1,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 21 de janeiro de 
2015, sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, ao Comité das Regiões – Sexto relatório sobre a 
coesão económica, social e territorial: investimento no crescimento e no emprego2,

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

A. Considerando que o papel determinante da política de coesão da UE na redução das 
disparidades regionais, na promoção da coesão económica, social e territorial entre as 
regiões dos Estados-Membros e no apoio à criação de emprego é incontestável; que a 
política de coesão é a principal política de investimento à escala da UE na economia 
real e um instrumento reconhecido do crescimento e do emprego na UE, com um 
orçamento de mais de 350 mil milhões de euros até 2020; que, em alguns Estados-
Membros, esta política constitui a principal fonte de investimento público; considerando 
ainda que o caráter concreto e visível dos resultados da política de coesão foi 
confirmado por um grande número de diferentes métodos de avaliação;

B. Considerando que é justo afirmar que os objetivos da política de coesão evoluíram com 
o decorrer do tempo e que a própria política se ligou de forma mais estreita à agenda 
política geral da UE; que, no entanto, a função original da política de coesão – o reforço 
da coesão económica, social e territorial na UE – deve ser consolidada; que a política de 
coesão não deve ser considerada um mero instrumento para atingir os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e de outras estratégias de desenvolvimento da UE;

1  JO C 19 de 21.1.2015, p. 9.
2  Parecer de 21 de janeiro de 2015 (CESE 4756/2014 – ECO/370) (ainda não publicados no Jornal Oficial),
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C. Considerando que, através da concentração temática, os recursos da política de coesão 
visam um número limitado de objetivos estratégicos com potencial propiciador do 
crescimento;

D. Considerando que os acordos de parceria e programas operacionais são instrumentos 
estratégicos para orientar os investimentos nos Estados-Membros e nas regiões, 
previstos nos artigos 14.º, 16.º e 29.º do Regulamento Disposições Comuns com um 
calendário para a sua apresentação e aprovação, de acordo com o qual os acordos de 
parceria deveriam ter sido aprovados até ao final de agosto de 2014 e os programas 
operacionais até ao final de janeiro de 2015;

E. Considerando que o Conselho informal reunido em 2011 em Gödöllő, na Hungria, 
instou as sucessivas presidências do Conselho de 2015 e 2016 a avaliar e determinar se 
a Agenda Territorial da UE 2020 deve ser revista, tendo em conta o seu funcionamento 
na prática, e, se for caso disso, a assumir posteriormente a condução dessa revisão;

Resultados e desafios da política de coesão no contexto da crise económica e financeira 
(período de programação de 2007-2013)

1. Sublinha que os investimentos da política de coesão atenuaram significativamente os 
efeitos negativos da crise económica e financeira e conferiram estabilidade às regiões, 
ao assegurar o fluxo de financiamento quando os investimentos públicos e privados ao 
nível nacional e regional sofreram uma queda acentuada;

2. Salienta que a política de coesão provou a sua capacidade para reagir prontamente 
através de medidas flexíveis destinadas a melhorar a situação de liquidez dos Estados-
Membros e das regiões, tais como a redução do cofinanciamento nacional e a 
antecipação adicional de pagamentos, bem como o redirecionamento de 13% do 
financiamento total (45 mil milhões de euros) para apoiar a atividade económica e o 
emprego com efeitos imediatos;

3. Acolhe com agrado a recente reforma da política de coesão, que visa enfrentar estes 
desafios, com base num quadro estratégico coerente para 2014-2020 com objetivos 
claros e incentivos para todos os programas operacionais; insta todos os intervenientes a 
assegurar a eficácia e eficiência da aplicação do novo quadro legislativo para a política 
de coesão;

4. Realça que um ambiente estável a nível orçamental e económico, bem como a nível 
regulamentar, administrativo ou institucional, é essencial para a eficácia da política de 
coesão; destaca que, a fim de alcançar a coesão e os objetivos da Estratégia Europa 
2020, a política deve ser estreitamente alinhada pelas políticas setoriais e por outros 
programas de investimento da UE;

Problemas de execução e pagamento

5. Manifesta a sua profunda preocupação com o atraso significativo da execução da 
política de coesão para 2014-2020, nomeadamente o atraso na adoção dos programas 
operacionais, com apenas pouco mais de 100 programas operacionais adotados no final 
de 2014, e na realização de pagamentos, num valor que ascende a cerca de 
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25 mil milhões de euros no período de programação de 2007-2013; salienta que estes 
atrasos prejudicam a credibilidade, eficácia e sustentabilidade da política de coesão, 
pondo à prova a capacidade das autoridades nacionais, regionais e locais para planear 
eficazmente e aplicar os Fundos Estruturais e de Investimento Europeus (FEIE) no 
período de 2014-2020;

6. Sublinha que o referido atraso nos pagamentos relativos à rubrica 1b do orçamento da 
UE constitui, na verdade, o fator imediato mais importante que ameaça a execução da 
política de coesão, tanto no período de programação anterior como, possivelmente, no 
de 2014-20; reitera que o impacto deste atraso é sentido intensamente pelos agentes da 
política de coesão no terreno, por vezes de modo extremo; insta, por conseguinte, a 
Comissão a elaborar um roteiro, prevendo um calendário específico de ações políticas 
concretas e graduais, apoiado por meios orçamentais discriminados, a fim de atenuar e, 
posteriormente, acabar com esse atraso acumulado; está convencido de que o primeiro 
objetivo destas ações deve ser tornar 2015 o ano em que esta redução do atraso é sentido 
de modo tangível;

7. Salienta que é imperativo começar a executar os programas operacionais assim que 
forem adotados, com vista a maximizar os resultados dos investimentos, estimular a 
criação de emprego e aumentar o crescimento da produtividade, e que a Comissão e os 
Estados-Membros devem envidar todos os esforços necessários para acelerar a sua 
adoção; exige que a Comissão – sem deixar de dar especial destaque à qualidade e à 
necessidade de prosseguir com a luta contra a fraude – analise todas as formas possíveis 
de simplificar os seus procedimentos internos, a fim de assegurar que os programas 
operacionais reapresentados após o prazo de 24 de novembro de 2014 sejam também 
tomados em consideração; está consciente de que existem dois cenários para a adoção 
dos programas operacionais, o que implica atrasos suplementares no que respeita ao 
arranque da execução;

8. Solicita à Comissão, tendo em conta o referido, que apresente ao Parlamento as medidas 
previstas para viabilizar, logo que possível, a execução dos programas operacionais, 
juntamente com o calendário previsto, e explicar o impacto exercido pela demora nos 
pagamentos sobre o arranque da execução dos novos programas operacionais; solicita 
igualmente que apresente soluções para limitar ao máximo os danos; exige, além disso, 
que a Comissão – no âmbito do relatório sobre o resultado das negociações previstas no 
artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento Disposições Comuns – analise o possível impacto do 
arranque tardio da política de coesão para 2014-2020 sobre o crescimento e o emprego e 
apresente recomendações com base nos ensinamentos retirados;

A política de coesão no centro dos investimentos inteligentes, sustentáveis e inclusivos 
para 2014-2020

9. Reitera o papel original da política de coesão na promoção do desenvolvimento ao nível 
económico, social e territorial e na redução das disparidades regionais; sublinha que, no 
âmbito do seu caráter e definição original, como previsto no Tratado, esta política 
contribui intrinsecamente para os objetivos da União, em particular para os objetivos de 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da Estratégia Europa 2020;

10. Saúda o novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e o seu potencial 
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efeito catalisador; recomenda que as partes interessadas desenvolvam as experiências 
decorrentes da execução do Plano de Relançamento da Economia Europeia em 2008, 
em particular no que diz respeito aos investimentos inteligentes; exorta à coordenação 
de todas as políticas de investimento da UE, designadamente da política de coesão, com 
vista a assegurar a complementaridade e a evitar sobreposições; sugere que a 
implementação deste novo plano de investimento europeu desenvolva as experiências 
adquiridas nas três iniciativas conjuntas Jeremie, Jessica e Jasmine, que permitiram um 
aumento da distribuição de Fundos Estruturais de 1,2 mil milhões de euros entre 2000 e 
2006 para 8,4 mil milhões de euros entre 2007 e 2012;

11. Sublinha que a legislação no domínio da política de coesão proporciona uma ampla 
utilização dos instrumentos financeiros, a fim de duplicar a sua contribuição para cerca 
de 25-30 mil milhões de euros no período de 2014-2020, alargando o seu âmbito 
temático e oferecendo mais flexibilidade aos Estados-Membros e às regiões; apoia, em 
particular, a partilha de riscos da «iniciativa PME» e insta a Comissão a envidar todos 
os esforços para tornar os instrumentos financeiros fáceis de utilizar e atrativos para os 
Estados-Membros e regiões, assegurando assim que a duplicação é alcançada por mérito 
próprio e que a apropriação deste objetivo pelas partes interessadas está bem 
implantada;

12. Alerta, contudo, para a necessidade de os FEIE não prejudicarem a coerência estratégica 
e a perspetiva a longo prazo da programação da política de coesão; salienta que uma 
reorientação dos Fundos Estruturais seria contraproducente, colocando em risco a sua 
eficácia, bem como o desenvolvimento da região; assinala que as dotações financeiras 
para Estados-Membros aprovadas no âmbito da rubrica 1b no quadro financeiro 
plurianual de 2014-2020 não podem ser alteradas em resposta a potenciais necessidades 
dos FEIE; realça que a substituição de subvenções por empréstimos, capital próprio ou 
garantias, não obstante apresentar certas vantagens, deve ser efetuada com precaução, 
tendo em conta as disparidades regionais; assinala que as regiões com maior carência de 
incentivos ao investimento têm capacidades reduzidas de administração e absorção;

Eficácia, eficiência e orientação do desempenho da política de coesão 2014-2020

13. Frisa a importância de todas as medidas que visam o aumento da eficácia, eficiência e 
orientação dos resultados da política de coesão;

14. Acolhe com agrado a concentração temática que serve de apoio aos investimentos no 
domínio do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; mantém, simultaneamente, 
a exigência de alguma flexibilidade para as regiões, dependendo das especificações 
locais e regionais, especialmente no contexto da grave crise; insta a uma abordagem 
verdadeiramente integrada e territorial que vise programas e projetos destinados a suprir 
as necessidades no terreno;

15. Observa a importância de um ambiente macroeconómico sólido para os investimentos 
de coesão e saúda a ligação dos FEIE ao Semestre Europeu;

16. Realça, neste contexto, a responsabilidade de supervisão do Parlamento; exige que a 
Comissão e o Conselho apresentem informações completas, transparentes e atempadas 
sobre os critérios para a suspensão dos compromissos ou dos pagamentos dos FEIE, 
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bem como sobre todo o procedimento que poderia desencadear tal situação, em 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 15, do Regulamento Disposições Comuns;

17. Frisa que a simplificação da gestão e dos procedimentos permitiria também reduzir as 
taxas de erro no âmbito da execução de programas de coesão; sublinha que estes erros 
resultam em grande parte de legislação exterior à política de coesão, por exemplo, 
normas em matéria de contratos públicos e de auxílios estatais; manifesta a sua 
preocupação com as baixas taxas de desembolso dos instrumentos financeiros aos 
beneficiários, em particular tendo em conta os objetivos de aumentar a utilização destes 
instrumentos;

Emprego, PME, jovens e educação

18. Salienta que os FEIE podem contribuir significativamente para reverter as 
consequências sociais negativas da crise e que, para o efeito, deve ser prosseguida uma 
abordagem integrada disponibilizada pelos programas multifundos, com uma 
coordenação mais eficiente dos fundos e uma maior flexibilidade entre os mesmos, 
permitindo uma melhor exploração das sinergias, em particular entre o FSE e o FEDER; 
salienta que os investimentos financiados pelo FSE não podem produzir resultados 
ótimos se a infraestrutura relevante e as instituições adequadas não existirem; salienta 
que a abordagem integrada e territorial é particularmente essencial no que diz respeito a 
assuntos ambientais e energéticos; chama a atenção para o facto de os FEIE poderem 
apoiar eficazmente a inclusão social e deverem, portanto, ser mobilizados com vista a 
auxiliar a integração de grupos desfavorecidos e vulneráveis, tais como as pessoas de 
etnia Roma e as pessoas com deficiência;

19. Salienta o papel essencial das PME na criação de emprego, no crescimento inteligente e 
nas economias digitais e de baixa intensidade de carbono; apela a um quadro normativo 
favorável orientado para a constituição e gestão de tais empresas; sublinha a 
importância de reduzir os encargos burocráticos impostos às PME e de facilitar o seu 
acesso ao financiamento, bem como a necessidade de apoiar programas e ações de 
formação que promovam o desenvolvimento de competências empresariais;

20. Adverte que os níveis alarmantes de desemprego dos jovens ameaçam propiciar a perda 
de uma geração inteira; reitera que o desenvolvimento da integração dos jovens no 
mercado de trabalho deve permanecer uma prioridade essencial e que, para alcançar este 
objetivo, a utilização integrada do FSE e do FEDER pode representar uma enorme 
contribuição; considera que uma abordagem mais orientada para os resultados deve ser 
tida em conta, a fim de assegurar a utilização mais eficaz dos recursos disponíveis;

Governação da política

21. Frisa a necessidade de aplicar a política de coesão dentro de um espírito de governação 
a vários níveis e funcional, em combinação com uma execução eficaz no sentido de 
responder às solicitações quer do público, quer das empresas e com uma contratação 
pública transparente e inovadora, fatores essenciais no seu conjunto para melhorar o 
impacto desta política; a este respeito, salienta que – não obstante a importância das 
decisões tomadas ao nível da UE e dos Estados-Membros – as autoridades locais e 
regionais são geralmente os principais responsáveis administrativos pelo investimento 
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público e que a política de coesão é um instrumento fulcral que permite a estas 
autoridades desempenhar um papel essencial na UE; salienta igualmente que este nível 
de responsabilidade deve ser tido em consideração, respeitando o princípio da parceria;

22. Recomenda que os recursos e a experiência da política de coesão sejam utilizados para 
reforçar significativamente a capacidade administrativa das autoridades públicas, 
especialmente ao nível local e regional, com vista a melhorar a sua competência na 
prestação de serviços de qualidade ao público, nomeadamente através de uma maior 
utilização de novas tecnologias e da prossecução de procedimentos mais agilizados; 
insta a Comissão a definir formas de assistência administrativa para questões essenciais, 
tais como a definição de objetivos para iniciativas, a avaliação dos resultados mediante 
indicadores adequados e a fixação dos seguintes passos a dar para ajudar a estabelecer 
uma cultura administrativa baseada no acompanhamento e na avaliação em toda a UE; 
considera importante assistir as autoridades locais e regionais no âmbito de 
instrumentos financeiros inovadores, os quais são essenciais para aumentar os recursos e 
os investimentos, e no âmbito da contratação pública, que se deve assumir cada vez 
mais como uma ferramenta da administração pública para promover a inovação e a 
criatividade;

23. Está convencido de que o código de conduta europeu relativo ao princípio de parceria 
reforçará a participação no domínio da programação nas regiões – quer na forma, quer 
no conteúdo – e que o mesmo tem um papel fundamental a desempenhar para potenciar 
os efeitos da política de coesão e consolidar o seu impacto;

Dimensão territorial

24. Constata com preocupação a relativa falta de abordagem territorial e, nomeadamente, de 
referências à cooperação transfronteiriça no Sexto Relatório de Coesão; assinala que a 
inclusão de aspetos transfronteiriços teria tido um efeito enriquecedor – por exemplo, 
em termos de infraestruturas, mercado de trabalho e mobilidade, ambiente, utilização e 
eliminação de água, gestão de resíduos, serviços de saúde, investigação e 
desenvolvimento, turismo, serviços públicos e governação – dado que todas estas áreas 
abrangem potencial e elementos transfronteiriços notáveis; está convencido de que, no 
período de programação de 2014-2020, o desempenho das regiões europeias fronteiriças 
e transfronteiriças para se adaptarem à crise – crescendo de forma mais inteligente, 
inclusiva e sustentável – irá melhorar consideravelmente;

25. Saúda a introdução de novos instrumentos destinados a integrar a coordenação das 
partes interessadas e das políticas da UE e a centrar os investimentos nas necessidades 
reais no terreno, tais como os instrumentos de investimentos territoriais integrados e de 
desenvolvimento local dirigidos pelas comunidades; frisa a importância de adotar 
instrumentos para avaliar o impacto territorial das políticas, cujo principal objetivo é 
considerar o impacto territorial das políticas da UE nas autoridades locais e regionais e 
dar uma maior atenção ao impacto no processo legislativo; apela a uma estratégia de 
investimento da UE globalmente integrada e a um reforço da Agenda Territorial da UE 
2020, que foi adotada sob a presidência húngara em 2011 e que será avaliada pelas 
presidências de 2015; considera que deve ser dada particular atenção ao reforço do 
papel das pequenas e médias zonas urbanas no quadro de uma Agenda Urbana da UE;
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26. Aprova, no entanto, o facto de as questões urbanas serem salientadas no relatório, dada 
a importância das cidades na economia globalizada e o seu potencial impacto em termos 
de sustentabilidade; refere o compromisso das regiões e cidades europeias de transição 
para um crescimento mais ecológico, tal como consagrado no Pacto de Autarcas; sugere 
que as principais disparidades entre os níveis de desenvolvimento das zonas rurais e 
urbanas sejam também devidamente analisadas;

27. Solicita um maior respeito do artigo 174.º do TFUE no domínio da coesão territorial, 
em particular em zonas rurais, dando a devida atenção à importante relação entre a 
política de coesão e o desenvolvimento rural, nomeadamente no que diz respeito às 
zonas afetadas pela transição industrial, e às regiões que sofrem desvantagens naturais 
ou demográficas graves e permanentes, tais como as regiões mais setentrionais com 
baixa densidade populacional e as regiões insulares, transfronteiriças e montanhosas; 
recomenda que se considerem igualmente outros desafios demográficos de grande 
impacto nas regiões, como o despovoamento, o envelhecimento da população e a sua 
elevada dispersão; exorta a Comissão a dar especial atenção às zonas com maiores 
desvantagens geográficas e demográficas na aplicação da política de coesão;

28. Considera que o Sexto Relatório de Coesão não dá a devida atenção à Cooperação 
Territorial Europeia (CTE), dado que esta tem sido um objetivo de pleno direito da 
política de coesão desde o período de programação de 2007-2013; recorda o potencial 
dos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT), não só como instrumento 
para gerir a governação transfronteiriça, mas também como meio de contribuição para 
um desenvolvimento territorial integrado a nível global;

29. Insta a uma coordenação mais estreita entre a política de coesão e a Política Europeia de 
Vizinhança, bem como a uma melhor avaliação e divulgação dos resultados dos 
projetos;

Política de coesão numa perspetiva a longo prazo

30. Recorda, tendo em conta tudo o que foi referido, a necessidade de conferir uma nova 
dinâmica ao debate referente à política de coesão da UE; afirma que o ano eleitoral para 
o Parlamento Europeu em 2019 será decisivo, uma vez que o novo Parlamento eleito 
nessa altura e a nova Comissão terão de gerir a conclusão da Estratégia Europa 2020 e 
um novo QFP, bem como preparar nova legislação para a política de coesão; observa 
que o debate referente à política de coesão deve ter em conta as graves limitações de 
tempo e os atrasos registados no início do atual período de programação;

31. Salienta a importância vital das capacidades administrativas; insta os decisores políticos 
em todos os níveis de governação a favorecer a assistência técnica específica para a 
execução das políticas de coesão em geral e exorta à utilização alargada dos 
instrumentos financeiros, nomeadamente em conjunto com os FEIE;

32. Solicita a realização de reuniões periódicas do Conselho com os ministros responsáveis 
pela política de coesão, a fim de abordar a necessidade de acompanhar e superar os 
constantes desafios enfrentados pela coesão económica, social e territorial da UE;

°
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° °

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.



PR\1048415PT.doc 13/16 PE546.892v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

De acordo com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Comissão Europeia 
deve apresentar, de três em três anos, um relatório de coesão «sobre os progressos registados 
na realização da coesão económica, social e territorial». A publicação do Sexto Relatório de 
Coesão foi adiada devido à adoção do novo quadro legislativo para a política de coesão no 
período de 2014-2020; a sua estrutura tradicional foi alterada, passando a refletir a Estratégia 
Europa 2020.

Resultados e desafios da política de coesão no contexto da crise económica e financeira

Em retrospetiva, o Sexto Relatório de Coesão demonstra que, durante o período de 
programação de 2007-2013, a política de coesão atenuou o impacto do declínio acentuado do 
investimento público, que ultrapassou o valor de -60% em alguns Estados-Membros e uma 
média de -20% na UE. Os investimentos de coesão trouxeram estabilidade às regiões, ao 
assegurar o fluxo de financiamento quando os investimentos públicos e privados nacionais 
foram reduzidos ou até suspensos. Contudo, as disparidades regionais aprofundaram-se 
recentemente e os ganhos de emprego alcançados desde 2000, bem como a competitividade 
em vários Estados-Membros, perderam-se, especialmente nos Estados-Membros do sul.

Numa perspetiva de futuro, o relatório aponta os objetivos centrais dos investimentos de 
coesão para 2014-2020: eficiência energética, emprego e PME, setores em que o potencial 
para a criação de empregos sustentáveis é de facto promissor. É importante para o relator 
sublinhar que a função original da política de coesão e dos seus instrumentos, definida no 
Tratado, intrinsecamente torna a mesma a principal política de investimento para obter um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo em toda a UE. Por conseguinte, a política de 
coesão não pode ser considerada um mero instrumento para outras estratégias setoriais. Pelo 
contrário, a sua abordagem de governação a vários níveis, integrada e a longo prazo fornece 
um valor acrescentado essencial à execução e responsabilização das medidas da UE que uma 
abordagem política unicamente setorial não consegue oferecer.

Neste contexto, o relator acolhe com agrado o novo Plano de Investimento para a Europa, que 
visa complementar os investimentos de coesão e estruturais. A experiência adquirida nas 
iniciativas conjuntas no âmbito da política de coesão com instrumentos financeiros como a 
iniciativa Jeremie poderá ser útil, já que o aumento da utilização de instrumentos financeiros 
está no centro deste novo plano de investimento. Ao mesmo tempo, deve ser totalmente 
esclarecido que nem o orçamento, nem a programação estratégica a longo prazo da política de 
coesão pode, de qualquer modo, sofrer um impacto negativo derivado desta nova iniciativa de 
investimento, já que tal ameaçaria não só o desenvolvimento das regiões, mas também a 
eficácia dos investimentos programados da política de coesão, num montante de 350 mil 
milhões de euros para o desenvolvimento regional no período de 2014-2020. Na verdade, 
deve considerar-se que as regiões com maior carência de incentivos ao investimento são, 
geralmente, as que têm capacidades administrativas e de absorção mais reduzidas, pelo que 
poderão não ser elegíveis para o novo plano de investimento.
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Eficácia, eficiência e orientação do desempenho da política de coesão

As novas medidas para aumentar a eficácia e a orientação dos resultados incluem 
concentração temática, em particular no apoio à inovação, à economia com baixas emissões 
de carbono, à educação e às PME. O relator exige alguma flexibilidade para as regiões, 
dependendo da sua situação local, especialmente no contexto da grave crise. São necessários 
esforços contínuos para simplificar procedimentos e reduzir a burocracia, a fim de aumentar a 
acessibilidade e a absorção dos fundos e de manter no nível mais baixo possível as taxas de 
erros – que se devem geralmente a normas complexas em matéria de contratos públicos e de 
auxílios estatais e não tanto aos regulamentos da política de coesão.

A ligação ao Semestre Europeu e as recomendações específicas por país podem também 
ajudar a tornar os investimentos de coesão mais eficazes. O papel essencial do Parlamento 
Europeu de analisar todo o procedimento que poderia desencadear a suspensão dos 
compromissos ou dos pagamentos dos FEIE deve ser salientado neste contexto. O relator pede 
um respeito integral do artigo 23.º, n.º 15, do Regulamento Disposições Comuns, que prevê a 
transparência e a apresentação de informação atempada ao Parlamento Europeu pela 
Comissão e pelo Conselho.

Emprego, PME, jovens e educação

O artigo 3.º do Tratado da União Europeia determina que o pleno emprego e o progresso 
social estão entre os objetivos da UE e a Estratégia Europa 2020 define o objetivo de dar 
emprego até 2020 a 75% de pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos. 
Contudo, com o início da crise, este objetivo parece ser mais difícil de alcançar, pois o 
desemprego na UE continua acima dos 9,5% desde o início de 2010 e ultrapassa os 15% em 
muitos Estados-Membros, já mesmo em 2014.

A situação dos jovens é particularmente preocupante em termos de emprego: no segundo 
trimestre de 2014, a taxa de desemprego jovem na UE era de 21,7%, mais do dobro da taxa de 
desemprego dos adultos (9,0%), o que significa que eram mais de cinco milhões as pessoas 
com menos de 25 anos desempregadas na UE-28 durante este período. É igualmente 
inadmissível o elevado número de jovens europeus (entre 15 e 24 anos) sem trabalho e fora do 
sistema educativo ou formativo.

O apoio dado pela política de coesão às PME também é muito importante, uma vez que as 
PME constituem o pilar do crescimento e do emprego na UE, tendo gerado 85% do 
crescimento líquido do emprego entre 2002 e 2010. À luz de todas estas observações, as 
sinergias entre os Fundos Estruturais, o Programa para a Competitividade das Empresas e 
PME (COSME) e o Programa-Quadro Horizonte 2020 serão reforçadas no período de 2014-
2020 através de estratégias de especialização inteligentes ao nível regional.

Problemas na execução e nos pagamentos

O relator lembra que, de acordo com o Regulamento Disposições Comuns, os acordos de 
parceria deveriam ter sido adotados até ao final de agosto de 2014 e os programas 
operacionais até ao final de janeiro de 2015. No entanto, há um claro atraso no processo de 
programação, com apenas pouco mais de 100 programas operacionais adotados no final de 
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2014. Existem dois cenários para a adoção dos programas, o que implica atrasos 
suplementares no que respeita ao arranque da execução: (i) o procedimento de transição de 
dotações para os programas considerados «prontos para adoção» até 31 de dezembro de 2014 
e (ii) a reinscrição no orçamento das dotações não utilizadas em 2014 dos Fundos Estruturais 
e de Investimento Europeus (FEIE) – o que implica uma revisão técnica do Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) – para os programas considerados «não prontos para adoção» até 
ao final de 2014.

De acordo com o calendário apresentado pela Comissão, os programas operacionais poderiam 
ser adotados entre 15 de fevereiro e 31 de março de 2015 no âmbito do procedimento de 
transição e após 1 de maio de 2015 no quadro do procedimento de reinscrição orçamental; O 
Parlamento manifestou a sua profunda preocupação com o atraso significativo no 
estabelecimento da política de coesão para o período de 2014-2020, salientando que estes 
atrasos constituem um desafio à capacidade das autoridades locais, regionais e nacionais para 
planear eficazmente e executar os FEIE no período de 2014-2020. O relator partilha desta 
preocupação. Solicita, portanto, que a Comissão apresente ao Parlamento medidas para 
viabilizar, logo que possível, a execução dos programas operacionais, juntamente com o 
calendário previsto.

Além da demora no estabelecimento em relação ao período de programação de 2014-2020, a 
política de coesão enfrenta um atraso na realização de pagamentos, num valor que ascende a 
cerca de 25 mil milhões de euros no período de programação de 2007-2013. A Comissão é, 
por conseguinte, instada a explicar o impacto deste atraso nos pagamentos sobre o arranque da 
execução dos novos programas operacionais e a apresentar soluções para limitar os prejuízos 
tanto quanto possível.

Espera-se que a política de coesão ajude a criar crescimento e emprego sustentável mas o 
problema recorrente deste adiamento de pagamentos conduz a pagamentos atrasados, 
impedindo a execução de programas e sobrecarregando os orçamentos dos beneficiários e 
Estados-Membros, algo inaceitável. A disciplina orçamental significa que não se desperdiçam 
fundos públicos, mas significa também que se pagam as contas em dia. O relator, por 
conseguinte, considera que esta parte do problema é a mais exigente e urgente.

Problemas de governação

Os recursos e a experiência da política de coesão devem ser utilizados para reforçar 
significativamente a capacidade administrativa das autoridades públicas, especialmente ao 
nível local e regional, com vista a melhorar a sua competência na prestação de serviços de 
qualidade ao público, nomeadamente através de uma maior utilização de novas tecnologias e 
da prossecução de procedimentos mais agilizados. É importante assistir as autoridades locais e 
regionais no âmbito de instrumentos financeiros inovadores, os quais são essenciais para 
aumentar os recursos e os investimentos, e no âmbito da contratação pública, que se deve 
assumir cada vez mais como uma ferramenta da administração pública para promover a 
inovação e a criatividade.

O relator salienta que o código de conduta europeu relativo ao princípio de parceria reforçaria 
a participação no domínio da programação nas regiões – quer na forma, quer no conteúdo – e 
teria um papel fundamental a desempenhar para potenciar os efeitos da política de coesão e 
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consolidar o seu impacto.

Dimensão territorial

O Sexto Relatório de Coesão não utiliza esta oportunidade para explicar os problemas e os 
potenciais, nomeadamente da cooperação transfronteiriça, são apenas descritos sucintamente; 
os resultados nem sequer são apresentados. Além disso, com poucas exceções, os aspetos 
relativos à qualidade são inexistentes, apesar de o texto oferecer possibilidades suficientes 
para os considerar (ver as caixas específicas sobre tópicos/zonas únicas como cidades, regiões 
marítimas e regiões ultraperiféricas). Além disso, do ponto de vista temático e qualitativo, a 
inclusão de aspetos transfronteiriços teria tido um efeito enriquecedor do conteúdo de vários 
capítulos – como, por exemplo, infraestruturas, mercado de trabalho e mobilidade, ambiente, 
utilização e eliminação de água, gestão de resíduos, serviços de saúde, investigação e 
desenvolvimento, turismo, serviços públicos e governação. Todas estas áreas abrangem 
potencial e elementos transfronteiriços notáveis. O relator considera que a Cooperação 
Territorial Europeia (CTE) pode oferecer uma importante contribuição para a integração 
europeia.

Estas considerações estão ligadas, por último, às questões relativas à CTE e ao instrumento 
dos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT). A componente de cooperação 
transfronteiriça da CTE, em particular, influencia a coesão das regiões transfronteiriças. O 
relator, por conseguinte, propõe que o relatório de coesão inclua, no futuro, uma avaliação da 
coesão das regiões transfronteiriças europeias, incluindo uma análise dos seus principais 
problemas, bem como uma avaliação do impacto dos programas operacionais de cooperação 
transfronteiriça. Este instrumento deve receber ampla atenção, até porque promove a 
cooperação e intercâmbio de experiências entre autoridades de todos os Estados-Membros e 
avança rumo a um sistema administrativo cada vez mais assente em valores e métodos 
operacionais partilhados. Neste contexto, também a dimensão externa da política de coesão 
deve ser tida em consideração.

Política de coesão numa perspetiva a longo prazo

O relator gostaria de dar especial atenção ao futuro da política de coesão após 2020. Estando 
plenamente ciente de que a aplicação da política de coesão de 2014-2020 está numa fase 
incipiente e que esta política já está a sofrer problemas devido à adoção tardia de programas, 
cumpre ter em atenção a sua correta aplicação. Contudo, não se pode descurar o facto de que 
em 2019 muitos assuntos importantes terão de ser abordados ao mesmo tempo - os próximos 
Parlamento e Comissão terão de gerir o final da Estratégia Europa 2020, um novo QFP, a 
preparação de nova legislação para a política de coesão após 2020, entre outros temas. Dadas 
as graves limitações de tempo, o relator apela a que se comece já a pensar na política de 
coesão pós-2020, a fim de colocar as comunidades e os cidadãos no centro da política de 
coesão após esse período, permitindo que tenham consciência do seu bem-estar comum, com 
base no bem-estar individual.


