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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A política de coesão é um dos principais instrumentos de investimento para apoiar as 
prioridades mais importantes da União, consagradas na estratégia "Europa 2020". Nos termos 
dos artigos 174.º e 176.º do TFUE, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 
procura reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das regiões e o atraso das 
regiões menos favorecidas, sendo que as suas iniciativas devem ser orientadas, 
nomeadamente, para os países e regiões com maiores necessidades.

Segundo a proposta da Comissão Europeia, o FEDER para o período 2014-2020 apoia o 
desenvolvimento local e regional, através do cofinanciamento do investimento em I&D e na 
inovação; nas alterações climáticas e no ambiente; no apoio empresarial às PME; nos serviços 
de interesse económico geral; nas telecomunicações, na energia e nas infraestruturas de 
transportes; nas infraestruturas de saúde, de educação e sociais; e no desenvolvimento urbano 
sustentável. O relator entende, no entanto, que as atividades relacionadas com o turismo e a 
herança cultural devem estar melhor contempladas no regulamento.

Para assegurar uma maior concentração do FEDER nas prioridades da UE, como 
estabelecidas pela estratégia UE 2020, a Comissão Europeia propõe uma concentração 
temática, tendo em conta, simultaneamente, os diferentes níveis de desenvolvimento. O 
relator apoia a necessidade de evitar a duplicação de esforços, os efeitos da dispersão e uma 
insuficiente hierarquização de prioridades que, no passado, limitou o valor acrescentado do 
investimento europeu. É fundamental a concentração temática e a identificação de prioridades 
de investimento, respeitando os objetivos da estratégia Europa 2020, sobretudo num contexto 
de escassez de recursos.

O regulamento proposto prevê também uma maior atenção ao desenvolvimento urbano 
sustentável, nomeadamente através da atribuição de, no mínimo, 5% dos recursos do FEDER 
a esse domínio. O relator acolhe favoravelmente esta atenção acrescida.

A dotação financeira destinada ao FEDER para o período 2014-2020 não é referida na 
proposta de regulamento relativa ao FEDER, mas na proposta de regulamento que estabelece 
disposições comuns para todos os fundos [RDC]1. O n.º 1 do artigo 84 desta última prevê que 
96,52% da dotação financeira global dos fundos estruturais e de coesão, ou seja, 324,3 mil 
milhões de euros (a preços constantes de 2011), se destine ao objetivo Investimento no 
Crescimento e no Emprego. Destes 324,3 mil milhões de euros, 68,7 mil milhões (a preços 
constantes de 2011) são atribuídos ao Fundo de Coesão. Além disso, a Comissão propõe 
quotas mínimas para o Fundo Social Europeu (FSE) por categoria de regiões, do que resulta 
uma percentagem global mínima para o FSE de 25 % do orçamento afetado aos fundos 
estruturais e de coesão em conjunto, ou seja, 84 mil milhões de euros. Por conseguinte, 
permanece disponível um montante máximo de 183,3 mil milhões de euros a título do 
FEDER para o período de 2014-2020. Este montante representa um decréscimo em relação ao 
período de 2007-2013. O relator lamenta que a dotação financeira global destinada à política 
de coesão tenha sido reduzida e que, consequentemente, a dotação orçamental do FEDER 
tenha diminuído. 

                                               
1 COM(2011) 615 final.
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Em mil milhões de euros, a 
preços constantes de 2011

QFP 2007 - 2013 QFP 2014 - 2020 Variação
FEDER 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fundo de Coesão  71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Devido aos arredondamentos, os valores podem não corresponder de forma exata ao total indicado

No entanto, os montantes dependerão do resultado final das negociações sobre a dotação 
financeira global a ser atribuída à política de coesão. Esta matéria não poderá ser fixada 
enquanto não houver acordo quanto à proposta de regulamento que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período 2014-2020. Além disso, o relator entende salientar a 
convicção expressa pelo Parlamento Europeu na sua Resolução de 8 de junho de 2011, de que 
"será necessário pelo menos um aumento de 5% de recursos para o próximo QFP", em relação 
ao nível de 2013, e que os montantes atribuídos à política de coesão no atual período de 
programação devem ser, pelo menos, mantidos no próximo período de programação, o que 
aparentemente não é o caso.

No que respeita a outras disposições com implicações orçamentais, o relator congratula-se 
com o esforço de simplificação efetuado pela Comissão no Regulamento que estabelece 
disposições comuns1. O relator salienta ainda a responsabilidade dos Estados-Membros no 
que respeita ao apoio a estes esforços de simplificação.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Relembra a sua Resolução, de 8 de 
junho de 2011, intitulada"Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva"; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP, a 

                                               
1 COM(2011) 615 final.
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fim de permitir que a União cumpra as 
suas prioridades políticas existentes e as 
novas tarefas previstas no Tratado de 
Lisboa, bem como responder aos 
acontecimentos imprevistos; salienta que, 
mesmo com um aumento do nível de 
recursos do próximo QFP de 5% em 
relação ao nível de 2013, só poderá ser 
efetuado um contributo circunscrito para 
a realização dos objetivos e compromissos 
acordados da União e para o princípio da 
solidariedade da UE; desafia o Conselho, 
caso não partilhe desta abordagem, a 
identificar claramente quais das suas 
prioridades políticas ou projetos podem 
ser totalmente abandonados, não obstante 
o seu comprovado valor acrescentado 
europeu;
_______________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Relembra, em especial, que na 
mesma resolução o Parlamento Europeu 
frisou que “uma política de coesão 
reforçada e bem-sucedida requer uma 
dotação financeira adequada”e concluiu 
que “os montantes que lhe são atribuídos 
no atual período de programação devem 
ser, pelo menos, mantidos no próximo 
período de programação”;
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Considerando que na sua Resolução 
de 8 de junho de 2011 sobre "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva", o 
Parlamento Europeu realçou que "a 
política de coesão é portadora de valor 
acrescentado europeu, na medida em que 
constitui um mecanismo bem sucedido de 
estímulo do crescimento e da criação de 
emprego, assim como um instrumento 
importante para a convergência, o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade, além de ser um importante 
instrumento de convergência e 
solidariedade, e constitui, desde há várias 
décadas, uma das políticas da União mais 
importantes, mais visíveis e bem 
sucedidas". O Parlamento Europeu 
assinalou, todavia, que uma política 
moderna de coesão deve traduzir-se numa 
série de reformas estruturais, 
nomeadamente no domínio da 
simplificação, superar os novos desafios 
enfrentados pela União e favorecer 
sinergias com outras políticas e 
instrumentos no terreno. O Parlamento 
Europeu expressou a sua convicção de 
que a política de coesão da UE deve 
continuar a ser uma política à escala da 
UE, dando acesso aos recursos, 
experiências e assistência a todas as 
regiões da UE.

Justificação

N.º 64 da Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva".
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Considerando que na sua 
Resolução de 8 de junho de 2011, o 
Parlamento Europeu frisou que uma 
política de coesão reforçada e bem-
sucedida requer uma dotação financeira 
adequada e que os montantes que lhes são 
atribuídos no atual período de 
programação devem ser, pelo menos, 
mantidos no próximo período de 
programação, a fim de intensificar os 
esforços para reduzir as disparidades de 
desenvolvimento entre as regiões da UE. 
Contudo, a Comissão propõe uma 
diminuição de 5,3% na dotação global 
para a política de coesão em relação à 
dotação para o período 2007-2013. De 
acordo com a proposta da Comissão, deve 
ser atribuído um montante máximo de 
183 mil milhões de euros ao FEDER, o 
que representa uma diminuição de 10% 
em relação ao período de 2007-2013.

Justificação

N.º 67 da Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva, complementado com valores.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 

(5) O FEDER deve contribuir para a 
estratégia «Europa 2020», assegurando, 
deste modo, uma maior concentração do 
apoio do FEDER nas prioridades da União. 
De acordo com as categorias de regiões 
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apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. O nível de 
concentração deve ter em conta o nível de 
desenvolvimento da região, bem como as 
necessidades específicas das regiões cujo 
PIB per capita em 2007-13 foi inferior a 75 
% da média do PIB da UE-25 no período 
de referência.

apoiadas, o apoio do FEDER deve ser 
concentrado na investigação e inovação, 
pequenas e médias empresas e atenuação 
das alterações climáticas. Deve ser dada 
uma atenção especial à necessidade de 
coordenação com os diferentes 
instrumentos e programas da UE 
existentes nos domínios acima referidos.
O nível de concentração deve ter em conta 
o nível de desenvolvimento da região, bem 
como as necessidades específicas das 
regiões cujo PIB per capita em 2007-13 foi 
inferior a 75 % da média do PIB da UE-25 
no período de referência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Na sua Resolução, de 8 de junho de 
2011, sobre «Investir no futuro: um novo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
para uma Europa competitiva, sustentável 
e inclusiva1", o Parlamento Europeu 
recordou que, em conformidade com o 
artigo 195.° do Tratado de Lisboa, o 
turismo é uma nova competência da UE 
ao abrigo deste Tratado, que deve, por 
conseguinte, ser igualmente tida em 
consideração no próximo QFP. Salientou 
o importante contributo do turismo para a 
economia europeia e considerou que a 
estratégia europeia para o turismo deve 
visar o aumento da competitividade do 
setor e ser apoiada com financiamento 
adequado no próximo período. O FEDER 
deve apoiar iniciativas pertinentes no 
domínio do turismo.
_______________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No âmbito do desenvolvimento urbano 
sustentável, considera-se necessário apoiar 
ações integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas ações 
e determinar a dotação financeira para as 
mesmas.

(7) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu expressou 
convicção de que as zonas urbanas, onde 
se verifica uma elevada concentração de 
desafios (desemprego, exclusão social, 
degradação do ambiente, migração), 
podem desempenhar um importante papel 
a nível do desenvolvimento regional e 
contribuir para a superação das 
disparidades económicas e sociais que 
prevalecem no terreno. Realçou, por isso, 
a necessidade de aplicar à dimensão 
urbana da política de coesão uma 
abordagem mais visível e específica, 
assegurando ao mesmo tempo condições 
equilibradas para o desenvolvimento 
sinérgico das zonas urbanas, suburbanas 
e rurais. No âmbito do desenvolvimento 
urbano sustentável, considera-se, por 
conseguinte, necessário apoiar ações 
integradas para enfrentar os desafios 
económicos, ambientais, climáticos e 
sociais que afetam as zonas urbanas e 
definir um procedimento para estabelecer a 
lista das cidades abrangidas por estas ações 
e determinar a dotação financeira para as 
mesmas.

Justificação

N.º 70 da Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva".
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu reconheceu 
que em conformidade com o Tratado de 
Lisboa, deve ser concedida especial 
atenção às zonas rurais, às zonas afetadas 
pela transição industrial e às regiões com 
limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes, como as regiões 
mais setentrionais com densidade 
populacional muito baixa e as regiões 
insulares, fronteiriças, as regiões de 
montanha e as regiões ultraperiféricas. 
Expressou convicção de que os recursos e 
as capacidades destas regiões podem 
desempenhar um papel significativo na 
futura competitividade da União Europeia 
e, por isso, estas regiões confrontadas 
com desafios devem ser reconhecidas 
também no QFP 2014-2020. O 
Parlamento Europeu considerou que é 
necessário elaborar uma estratégia 
específica para as regiões confrontadas 
com desvantagens permanentes, como 
indicado na Resolução do Parlamento 
Europeu de 22 de setembro de 2010.

Justificação

N.º 71 da Resolução do Parlamento Europeu de 8 de junho de 2011 intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva".

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Deverá ser dada especial atenção às (11) Deverá ser dada especial atenção às 
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regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 50 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas.

regiões ultraperiféricas, designadamente 
através do alargamento, com caráter 
excecional, do âmbito de intervenção do 
FEDER ao financiamento das ajudas de 
funcionamento ligadas à compensação dos 
custos adicionais resultantes da situação 
económica e social específica dessas 
regiões, caracterizada pelos fatores 
referidos no artigo 349.º do Tratado, 
designadamente o afastamento, a 
insularidade, a pequena dimensão, a 
topografia e o clima adversos e pela sua 
dependência económica de um número 
reduzido de produtos, fatores esses cuja 
persistência e conjugação travam 
fortemente o seu desenvolvimento. Para 
apoiar o desenvolvimento das atividades 
económicas existentes e de outras novas, 
pelo menos 50 % da dotação adicional 
específica deve ser atribuída a ações que 
contribuem para a diversificação e 
modernização das economias das regiões 
ultraperiféricas. Nomeadamente, devem 
ser facilitadas as sinergias entre o 
FEDER e o programa-quadro de 
investigação e desenvolvimento, a fim de 
reforçar o desenvolvimento das regiões 
ultraperiféricas e reduzir a subutilização 
de fundos da investigação.

Justificação

N.º 5 do Parecer da Comissão dos Orçamentos dirigido à Comissão do Desenvolvimento 
Regional sobre o papel da política de coesão nas regiões ultraperiféricas da União Europeia 
no contexto da “Europa 2020”(2011/2195(INI)).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É importante assegurar a boa 
gestão financeira do programa e a sua 
execução da forma mais eficaz e convivial 
possível, garantindo, simultaneamente, a 
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segurança jurídica e o acesso ao 
instrumento para todos os participantes. 
Uma vez que as atividades no âmbito do 
fundo de coesão são realizadas em gestão 
partilhada, os Estados-Membros devem 
abster-se de acrescentar regras adicionais 
que dificultem a utilização dos fundos 
pelo beneficiário.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC]:

O FEDER financia os seguintes objetivos 
temáticos de investimento prioritário 
previstos no artigo 9.º do Regulamento 
(UE) n.º […]/2012 [RDC], assegurando, 
em simultâneo, as sinergias e a 
complementaridade entre os programas e 
instrumentos pertinentes da União:

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
inovação social e aplicações de interesse 
público, estimulação da procura, redes, 
clusters e inovação aberta através de 
especialização inteligente;

(b) Promoção do investimento em I&I das 
empresas, desenvolvimento de produtos e 
serviços, transferência de tecnologia, 
inovação ecoeficiente, inovação social, 
indústrias culturais e criativas e aplicações 
de interesse público, estimulação da 
procura, redes, clusters e inovação aberta 
através de especialização inteligente;
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