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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A política de coesão é o principal instrumento de investimento da UE no apoio às prioridades 
da União, tal como consagradas na estratégia «Europa 2020». A Cooperação Territorial 
Europeia (CTE) é um dos objetivos da política de coesão e constitui um enquadramento para 
a execução de ações políticas conjuntas e intercâmbios entre os intervenientes nacionais, 
regionais e locais dos diferentes Estados-Membros ou com regiões fronteiriças de países 
terceiros. Estes aspetos revestem-se de importância acrescida, dado que os desafios 
enfrentados pelos Estados-Membros e pelas regiões assumem um cariz cada vez mais 
transnacional e transfronteiras, pelo que exigem a tomada de medidas conjuntas e em 
cooperação, ao nível territorial mais adequado. A CTE dará também um importante contributo 
para promover o objetivo do Tratado de Lisboa de coesão territorial. 

O relator acolhe também com agrado a proposta da Comissão Europeia de uma base jurídica 
específica para a contribuição do FEDER (Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional) 
para a CTE. Isso corresponde ao pedido do Parlamento Europeu e deverá assegurar que a 
especificidade da CTE, em especial a sua dimensão de vários países, seja mais bem abordada.

De acordo com a proposta da Comissão Europeia, a cooperação territorial europeia apoiaria 
três tipos de cooperação: a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional. A 
cooperação transnacional seria especialmente valiosa para reforçar a coesão social da UE, 
bem como as estratégias recentemente lançadas relativas às macro-regiões e às bacias 
marítimas.  A cooperação inter-regional entre regiões da UE (e se necessário, países terceiros) 
visa reforçar os intercâmbios de experiências sobre a implementação de políticas de coesão, 
especialmente através da divulgação de boas práticas.

Quanto à cooperação com regiões de países terceiros abrangidos pelo Instrumento Europeu de 
Vizinhança (IEV) ou pelo Instrumento de Pré-Adesão (IPA), o financiamento do FEDER 
complementaria o financiamento do IEV e do IPA. Será contudo essencial assegurar o bom 
funcionamento destes programas, o que, em anos recentes, provou ser por vezes difícil. 

A Comissão Europeia propõe atribuir ao CTE 3,48% do envelope total previsto para a política 
de coesão, o que ascenderia a 11,7 mil milhões de euros (preços constantes 2011). Este 
montante constitui um aumento em relação ao período de programação atual. 

Preços constantes de 2011 em 
milhares de milhões de EUR

QFP
2007-2013

Proposta da Com
QFP 2014-2020 Variação %

Regiões abrangidas pelo 
objetivo de Convergência

FEDER + FSE

202,9 162,6 - 20 %

abolição progressiva 2007-13 
(convergência) + introdução 

progressiva 2007-
13(competitividade) regiões/ 

2014 -2020 regiões de transição

25,9 38,9 +50 %
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(FEDER +FSE)
Regiões de competitividade 
regiões / mais desenvolvidas 

(FEDER +FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperação territorial
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fundo de Coesão 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Dotação adicional 

para as regiões ultraperiféricas 
e escassamente povoadas

(FEDER) 

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %

O relator acolhe favoravelmente o aumento proposto. Dependerá contudo do resultado final 
das negociações sobre o envelope global a atribuir à política de coesão, e a percentagem de 
3,48 especificada no artigo 4.º da proposta legislativa é apenas uma indicação para a 
autoridade orçamental. Não pode ser fixada até que se chegue a acordo quanto à proposta de 
regulamento que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual para os anos 2014-2020. Da 
mesma forma, o relator gostaria de sublinhar a convicção expressa pelo Parlamento Europeu 
na sua resolução de 8 de junho de 2011 de que é necessário um aumento de, pelo menos, 5% 
dos recursos para o próximo QFP em comparação com o nível de 2013, e que os montantes 
atribuídos à política de coesão no programa de financiamento atual devem ser pelo menos 
mantidos no próximo período, o que, aparentemente, não é o caso.

Além disso, o relator acolhe favoravelmente os esforços de simplificação da Comissão, em 
especial as propostas financeiras simplificadas através da utilização de pagamentos de taxa 
única. O relator sublinha ainda que os esforços de simplificação em relação à cooperação 
territorial europeia são especialmente importantes, tanto a nível da UE como nacional, devido 
à sua dimensão atinente a diversos países. Os beneficiários podem ter que aplicar diferentes 
conjuntos de regras originárias da própria UE, de um ou vários Estados-Membros da UE e, 
eventualmente, de países terceiros. O relator recorda aos Estados-Membros a necessidade 
imperativa de evitar contradições ou inconsistências entre as regras que promulguem e as da 
UE, e de evitar aumentar o encargo administrativo para os beneficiários. A boa gestão 
financeira e a transparência são igualmente fundamentais.

Finalmente, o relator sublinha que, devido às especificidades e complexidades da CTE, a CE 
propõe aplicar excecionalmente a regra N+3 relativamente às anulações de autorizações.

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:
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Alteração 1

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que o envelope financeiro 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
determinado enquanto não for alcançado 
um acordo sobre a proposta de 
regulamento que estabelece o Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020;

Alteração 2

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Recorda a 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"1; reitera que são 
necessários recursos adicionais 
suficientes no próximo QFP para permitir 
à União cumprir as suas atuais 
prioridades políticas e as novas tarefas 
previstas no Tratado de Lisboa, bem como 
para dar resposta a situações imprevistas; 
salienta que, mesmo com um aumento do 
nível de recursos no próximo QFP de 5% 
em relação ao nível de 2013, só poderá ser 
efetuado um contributo limitado para a 
realização dos objetivos e compromissos 
acordados da União e do 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 agora totalmente abandonados, não 
obstante o seu comprovado valor 
acrescentado europeu;
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_______________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

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”;

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Na sua resolução de 8 de junho de 
2011 sobre "Investir no futuro: um novo 
quadro financeiro plurianual (QPF) para 
uma Europa competitiva, sustentável e 
inclusiva", o Parlamento Europeu 
sublinhou o valor acrescentado europeu 
da política de coesão, dado que esta 
política constitui um mecanismo bem 
estabelecido para proporcionar o 
crescimento e o emprego, um importante 
instrumento para a convergência, o 
desenvolvimento sustentável e a 
solidariedade, e uma das políticas da 
União mais significativas, visíveis e com 
maior êxito durante décadas. O 
Parlamento Europeu assinalou, todavia, 
que uma política moderna de coesão deve 
traduzir-se numa série de reformas 
estruturais, nomeadamente no domínio da 
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simplificação, responder aos principais 
desafios enfrentados pela União e 
favorecer sinergias com outras políticas e 
instrumentos no terreno; o Parlamento 
Europeu exprimiu a sua convicção de que 
a política de coesão da União deve 
permanecer uma política aplicável a toda 
a União, proporcionando acesso aos 
recursos, às experiências e à assistência a 
todas as regiões da União.

Justificação

N.º 64 da resolução do Parlamento de 8 de junho de 2011: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Na sua resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu recordou 
que a política de coesão assumiu um 
papel de importância crescente com a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa e 
com a consagração da política territorial 
neste último; considera, neste contexto, 
que todas as formas de cooperação 
territorial (transfronteiriça, 
transnacional, inter-regional) devem ser 
reforçadas; considera que a cooperação e 
as estratégias regionais também devem ser 
abordadas.

Justificação

N.º 65 da resolução do Parlamento de 8 de junho de 2011: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável em todos os 
níveis envolvidos: beneficiários, 
autoridades do programa, Estados-
Membros participantes e países terceiros, 
bem como a Comissão.

(3) Para aumentar o valor acrescentado da 
política de coesão da União em geral e 
para ter em conta a dimensão 
plurinacional da CTE, as disposições 
específicas devem conduzir a uma 
simplificação considerável em todos os 
níveis envolvidos: beneficiários, 
autoridades do programa, Estados-
Membros participantes e países terceiros, 
bem como a Comissão, dado que os 
beneficiários podem ter que aplicar 
diferentes conjuntos de regras, tanto da 
própria União como de um ou vários 
Estados-Membros e, eventualmente, de 
países terceiros. Deve prestar-se especial 
atenção à necessidade de evitar 
incoerências entre esses diversos 
conjuntos de regras e evitar aumentar os 
encargos administrativos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É necessário fixar critérios objetivos 
para a definição das regiões e zonas 
elegíveis. Para o efeito, a identificação das 
regiões e das zonas elegíveis a nível da 
União deverá basear-se no sistema comum
de classificação das regiões estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n.º 1059/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, relativo à instituição de 
uma Nomenclatura Comum das Unidades 
Territoriais Estatísticas (NUTS).

(8) É necessário fixar critérios objetivos e 
transparentes para a definição das regiões 
e zonas elegíveis. Para o efeito, a 
identificação das regiões e das zonas 
elegíveis a nível da União deverá basear-se 
no sistema comum de classificação das 
regiões estabelecido pelo Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 
relativo à instituição de uma Nomenclatura 
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (NUTS).
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A seleção de objetivos temáticos 
deverá ser limitada a fim de maximizar o 
impacto da política de coesão em toda a 
União. No entanto, a concentração no 
domínio da cooperação inter-regional 
deverá refletir-se sobretudo no objetivo 
fixado para cada operação e não na 
limitação do número de objetivos 
temáticos, para se retirar o máximo partido 
da cooperação inter-regional em prol do 
reforço da eficácia da política de coesão no 
âmbito do Investimento no Crescimento e 
no Emprego e do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia.

(16) A seleção de objetivos temáticos 
deverá ser limitada a fim de maximizar o 
impacto da política de coesão em toda a 
União. No entanto, a concentração no 
domínio da cooperação inter-regional 
deverá refletir-se sobretudo no objetivo 
fixado para cada operação e não na 
limitação do número de objetivos 
temáticos, para se retirar o máximo partido 
da cooperação inter-regional em prol do 
reforço da eficácia da política de coesão no 
âmbito do Investimento no Crescimento e 
no Emprego e do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia. A melhoria da 
execução e da qualidade das despesas 
deve constituir o princípio de base da 
consecução dos objetivos do programa, 
assegurando simultaneamente a 
utilização otimizada dos recursos 
financeiros.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Devido à participação de mais de um 
Estado-Membro, a regra geral estabelecida 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], segundo a qual cada Estado-
Membro adota as suas regras nacionais de 
elegibilidade, não se adequa ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia. Com base 
na experiência do período de programação 
de 2007-2013, deve ser estabelecida uma 
hierarquia clara das normas de 
elegibilidade, que evolua no sentido de 
regras de elegibilidade comuns.

(25) Devido à participação de mais de um 
Estado-Membro, a regra geral estabelecida
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], segundo a qual cada Estado-
Membro adota as suas regras nacionais de 
elegibilidade, não se adequa ao objetivo da 
Cooperação Territorial Europeia. Com base 
na experiência do período de programação 
de 2007-2013, deve ser estabelecida uma 
hierarquia clara das normas de 
elegibilidade comuns, e devem ser evitadas 
incoerências e contradições entre o 
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Regulamento (UE) Nº .../2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[sobre as regras financeiras aplicáveis ao 
orçamento anual da União], o 
Regulamento das Disposições Comuns e 
as regras nacionais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER] ou no presente regulamento, ou 
pelo comité de monitorização, aplicam-se 
as normas nacionais do país em que a 
despesa é incorrida.

3. No tocante a matérias não abrangidas 
pelas normas de elegibilidade estabelecidas 
no disposto nos artigos 55.º a 61.º do 
Regulamento (UE) n.º […]/2012 [RDC], 
no Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[FEDER], no Regulamento (UE) nº 
.../2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho sobre [as regras financeiras 
aplicáveis ao orçamento anual da União]
ou no presente regulamento, ou pelo 
comité de monitorização, aplicam-se as 
normas nacionais do país em que a despesa 
é incorrida e não contrariarão as regras 
da União nem criarão encargos 
administrativos desproporcionados para o 
beneficiário.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º 
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação
designam uma única autoridade de gestão 
e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, do 
mesmo regulamento, uma única autoridade 
de auditoria, que devem estar situadas no 

1. Para efeitos dos artigos 113.º, n.º 1 e n.º 
2 do Regulamento (UE) n.º […]/2012 
[RDC], os Estados-Membros que 
participam num programa de cooperação
acreditarão uma única autoridade de 
gestão e, para efeitos do artigo 113.º, n.º 4, 
do mesmo regulamento, uma única 
autoridade de auditoria, que devem estar 
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mesmo Estado-Membro. situadas no mesmo Estado-Membro.
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