
AD\906225PT.doc PE488.058v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Orçamentos

2011/0274(COD)

21.6.2012

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1084/2006 
do Conselho
(COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

Relator de parecer: Andrea Cozzolino



PE488.058v02-00 2/10 AD\906225PT.doc

PT

PA_Legam



AD\906225PT.doc 3/10 PE488.058v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Nos termos do artigo 177° e do Protocolo n.° 28 do TFUE, o Fundo de Coesão ajuda os 
Estados-Membros com um RNB por habitante inferior a 90 % da média da UE-27 a investir 
nas redes de transportes RTE-T e no ambiente. Em aplicação do Tratado, a proposta da 
Comissão Europeia prevê que, no domínio do ambiente, o Fundo de Coesão apoiará o 
investimento nas adaptações às alterações climáticas e prevenção dos riscos, nos setores da 
água e dos resíduos, e no domínio do ambiente urbano. O investimento no domínio energético 
deverá também poder beneficiar de apoios, desde que seja portador de benefícios ambientais. 
No domínio dos transportes, tal como previsto na proposta da Comissão, o Fundo de Coesão 
contribuirá para os investimentos na rede principal de transportes transeuropeia, bem como 
nos sistemas de transportes de baixo teor de carbono e nos transportes urbanos.

A Comissão Europeia propõe afetar a este fundo 68,7 mil milhões de euros (a preços 
constantes de 2011). Este montante não está especificado no Regulamente relativo ao Fundo 
de Coesão, mas sim no artigo 84° da proposta de regulamento que estabelece disposições 
comuns a todos os fundos.1 Em comparação, o Fundo de Coesão recebeu cerca de 71 mil 
milhões de euros (a preços constantes de 2011) durante o atual Quadro Financeiro Plurianual. 

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 a arredondamentos, a soma dos valores pode não atingir o total indicado

O relator lamenta esta diminuição e lembra a convicção manifestada pelo Parlamento Europeu, 
na sua resolução de 8 de junho de 2011, segundo a qual "será necessário pelo menos um 
aumento de 5% de recursos para o próximo QFP", em relação a 2013, para atingir os objetivos 
políticos e legais acordados e os montantes atribuídos à política de coesão no atual período de 
programação "devem ser, pelo menos, mantidos no próximo período de programação". 

Além disso, 10 dos 68,7 mil milhões de euros serão reservados para financiar redes de 
transportes fulcrais no quadro do "Mecanismo Interligar a Europa" (CEF). De salientar que 
esses 10 mil milhões de euros continuam afetados a Estados-Membros com um RNB per 
capita inferior a 90 % da média da UE-27, embora sejam diretamente afetados a projetos 
fulcrais relativos à rede de transportes transeuropeia nesses Estados-Membros e deduzidos 
proporcionalmente das dotações nacionais. Cumpre ainda destacar que estes projetos serão 
consentâneos com as orientações revistas relativas às RTE-T, atualmente em discussão. Por
fim, esses 10 mil milhões de euros beneficiarão das condições para o apoio financeiro mais 
favoráveis do Fundo de Coesão (uma taxa de cofinanciamento até 85%, contra 50% previstos 
no CEF).

                                               
1 COM(2011) 615



PE488.058v02-00 4/10 AD\906225PT.doc

PT

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)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Lembra 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 inclusiva1"; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP, a 
fim de permitir que a União cumpra as 
suas prioridades políticas existentes e as 
novas tarefas previstas no Tratado de 
Lisboa, bem como de responder a 
acontecimentos imprevistos; salienta que, 
mesmo com um aumento do nível de 
recursos do próximo QFP de, pelo menos, 
5% em relação ao nível de 2013, só 
poderá ser efetuado um contributo 
circunscrito para a realização dos 
objetivos e compromissos acordados pela 
União e do princípio da solidariedade da 
UE; desafia o Conselho, caso não partilhe 
desta abordagem, a identificar claramente 
quais as suas prioridades políticas ou 
projetos que podem ser totalmente 
abandonados, não obstante o seu 
comprovado valor acrescentado europeu;
_________________
1Textos aprovados, P7_TA(11)0266.

Alteração 2

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

1-B. Recorda, em particular, que, na 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", o Parlamento Europeu 
realçou que "uma política de coesão 
reforçada e bem-sucedida requer uma 
dotação financeira adequada e que os 
montantes que lhe são atribuídos no atual 
período de programação devem ser, pelo 
menos, mantidos no próximo período de 
programação";

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na 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", o Parlamento 
Europeu sublinhou 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 principais 
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desafios enfrentados pela União e 
fomentar sinergias com outras políticas e 
instrumentos no terreno. O Parlamento
Europeu manifestou a sua convicção de 
que a política de coesão da UE deve 
continuar a ser uma política à escala da 
UE que permita o acesso a recursos, 
experiências e assistência a todas as 
regiões da UE.

Justificação

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"(n.° 64). 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Na sua resolução de 8 de junho de 
2011, o Parlamento Europeu sublinhou 
ainda que uma política de coesão bem-
sucedida e reforçada requer um 
financiamento adequado, e que os 
montantes a ela afetados no atual período 
de programação financeira devem, pelo 
menos, ser mantidos no próximo período, 
de modo a intensificar os esforços para 
reduzir as disparidades de 
desenvolvimento entre as regiões da UE. 
Durante o QFP 2007-2013, o Fundo de 
Coesão foi dotado de 71 mil milhões de 
euros (a preços constantes de 2011). No 
entanto, a Comissão propõe afetar 68,7 
mil milhões de euros (a preços constantes 
de 2011) para o período de 2014 a 2020, o 
que significaria uma redução de 3% em
comparação com o período de 2007 a 
2013.

Justificação

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"(n.° 64). 
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (UE) n.º […]/2012, de 
[…], que estabelece disposições comuns 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 [Regulamento Disposições 
Comuns - RDC] estabelece um novo 
quadro para a ação dos Fundos Estruturais 
e do Fundo de Coesão. É necessário 
especificar os objetivos do Fundo de 
Coesão em relação ao novo quadro de ação 
e em relação ao seu objetivo, consagrado 
no Tratado.

(2) O Regulamento (UE) n.º […]/2012, de 
[…], que estabelece disposições comuns 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 [Regulamento Disposições 
Comuns - RDC] estabelece um novo 
quadro para a ação dos Fundos Estruturais 
e do Fundo de Coesão. É necessário 
especificar os objetivos do Fundo de 
Coesão em relação ao novo quadro de ação 
e em relação ao seu objetivo, consagrado 
no Tratado. Devem também ser 
fomentadas sinergias entre o Fundo de
Coesão e outros instrumentos e 
programas da UE relativos ao transporte, 
à energia, ao clima e à política ambiental.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União pode contribuir, através do 
Fundo de Coesão, para as ações destinadas 
a concretizar os objetivos comunitários no 
domínio do ambiente previstos nos artigos 

(3) A União deve também contribuir, 
através do Fundo de Coesão, para as ações 
destinadas a concretizar os objetivos 
comunitários no domínio do ambiente 



PE488.058v02-00 8/10 AD\906225PT.doc

PT

11.º e 191.º do Tratado. previstos nos artigos 11.º e 191.º do 
Tratado.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os projetos financiados pelo Fundo de 
Coesão devem cumprir as orientações
adotadas pela Decisão n.° 661/2010/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de julho de 2010, sobre as orientações da 
União para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes. A fim de 
concentrar esforços, deverá ser dada 
prioridade aos projetos de interesse 
europeu tal como definidos na mesma 
decisão.

(4) Os projetos financiados pelo Fundo de 
Coesão devem cumprir as orientações
definidas pelo Regulamento (UE) n.° 
[....]/20121 sobre as orientações da União 
para o desenvolvimento da rede 
transeuropeia de transportes. A fim de 
concentrar esforços, deverá ser dada 
prioridade aos projetos de interesse 
europeu tal como definidos na mesma 
decisão.

______________
1 JO L …

Justificação

Deve ser feita referência às orientações relativas às RTE-T, atualmente em negociação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É importante assegurar a boa 
gestão financeira do programa e a sua 
execução da forma mais eficaz e fácil 
possível, garantindo, simultaneamente, a 
segurança jurídica e a acessibilidade 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 aditar novas regras 
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que dificultem a utilização dos fundos 
pelo beneficiário.
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