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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 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 gerais 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, estabelece o quadro em que se insere a política de coesão da UE durante o 
período 2014-2020.

A proposta de regulamento prevê que o financiamento se centre nas prioridades ligadas à 
Estratégia Europa 2020 de crescimento "inteligente, durável e inclusivo". Estabelece uma lista 
de objetivos temáticos em coerência com estas prioridades e incentiva a programação 
integrada.

Mais especificamente, a Comissão define no Quadro Estratégico Comum as principais ações a 
realizar para concretizar as prioridades, identifica os públicos-alvo e propõe exemplos de 
ações estabelecendo uma série de princípios aplicáveis a todos os fundos (parcerias, 
governação a vários níveis, promoção da igualdade entre homens e mulheres, não 
discriminação, desenvolvimento sustentável, etc.).

O presente parecer procura centrar-se nos aspetos mais ignorados pelo regulamento, tais como 
a juventude, a dimensão cultural e o desporto.

Jovens

A temática dos jovens é abordada no anexo IV relativo às condições ex ante temáticas, que 
inclui no ponto 9 o abandono escolar precoce, o ensino superior e a aprendizagem ao longo da 
vida. É preciso ir mais longe e dar prioridade às necessidades de uma geração fortemente 
afetada pela crise, garantindo nomeadamente que os organismos que se ocupam das 
problemáticas relativas à juventude são considerados pelos Estados-Membros como parceiros 
privilegiados.

Aspetos culturais

O artigo 167.º, n.º 4, do TFUE determina que "na sua ação ao abrigo de outras disposições 
dos Tratados, a União terá em conta os aspetos culturais". Infelizmente, a proposta de 
regulamento não tem em consideração a dimensão cultural. O contributo da cultura para o 
desenvolvimento local e regional, intrinsecamente ligado às questões da educação, da 
inclusão social e da inovação e, por conseguinte, à Estratégia Europa 2020, não é 
mencionado. O contributo multiforme da cultura para a educação e a aprendizagem, através 
do desenvolvimento de competências e do saber-fazer, para o desenvolvimento económico, 
graças às indústrias criativas e culturais, e para a inclusão social, graças à sua ação preventiva 
relativamente às comunidades marginalizadas, justifica a integração de projetos de domínio 
cultural nos dispositivos propostos.
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Desporto

O desporto representa um potencial importante na promoção da coesão social e da igualdade 
de oportunidades nas sociedades europeias, tal como refere o relatório do Parlamento Europeu 
(2011/2087(INI)). Em consequência, devem ser incluídos alguns projetos desportivos para 
apoiar populações desfavorecidas, lutar contra o abandono escolar precoce e a discriminação.

CONCLUSÃO

A possibilidade criada pela proposta de regulamento de utilizar vários fundos estruturais para 
o financiamento de um projeto constitui um progresso significativo e irá certamente favorecer 
a continuidade das ações financiadas. No entanto, seria útil utilizar, para a validação dos 
projetos e dos seus resultados, uma série de indicadores que não se limitassem apenas à 
vertente quantitativa. Por exemplo, a Comissão propôs, no caso do programa "Europa 
Criativa", estabelecer indicadores e bases de dados que permitam compreender o impacto do 
setor cultural no desenvolvimento económico e social1.

De referir ainda que os resultados da política de coesão encontram-se certamente entre os 
mais tangíveis para os cidadãos europeus. Cabe aos Estados-Membros traduzir o projeto 
numa legislação compreensível e acessível, capaz de responder às necessidades dos cidadãos 
e de garantir a visibilidade da ação da União Europeia.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais e entidades que 
representem a sociedade civil, incluindo 
parceiros ambientais, organizações não 

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um Estado-
Membro deve organizar uma parceria com 
os representantes das autoridades 
competentes a nível regional, local, urbano 
e outras autoridades públicas, os parceiros 
económicos e sociais públicos e privados e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo parceiros ambientais, 

                                               
1 Avaliação do impacto de 23.11.2011, ponto 6.3, que acompanha o "Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui o programa-quadro Europa Criativa" e a "Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões - programa-quadro Europa 
Criativa".
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governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação. Essa parceria visa respeitar 
o princípio da governação a vários níveis, 
assegurar a apropriação das intervenções 
previstas pelas partes interessadas e 
explorar a experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

parceiros ativos em diferentes domínios, 
como a cultura, a educação e a juventude,
organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 
igualdade e da não discriminação. Essa 
parceria visa respeitar o princípio da 
governação a vários níveis, assegurar a 
apropriação das intervenções previstas 
pelas partes interessadas e explorar a 
experiência e o saber-fazer dos 
intervenientes relevantes. Deverão ser 
atribuídos poderes à Comissão para adotar 
atos delegados que prevejam um código de 
conduta, a fim de garantir uma participação 
coerente dos parceiros na preparação, 
execução, monitorização e avaliação dos 
contratos de parceria e dos programas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional.

(72) Com vista a melhorar a transparência 
e o acesso à informação sobre as 
oportunidades de financiamento e os 
beneficiários dos projetos, deve ser criado 
em cada Estado-Membro um sítio Web ou 
um portal Web único que preste 
informações sobre todos os programas 
operacionais, incluindo listas dos projetos 
apoiados no âmbito de cada programa 
operacional, com o objetivo de reduzir a 
complexidade do acesso aos fundos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo organizações 
ambientais, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

c) os organismos que representem a 
sociedade civil, incluindo os que 
desenvolvam atividades nos setores do 
ambiente, da cultura, da educação, da 
juventude e do desporto, organizações não 
governamentais e organismos responsáveis 
pela promoção da igualdade e da não 
discriminação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação

1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico, as 
indústrias culturais e criativas e a 
inovação;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

6) proteger o ambiente e o património 
natural e promover a utilização eficiente  
dos recursos, nomeadamente dos ligados 
ao património histórico, cultural, artístico 
e arqueológico;

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza;

(9) promoção da inclusão social e da luta 
contra a pobreza e as disparidades sociais;

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10) investimento na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao 
longo da vida;

10) investimento na educação, na cultura,
nas competências, nas qualificações e na 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo 
a formação profissional, a investigação e 
a inovação e a literacia digital;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) promoção do património cultural e 
salvaguarda da diversidade cultural.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses 
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;

b) ser promovido pelas comunidades e 
pelos grupos de ação locais, compostos por 
representantes dos interesses culturais e
socioeconómicos locais, públicos e 
privados, nos casos em que, aos níveis de 
decisão, o setor público ou qualquer grupo 
de interesses individual não representem 
mais de 49 % dos direitos de voto;
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Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e 
incluir características inovadoras no 
contexto local, a ligação em rede e, se for 
caso disso, as formas de cooperação.

d) ser planeado tendo em conta as 
necessidades e potencialidades locais, e
incluir características inovadoras, sociais, 
culturais e educativas no contexto local, 
bem como a promoção de projetos de 
cooperação e o desenvolvimento de redes 
transterritoriais.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) reforçar a capacidade dos agentes locais 
para desenvolver e executar operações;

a) reforçar a capacidade dos agentes locais 
para desenvolver e executar operações 
tendo em conta os aspetos sociais e 
culturais de uma dada região, a fim de 
desenvolver um saber-fazer inovador e 
suscetível de gerar novas formas de 
emprego a nível local;

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) monitorizar a implementação da 
estratégia de desenvolvimento local e as 
operações apoiadas, e realizar ações 
específicas de avaliação ligadas à estratégia 
de desenvolvimento local.

g) monitorizar a implementação da 
estratégia de desenvolvimento local e as 
operações apoiadas, e realizar ações 
específicas de avaliação ligadas à estratégia 
de desenvolvimento local tendo em conta 
o aspeto qualitativo das ações e os seus 
resultados a longo prazo.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

O Comité de Monitorização é 
composto por representantes da 
autoridade de gestão e dos organismos 
intermediários, e por representantes dos 
parceiros a que se refere o artigo 5.º.
Todos os membros do Comité de 
Monitorização gozam do direito de 
voto.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego, para as regiões menos 
desenvolvidas e regiões em transição;

a) população elegível, prosperidade 
regional, prosperidade nacional e taxa de 
desemprego por faixa etária, para as 
regiões menos desenvolvidas e regiões em 
transição;

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego, taxa de 
emprego, níveis de instrução e densidade 
populacional, para as regiões mais 
desenvolvidas;

b) população elegível, prosperidade 
regional, taxa de desemprego e taxa de 
emprego por faixa etária, níveis de 
instrução e densidade populacional, para as 
regiões mais desenvolvidas;

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 

d) o contributo para a abordagem integrada 
estabelecida no Contrato de Parceria, com 
vista a responder às necessidades 
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específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

específicas das zonas geográficas mais 
afetadas pela pobreza ou de grupos-alvo 
em risco mais elevado de discriminação e 
exclusão, dando especial atenção às 
comunidades marginalizadas, aos jovens e 
às pessoas com deficiência, bem como a 
afetação indicativa dos recursos 
financeiros;

Alteração 17
Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 6 – colunas 2 e 3 – subponto 6.2-A (novo)

Texto da Comissão

Condição ex ante Critérios de cumprimento 

Alterações do Parlamento

Condição ex ante Critérios de cumprimento 

(6.2-A) Setor do património 
cultural: implementação de 
projetos que visem proteger, 
transmitir, promover e 
desenvolver o património 
cultural material e imaterial.

– Existência de 
instrumentos eficazes à 
escala nacional, regional 
e local para permitir que, 
em particular em regiões 
com fortes 
especificidades, a cultura 
se torne num vetor de 
desenvolvimento 
económico, 
nomeadamente através 
das indústrias culturais e 
criativas e do turismo;
– Desenvolvimento de 
medidas que visem 
utilizar a diversidade 
cultural e linguística e o 
conjunto do património 
vivo da União para 
responder aos desafios do 
acesso à cultura, da 
participação ativa e da 
inclusão social.
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Alteração 18
Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 8 – subponto 8.1 – coluna 3 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Critérios de cumprimento Critérios de cumprimento 
– propor formações que permitam a 
aquisição de competências transversais 
que favoreçam o acesso a empregos 
duradouros.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Anexo IV – ponto 9 – subponto 9.1 – coluna 3 – travessão 2 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

Critérios de cumprimento Critérios de cumprimento 
– atravesse vários setores e envolva e 
coordene todos os setores políticos e partes 
interessadas pertinentes para o combate ao 
abandono escolar precoce.

– atravesse vários setores e envolva e 
coordene todos os setores políticos e partes 
interessadas, nomeadamente nos domínios 
cultural, artístico e desportivo, pertinentes 
para o combate ao abandono escolar 
precoce.
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