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Objetivo e âmbito do relatório de iniciativa

O presente documento de trabalho proporciona uma base de discussão sobre o relatório de 
iniciativa sobre a «preparação dos Estados-Membros para um começo atempado e efetivo do 
novo período de programação da política de coesão». 

A preparação para a elaboração do relatório incluirá um debate com peritos a realizar na 
comissão REGI, em 23 de setembro de 2013. O relator reuniu-se com a Comissão e com o 
Comité das Regiões, devendo ainda encontrar-se com representantes dos Estados-Membros. 
Será igualmente redigida uma nota de síntese com as informações recolhidas junto de vários 
Estados-Membros sobre o seu estado de preparação para a execução da nova política de 
coesão. Na sequência destas primeiras trocas de ideias, será apresentado um projeto de 
relatório.

No contexto deste debate, o relator gostaria de convidar os membros da comissão REGI e 
outras partes externas interessadas nesta matéria a contribuírem para a elaboração do presente 
relatório de iniciativa. No relatório final, o relator proporá algumas recomendações com base 
nos debates efetuados sobre o tema.

O presente documento de trabalho pretende assinalar os pontos fulcrais do relatório de 
iniciativa e destacar algumas questões específicas para o futuro debate. 

Antecedentes

A União Europeia enfrenta grandes desafios económicos e sociais face às dificuldades com 
que se deparam os Estados-Membros e as regiões para relançar as suas economias e sair da 
crise. Neste período de incerteza económica, o financiamento da política de coesão pode dar 
um valioso contributo para ajudar os Estados-Membros e as regiões a criar emprego, 
aumentar a competitividade e promover o crescimento sustentável. 

Nos anteriores períodos de programação, a política de coesão foi eficaz no seu objetivo de 
reduzir as disparidades entre as regiões da UE através da promoção da integração europeia 
com base no investimento em infraestruturas e na criação de postos de trabalho e novas 
empresas.  

Reforma da política de coesão

A reforma em curso visa reforçar a política de coesão enquanto principal política de 
investimento público da UE, concebida para gerar crescimento estável e inclusivo. 

A política de coesão está em consonância com o orçamento da UE a longo prazo - o quadro 
financeiro plurianual (QFP), que abrange um período de sete anos. Tendo em conta que o 
atual QFP termina em 2013, e estando o novo quadro para 2014-2020 quase já acordado, as 
regras que regem a política de coesão estão também a ser objeto de revisão. 
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A presidência lituana confirmou o seu compromisso de concluir, o mais rapidamente possível, 
as negociações sobre o pacote legislativo para o período de programação 2014-2020, sendo, 
por conseguinte, de esperar que a votação do Parlamento Europeu possa ter lugar no outono 
de 2013. Uma vez concluída a votação, a Comissão poderá concluir acordos nacionais de 
parceria e lançar programas operacionais, de modo a que os fundos possam ser afetados o 
mais rapidamente possível.

As negociações entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão estiveram na origem de muitas 
alterações à futura legislação sobre a política de coesão, que são assinaladas no presente 
documento de trabalho. O Parlamento conseguiu negociar muitas e importantes melhorias do 
pacote de medidas, nomeadamente, uma maior participação dos poderes locais e regionais no 
planeamento e na fase de execução, uma maior flexibilidade e uma maior atenção às questões 
ambientais. 

Considerações importantes para o debate 

É evidente que, neste momento, os Estados-Membros se encontram em fases muito distintas;  
alguns estão a fazer progressos significativos e poderão apresentar à Comissão os seus 
acordos de parceria e os programas operacionais num futuro próximo, ao passo que outros 
revelam atrasos neste processo.

Os motivos podem ser muito diversos. Caso os Estados-Membros se encontrem numa fase 
avançada da preparação, o projeto de relatório analisará as estruturas que já estão a ser criadas 
para lhes permitir atingir essa fase.  No caso dos Estados-Membros cujos progressos sejam 
mais lentos, o projeto de relatório incidirá sobre os estrangulamentos e problemas encontrados 
pelas respetivas administrações. 

Existem inúmeros fatores que podem explicar a amplitude dos progressos realizados, devendo 
o projeto de relatório analisar alguns deles e, nomeadamente, os seguintes:

Ensinamentos do exercício 2007-2013

No período de programação 2014-2020, os Estados-Membros procurarão apoiar-se nos 
elementos positivos do período anterior, devendo igualmente abordar os erros e dificuldades 
que encontraram.  Os Estados-Membros efetuaram uma análise do programa anterior, 
devendo os resultados desta análise servir para moldar as fases de preparação. É provável que 
alguns Estados-Membros venham a adotar abordagens muito diferentes do anterior período de 
financiamento, o que poderá significar um atraso na apresentação dos acordos de parceria e 
dos programas operacionais.

Estrutura administrativa

A dimensão, a capacidade administrativa e a estrutura organizativa podem variar nos 
diferentes Estados-Membros.  Embora o trabalho de preparação de muitos Estados-Membros
possa ser fortemente influenciado pelos atores locais e regionais, outros países podem ter uma 
capacidade limitada a nível subnacional.  Alguns Estados-Membros podem instituir um 
comité ou organismo político para supervisionar especificamente a fase de preparação do 
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próximo período da política de coesão. 

O contexto político ou a situação económica nos Estados-Membros

As difíceis circunstâncias económicas ou as difíceis mudanças políticas terão um impacto 
sobre os progressos realizados em cada Estado-Membro.  As dificuldades políticas e 
económicas poderão implicar uma mudança das prioridades, pelo que a política de coesão se 
tornará num instrumento de investimento ainda mais importante em muitos 
Estados-Membros.

Abordagem ascendente ou descendente

A maior atenção prestada à parceria na nova regulamentação tem por objetivo melhorar a 
eficácia e o sucesso global da política de coesão.  Alguns Estados-Membros poderiam adotar 
uma abordagem da base para o topo, com uma elevada participação dos atores a nível 
subnacional, enquanto outros poderiam preferir uma abordagem descendente, com a inclusão 
de estratégias nacionais. 

Negociações sobre o regulamento que estabelece disposições comuns 

O regulamento para o período 2013-2020 apresenta uma abordagem mais forte e mais 
integrada para o financiamento da política de coesão, uma melhoria que tem sido acolhida 
favoravelmente.  Uma maior integração aproximaria ainda mais a política de coesão dos 
cidadãos, o que permitiria garantir que o financiamento fosse orientado para os desafios 
sociais e económicos que a Europa deve enfrentar a longo prazo.  O objetivo de uma 
abordagem mais coordenada no financiamento dos programas consiste em garantir que os 
projetos tenham um maior impacto e produzam resultados tangíveis.     

A compreensão destas mudanças e a adaptação às mesmas são aspetos suscetíveis de provocar 
alguns atrasos na preparação dos contratos de parceria e dos programas operacionais. 

São seguidamente apresentadas algumas das principais alterações:

 Quadro Estratégico Comum (QEC)
O QEC estabelece as diretrizes comuns para todos os fundos da UE (FEDER, FSE, Fundo 
de Coesão, FEADER e FEAMP) a fim de garantir uma abordagem mais coerente e 
coordenada para maximizar a eficácia destes fundos.

 Simplificação
Uma abordagem simplificada em todas as fases do processo de programação foi não só 
indispensável como globalmente bem acolhida. As medidas que garantem a simplificação 
do processo para os requerentes e as autoridades de gestão, desde a seleção dos projetos 
até à sua execução, constituem uma parte importante e global da nova legislação. 

 Concentração temática
O alinhamento da política de coesão com os objetivos da Estratégia Europa 2020 pode ser 
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obtido através de uma concentração temática num número limitado de objetivos.  É
importante adotar uma abordagem flexível no que respeita a esta iniciativa. 

 Acordos de parceria
Os acordos de parceria celebrados entre a Comissão e os Estados-Membros estabelecerão 
os compromissos e prioridades dos governos nacionais para a realização da estratégia 
Europa 2020.  É importante que as autoridades locais e regionais, bem como outras 
organizações, participem em todas as fases de planeamento e execução.

 Condicionalidade 

Embora já existam medidas de condicionalidade em matéria de política de coesão, o 
próximo período de programação terá como objetivo melhorar a eficácia do 
financiamento, condicionando-o ao cumprimento de determinados critérios. As 
incidências políticas, financeiras e administrativas destas disposições em termos de 
condicionalidade foram objeto de um amplo debate durante o processo de reforma. 

 Instrumentos financeiros
O aumento do recurso a instrumentos financeiros propostos pela nova legislação irá 
incentivar um maior investimento público e privado num momento em que os recursos são 
escassos.  Com base na sua utilização nas fases anteriores do financiamento da política de 
coesão, os instrumentos financeiros permitirão apoiar investimentos, nomeadamente, sob 
a forma de empréstimos e de garantias, e incentivar um melhor desempenho, a fim de 
garantir os melhores resultados.

O relator aguarda com expectativa o debate sobre o presente documento de trabalho e 
congratula-se com as contribuições dos Estados-Membros e de outros intervenientes 
durante a fase de elaboração do projeto de relatório. 


