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Introdução

A finalidade do presente documento de trabalho é definir o objectivo da elaboração do 
relatório sobre a implementação, explicar a abordagem adoptada e a metodologia que o relator 
pretende utilizar. Este documento conterá as questões principais a analisar no projecto de 
relatório e dará a conhecer a primeira resposta do relator às mesmas.

 Objectivo e âmbito do relatório

O Parlamento Europeu tenciona alargar as suas actividades e influência no que respeita à 
aplicação da legislação durante a sua sétima legislatura. Cada uma das comissões 
parlamentares poderá elaborar um chamado relatório de implementação, isto é, um relatório 
sobre a transposição da legislação da UE para a legislação nacional, a aplicação e respectivo 
controlo nos Estados-Membros.

No caso da Política de Coesão, o quadro legislativo é constituído por regulamentos 
directamente aplicáveis, cujas medidas de aplicação estão abrangidas por um regulamento e 
decisões da Comissão que não são submetidos ao Parlamento.

O relator propõe que, no âmbito da futura revisão da política de coesão, seja elaborado um 
relatório de aplicação que analise se a legislação tem sido devidamente aplicada pelos 
Estados-Membros.

Na 6ª legislatura, a comissão apresentou um relatório de aplicação elaborado por Miroslav 
Mikolášik intitulado "Relatório sobre a aplicação do regulamento respeitante aos Fundos 
Estruturais da UE para o período de 2007- 2013: resultados das negociações referentes a 
estratégias e programas da política de coesão para o período da programação de 2007-2013". 
Este novo relatório centrar-se-á no vector inovação das orientações para os programas 
operacionais.

O relatório de iniciativa terá um duplo objectivo: em primeiro lugar, analisará a forma como o 
quadro indicativo das Orientações Estratégicas Comunitárias para 2007-2013, em especial a 
Orientação 1.2, a saber, “melhorar os conhecimentos e a inovação em prol do crescimento” 
foi seguido pelos Estados-Membros e regiões nos respectivos Quadros de Referência 
Estratégicos Nacionais (QREN) e Programas Operacionais. Em segundo lugar, o relatório 
analisará as sinergias entre a política de coesão e os programas-quadro relacionados com o 
conhecimento e a inovação (sétimo programa-quadro de IDT e o programa-quadro para a 
inovação e competitividade).

Por vezes, continua a existir uma falta de coordenação entre os regimes de financiamento 
comunitários, nacionais e regionais. Contudo, cumpre notar de que tanto a política de coesão 
da UE como as políticas de inovação e I&D servem a mesma causa: dar resposta aos grandes 
desafios da União Europeia e apoiar um modelo da UE baseado no crescimento económico, 
na responsabilidade social e no desenvolvimento sustentável. Uma das prioridades da política 
de coesão é incentivar a inovação, o empreendedorismo e o conhecimento. 
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 Inventário e metodologia 

A partir de 1993 foi elaborada uma série de Comunicações da Comissão e de estudos e 
relatórios do Parlamento Europeu sobre as sinergias entre a Política de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico e a Política de Coesão. Ao elaborar este relatório de iniciativa, 
o relator tenciona ter em conta uma vasta variedade de documentos, podendo a maioria ser já 
enumerada no documento de trabalho.
Relatórios da Comissão do Desenvolvimento Regional (6ª legislatura)

 Relatório sobre os contributos da futura política regional para a capacidade de 
inovação da União (Relator: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Relatório sobre a aplicação do regulamento respeitante aos Fundos Estruturais da UE 
para o período de 2007- 2013: resultados das negociações referentes a estratégias e 
programas da política de coesão para o período da programação de 2007-2013
(Relator: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Estudos encomendados pelo Parlamento Europeu

 Sinergias entre o 7.º Programa-Quadro de Investigação da UE, o Programa-Quadro 
para a Competitividade e a Inovação e os Fundos Estruturais (2007);

 Avançar para uma territorialização das políticas europeias em matéria inovação e I&D
(2009)

Relatórios de progresso em matéria de coesão: o Quinto Relatório de Progresso sobre a 
Coesão Económica e Social salientou o forte papel de determinados sectores e da 
reestruturação económica no desenvolvimento regional. O Sexto Relatório de Progresso 
defende que a criatividade e inovação têm uma dimensão regional fundamental.

Principais Comunicações da Comissão:

Entre finais de 2006 e Maio de 2008, quando o processo de aprovação dos Programas 
Operacionais foi concluído, uma série de Comunicações da Comissão salientou a nova ênfase 
da política de coesão na execução dos objectivos relacionados com a Estratégia de Lisboa, 
mantendo simultaneamente como seu primeiro propósito a redução das disparidades entre 
Estados-Membros e regiões:

 COM(2007) 474 intitulada “Regiões Europeias Competitivas graças à Investigação e à 
Inovação - Contribuição para um maior crescimento e para mais e melhores empregos

 COM(2007) 798 intitulada “Os Estados-Membros e as regiões realizam a Estratégia de 
Lisboa para o crescimento e o emprego através da política de coesão da UE, 2007–
2013”

 COM(2008) 301 sobre os resultados das negociações referentes a estratégias e 
programas da política de coesão para o período da programação de 2007-2013

 COM(2009) 617 intitulada “20º Relatório Anual sobre a Implementação dos Fundos 
Estruturais (2008)”
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A Comunicação sobre os resultados das negociações sobre estratégias e programas da política 
de coesão para o período de programação 2007 - 2013 proporciona uma percepção da forma 
como os Estados-Membros compreenderam e seguiram as Orientações Estratégicas para a 
Coesão, ao elaborarem os seus Quadros de Referência Estratégicos Nacionais e respectivos 
Programas Operacionais, adaptados para dar resposta aos seus requisitos e restrições 
específicas. Assim sendo, a concepção de política estratégica mostra que todos os 
Estados-Membros, incluindo aqueles que integraram a União Europeia recentemente, fizeram 
um esforço concertado para orientar os investimentos na direcção dos objectivos relacionados 
com a Estratégia de Lisboa.

Regiões Europeias Competitivas graças à Investigação e à Inovação – guia prático para as 
oportunidades de financiamento da UE a fim de realizar actividades de investigação e 
inovação: o guia visa auxiliar os potenciais beneficiários a identificar o regime de 
financiamento mais adequado, fornecendo uma descrição das três fontes de financiamento e 
das possibilidades de as articular. Evidencia também o papel das autoridades nacionais e 
regionais na garantia da melhor utilização destes instrumentos. 

Para além do exposto, o relator terá igualmente em conta o trabalho de fundo levado a cabo 
pelo Comité para a Investigação Científica e Tecnológica da UE e o Comité Consultivo 
Europeu sobre Investigação em 2007 e espera que a conclusão de um documento de trabalho 
da Comissão, actualmente em elaboração, apresente exemplos concretos de sinergias.

Antecedentes

 Ênfase na investigação e desenvolvimento e inovação

A Política de Coesão procura dar resposta a três prioridades, sendo uma delas incentivar a 
inovação, o empreendedorismo e o crescimento de uma economia baseada no conhecimento 
através de capacidades de investigação e inovação, incluindo novas tecnologias da informação 
e comunicação.

A I&D e a inovação podem ajudar a União Europeia a alcançar os seus objectivos de 
crescimento. Razão por que a Política de Coesão também tem em vista investimentos que 
reforcem a competitividade da UE a longo prazo, tais como o empreendedorismo, o acesso a 
financiamento para as PME, capital humano, TIC, tecnologia verde e eficiência energética. 
Por conseguinte, a Política de Coesão está associada à Estratégia de Lisboa. Verifica-se, 
durante o período 2007-2013, uma forte concentração na inovação, à qual foi afectado um 
montante de 86 mil milhões de euros. 

Importa igualmente compreender a diferença de contexto em que operam as duas principais 
fontes de financiamento – 7.º PQ e Fundos Estruturais. No 7.º PQ, a cooperação transnacional 
é a norma. Nos Fundos Estruturais, pelo contrário, a cooperação transnacional (através do 
Objectivo de Cooperação Territorial) representa a excepção, sendo a norma a programação no 
seio dos Estados-Membros. 
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 Sinergias entre a política de coesão e os programas-quadro relacionados com o 
conhecimento e a inovação e o valor acrescentado do plano de financiamento da 
UE

As Orientações Estratégicas Comunitárias referem na sua orientação 1.2 "Melhorar os 
conhecimentos e a inovação em prol do crescimento" que a sinergia entre a política de coesão 
e os programas-quadro é essencial para que as políticas de investigação e coesão se reforcem 
mutuamente a nível regional. Além do mais, a política de coesão tem dois papéis a 
desempenhar: facilitar a implementação das estratégias regionais para a inovação e dos planos 
de acção e contribuir para o desenvolvimento de capacidades de inovação e investigação nas 
regiões.

 Dinâmica e peso político do relatório 

Neste momento de crise económica, a necessidade de fomentar a competitividade na UE 
investindo na política de coesão e nos seus procedimentos já foi reconhecida pela UE e pelos 
seus Estados-Membros em 2009. 

Acresce ainda que é preciso que o Parlamento apresente o seu parecer no debate sobre o 
futuro da política de coesão. Terá de debater as possíveis melhorias com base em avaliações.

Observações iniciais do relator

O relator considera que o cerne do relatório deverá ser o estudo do valor acrescentado dos 
Fundos Estruturais atribuídos à inovação. Interessam-nos as possibilidades de crescimento 
económico e as situações em que a sinergia possa eventualmente contribuir para o mesmo. 

- Análise da afectação de dotações à inovação e I&D nos Programas Operacionais: a fim 
de conseguir um pleno entendimento do potencial da sinergia, existe a necessidade de 
compreender de que forma as linhas de orientação foram postas em prática nos Programas 
Operacionais.  

- Análise das sinergias entre Fundos Estruturais e o 7.º PQ e PIC: o relator pretende 
abordar as diferentes formas de combinar as fontes de financiamento da UE, incluindo o 
financiamento misto, complementar ou consecutivo e o multi-financiamento no mesmo 
cluster ou rede.

Procedimento

O presente documento de trabalho constituirá a base do debate na Comissão do 
Desenvolvimento Regional durante a sua reunião em Dezembro de 2009. Não inclui uma 
análise completa das posições do relator, que será elaborada no projecto de relatório.

O relator gostaria de convidar todos os deputados da Comissão do Desenvolvimento a 



PE430.685v01-00 6/6 DT\796211PT.doc

PT

participar activamente no debate a realizar em Dezembro, apresentando as suas próprias 
ideias, pontos de vista e propostas.


