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APRESENTADA POR: Deputado Van Nistelrooij (PPE) Comissão do Desenvolvimento 
Regional
"Reforçar a cooperação regional e local através da promoção da política regional 
europeia à escala mundial" Artigo orçamental 13 03 23

OBSERVAÇÕES:
Destina-se a prosseguir e reforçar o projecto-piloto "Reforçar a cooperação regional e local 
através da promoção da política regional europeia à escala mundial" iniciado em 2009.

JUSTIFICAÇÃO:
A dimensão internacional da política de coesão amadureceu substancialmente no decurso de 
2009 e início de 2010, em grande parte, graças às possibilidades adicionais proporcionadas 
pelos recursos provenientes do projecto-piloto do PE. O projecto-piloto inicial foi executado 
com um êxito considerável e é por este motivo que a Comissão REGI deseja prosseguir o 
projecto alargando o seu âmbito e visando, mais particularmente, a área do 
desenvolvimento da governação regional, realizando programas de formação no 
domínio da concepção local de políticas e do planeamento estratégico, assim como 
questões processuais relativas aos mecanismos de controlo e à boa gestão financeira.

APRESENTADA POR: Membros do Grupo dos Verdes da Comissão do Desenvolvimento 
Regional
Conhecimento da estratégia de macro-regiões

OBSERVAÇÕES:
A estratégia de macro-região estabelecida no mar Báltico define um quadro inovador visando 
melhorar a integração europeia a partir das "unidades territoriais de serviços e de emprego" 
europeias. Outros projectos estão a surgir: Danúbio, Alpes, Mediterrâneo Ocidental, Arco 
Atlântico. 

Importa dar a conhecer melhor a experiência do mar Báltico para que outros projectos possam 
dela tirar ensinamentos e possam ser tidos em consideração pelas futuras políticas de coesão.

Acção proposta: 

1) Organizar um evento no mar Báltico para dar a conhecer a todas as 
regiões interessadas da Europa o caso do mar Báltico e os princípios 
de uma macro-região € 200 000 

2) Organizar um seminário em Bruxelas destinado às autoridades 
nacionais e regionais participantes numa macro-região para apoiar os 
projectos. € 150 000

3) Elaboração e difusão de um documento-quadro sobre as macro-
regiões € 150 000

TOTAL Projecto-Piloto: € 500 000
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APRESENTADA POR: Tamás DEUTSCH, Comissão do Desenvolvimento Regional
Quadro para parcerias de assistência entre regiões europeias com disparidades mais 
elevadas em termos de desenvolvimento económico e níveis do PIB

OBSERVAÇÕES:
A visão global do projecto:
1) Estabelecer um quadro para parcerias bilaterais destinadas a transmitir a experiência 
das melhores práticas nas empresas e na economia de 50 das regiões europeias mais 
desenvolvidas a 20 das regiões europeias menos desenvolvidas. A base estatística para a 
definição das regiões participantes é o nível do PIB per capita.  
2) A forma concreta da assistência técnica e de transmissão de know-how económico e de 
desenvolvimento de empresas traduz-se em consultadoria, visitas de estudo, seminários, 
cursos de formação ou eventos sociais.  Os temas-chave terão de envolver, em primeiro lugar, 
a experiência na utilização de fundos da UE (fundos regionais ou de coesão, ajuda de pré-
adesão, desenvolvimento rural), a participação em programas-quadro de investigação, a 
aplicação de medidas de desenvolvimento para as PME e a criação de dinamismo nos 
mercados de trabalho regionais.
3) O grupo-alvo do projecto inclui autoridades locais, PME, ONG, organizações cívicas, 
organizações e associações profissionais.

Os benefícios da realização destes três aspectos essenciais:
- Criação de novas regiões geminadas contribuindo para a eficácia da política regional e de 
coesão da UE 
- Promoção da utilização adequada dos fundos e instrumentos existentes da UE para as 
regiões menos desenvolvidas da UE
- Envolvimento das regiões mais desenvolvidas nas iniciativas da política de coesão 

Palavras-chave: 
Política regional da UE, Fundos Estruturais e de Coesão da UE, desenvolvimento rural, PME, 
crise económica

APRESENTADA POR: Membros do Grupo dos Verdes da Comissão do Desenvolvimento 
Regional
A aplicação do princípio da parceria nos Fundos Estruturais

OBSERVAÇÕES:
A aplicação do princípio da parceria nos Fundos Estruturais

Em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento geral relativo aos Fundos Estruturais, os 
parceiros têm de ser envolvidos na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação dos 
programas dos Fundos Estruturais. A experiência mostra que, em geral, a aplicação do 
princípio da parceria parece ter melhorado ao longo dos anos. Contudo, ainda existem 
obstáculos importantes, que variam de um país para outro, e, por vezes, dentro de cada país.
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O projecto-piloto visa lançar um processo de intercâmbio de experiências sobre a aplicação do 
princípio da parceria, os seus obstáculos e os seus desafios e a elaboração de um código de 
boas práticas. Chamar-se-á a atenção, em especial, para a experiência adquirida pelos 
parceiros económicos e sociais e por outros organismos representativos da sociedade civil, os 
parceiros ambientais, as organizações não governamentais e os organismos responsáveis pela 
promoção da igualdade entre homens e mulheres.

Temas a tratar:
- Plano de consulta/participação relativo à programação, aplicação e avaliação a 

estabelecer desde o início e respectivos objectivos a acordar com os parceiros 
adequados;

- Como é que as autoridades competentes (e, em particular, os comités de 
acompanhamento e os comités de gestão) têm em consideração o princípio da 
parceria nas suas propostas e relatórios?

- Assistência técnica em todos os programas operacionais disponível para todos os 
parceiros em matéria desenvolvimento de capacidades, coordenação e 
representação a fim de desempenharem o seu papel;

- Responsabilidade dos parceiros pelos procedimentos destinados a seleccionar os 
seus próprios membros nos comités de gestão e outros órgãos consultivos com 
base no interesse, representatividade e abertura em relação a actores novos, 
dedicados e inovadores;

- Intervenção dos parceiros na definição de critérios de selecção de projectos desde 
o início;

- A parceria definida como um critério para os projectos financiados pelos fundos;
- Experiência específica em matéria de parceria transnacional;

Actividades: 
- Formação prática e seminários, 
- Elaboração de um "código de boas práticas", 
- Lançamento de uma rede de "regiões de excelência em parceria" 

APRESENTADA POR: Tamás DEUTSCH, Comissão do Desenvolvimento Regional
Uma plataforma pan-europeia de competências e de excelência para as regiões da 
Europa – incluindo as macro-regiões (Danúbio e Báltico) – relativa à evolução dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão da UE

OBSERVAÇÕES:
A visão global do projecto:
1) Desenvolver uma plataforma comum que dê acesso às competências regionais.
2)Elaborar mapas de competências que dêem uma visão geral dos projectos dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Coesão da UE de cada região (incluindo os das macro-regiões).
3) Apoiar a melhoria e o desenvolvimento de novas soluções para o tratamento de 
competências e de informações de projectos e a construção de redes.

Os benefícios da realização destes três aspectos essenciais:
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- Estabelecimento mais fácil de novas colaborações entre as regiões uma vez que as 
competências serão mais visíveis e acessíveis.
- A tomada de decisões estratégicas na política da UE, na política regional, nas empresas 
e nas organizações não governamentais pode ser melhorada uma vez que serão obtidas 
melhores informações sobre competências e resultados de projectos.
- A comercialização de resultados de projectos pode ser apoiada graças a um melhor acesso 
para a indústria.
- O posicionamento pode ser mais eficiente uma vez que será baseado em competências 
visíveis.
- Reforço da transparência da política regional da UE e dos seus fundos

Palavras-chave: 
Política regional da UE, Fundos Estruturais e de Coesão da UE, Estratégia do Báltico e 
Danúbio, Presidência húngara da UE de 2011, desenvolvimento regional e económico, 
transparência

APRESENTADA POR: ELIE HOARAU
Projecto-piloto –– Programa de desenvolvimento das energias renováveis nas regiões 
ultraperiféricas 

OBSERVAÇÕES:
O desenvolvimento das energias renováveis e a procura de novas formas de energia renovável 
nas regiões ultraperiféricas (RUP) pode revelar-se um trunfo importante para toda a União 
Europeia. 

A energia nas RUP caracteriza-se pelo isolamento total dos sistemas energéticos (agravado 
nos arquipélagos), a sua dimensão reduzida em termos de abastecimento e a forte dependência 
de uma só fonte de energia fóssil. Esta situação única evidencia a grande vulnerabilidade 
destes territórios em relação ao contexto continental e justifica uma intervenção comunitária 
piloto e específica neste domínio. 

Além disso, as alterações climáticas farão incontestavelmente aumentar o custo da produção 
tradicional de energia baseada nas energias fósseis e reforçar a insegurança ligada às 
condições de abastecimento. Por outro lado, embora a liberalização dos mercados da 
electricidade e do gás seja benéfica para a realização do mercado único neste sector, as RUP 
não beneficiarão dela devido à especificidade dos seus mercados.  

As RUP apresentam um grande potencial em termos de energias renováveis dado que as suas 
riquezas naturais (vento, marés, sol, vulcões, etc.) são importantes e incentivam um 
abastecimento por energias limpas diminuindo o consumo e a dependência dos combustíveis 
fósseis.   Tendo em conta a sua importância estratégica e o custo exorbitante da realização dos 
projectos à escala das RUP, o desenvolvimento deste potencial requer não só um apoio 
financeiro comunitário constante mas também o estabelecimento de um projecto-piloto de 
excelência que permitirá abrir o caminho a este tipo de desenvolvimento para muitas outras 
regiões europeias.
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APRESENTADA POR: ELIE HOARAU
Projecto-piloto –– Programa de desenvolvimento de filtros plantados de junco nos 
territórios insulares

OBSERVAÇÕES:
As questões de saneamento das águas residuais domésticas, já problemáticas nas zonas rurais 
continentais, atingem níveis de complexidade impossíveis nos territórios não urbanizados das 
regiões ultraperiféricas.
Até agora, só têm à sua disposição soluções insatisfatórias para o saneamento de 
aglomerações com uma dimensão inferior a 2000 unidades de população equivalente (PE1). 
As mini-estações de tratamento de águas residuais por lamas activadas podem teoricamente 
produzir um efluente de grande qualidade mas implicam uma exploração complexa devido ao 
desgaste e à renovação de equipamentos electromecânicos, por um lado, e à gestão regular de 
uma importante produção de lamas, por outro.
Além disso, as fossas sépticas só por si, cujo rendimento em relação à matéria orgânica não 
consegue ultrapassar, na melhor hipótese, os 50%, não podem produzir um efluente de 
qualidade suficiente sem a associação de um tratamento complementar de tipo aeróbio. 
Acresce que também é necessário extrair as lamas, episodicamente, quando estas atingem 
50% do volume útil. Estas lamas têm de ser transportadas para estações de maior dimensão 
onde serão tratadas a fim de limitar o seu impacto mas implicando um acréscimo da 
"produção normal de lamas" da estação que as recebe.
É importante desenvolver nas regiões ultraperiféricas e insulares um interesse crescente pelos 
filtros plantados de junco, os quais têm a melhor relação desempenho/custo de exploração.

APRESENTADA POR: László Surján, (PPE) em nome da Comissão do Desenvolvimento 
Regional 
Para uma identidade regional comum e uma reconciliação das nações da macro-região 
do Danúbio

OBSERVAÇÕES: 
Serão organizados programas de formação e seminários para jovens com o objectivo de 
realçar a identidade regional comum das nações que vivem na macro-região do Danúbio.  
Com base na educação cívica e em possibilidades de intercâmbio cultural, esses programas 
contribuirão para uma coexistência europeia orientada para o futuro, sustentável e 
progressiva. O projecto-piloto promoverá a estabilidade económica e social nas regiões em 
causa incluindo, nomeadamente, acções destinadas a promover a coesão entre as comunidades 
e realçar o valor acrescentado da cooperação transnacional. 

A área elegível será a macro-região do Danúbio e os países vizinhos em conformidade com a 
Política Europeia de Vizinhança. Os programas elegíveis para financiamento incluirão 
participantes de, pelo menos, três Estados-Membros da região.



DT\822598PT.doc 7/8 PE445.640v01-00

PT

APRESENTADA POR: Deputada Manescu ( ALDE) Comissão do Desenvolvimento 
Regional

Instrumento de formação e mobilidade para os actores locais e regionais ligados à 
execução de programas no âmbito da política de coesão 

OBSERVAÇÕES:
A falta de formação eficiente no local das autoridades locais e do pessoal local responsáveis 
pela gestão dos fundos da UE é uma causa importante de erros processuais, de um controlo 
deficiente e de uma baixa taxa de absorção. O estabelecimento de uma rede de formadores 
para trabalharem localmente aumentará a rentabilidade e a eficiência da política.

A fim de ajudar e apoiar os actores locais da UE ligados à execução dos programas dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão – especialmente nos novos Estados-Membros – o 
PE deveria propor um instrumento de formação e mobilidade que lhes permitiria reforçar as 
suas competências em termos de execução dos programas e trocar boas práticas e ideias sobre 
os problemas que encontram correntemente. Isto melhoraria a governação global e o 
desenvolvimento de capacidades institucionais para a gestão dos programas e das políticas 
territoriais.

APRESENTADA POR: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, 
Victor Boştinaru

Artigo 13 03 26 — Acção preparatória: Promoção da cooperação na região do Danúbio 

Artigo 13 03 27 — Projecto-piloto: Promoção da cooperação na região do Danúbio

OBSERVAÇÕES:
O Conselho Europeu de 19 de Junho de 2009 requereu formalmente à Comissão Europeia a 
apresentação de uma Estratégia da UE para a região do Danúbio antes do final de 2010. Esta 
estratégia será lançada durante a Presidência húngara da União Europeia no início de 2011. A 
estratégia será acompanhada de um plano de acção, o qual será permanentemente 
desenvolvido e actualizado tendo em conta as propostas dos Estados-Membros. Este projecto-
piloto/acção preparatória é necessário a fim de levar a cabo o desenvolvimento de capacidades 
necessário que permita assegurar uma boa governação para a execução da Estratégia da UE 
para a região do Danúbio.

A Estratégia da UE para a região do Danúbio deverá ser aplicada utilizando todos os fundos 
disponíveis da União Europeia, dos seus Estados-Membros e das instituições financeiras 
internacionais, bem como capitais privados. Dever-se-ão visar formas melhoradas, mais 
eficientes e eficazes de coordenar as diferentes fontes de fundos. 

Os fundos destinam-se a financiar actividades com respeito à região do Danúbio:
- Reforço da identidade do Danúbio através da formação e de uma melhor governação,
- Melhoria da competitividade económica e social da região,
- A inclusão dos países vizinhos a fim de explorar todo o potencial dinâmico da região do 
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Danúbio em políticas tais como a navegação interior, os transportes, as conexões, o ambiente 
e a energia seria útil para abordar questões e preocupações comuns dos países ribeirinhos do 
Danúbio.

APRESENTADA POR: Tamás DEUTSCH, Comissão do Desenvolvimento Regional
Um mecanismo regional de cooperação dos jovens na Europa Central e do Sudeste 

OBSERVAÇÕES:
A visão global do projecto:
1) Reforço do processo de integração regional dos países candidatos e potenciais 
candidatos à adesão à UE através da criação de parcerias e da promoção da participação dos 
jovens;
2) Estabelecimento de uma instituição cívica regional permanente de cooperação e 
intercâmbio para os jovens cidadãos dos países dos Balcãs Ocidentais e da Europa do 
Sudeste, bem como dos Estados-Membros da UE da Europa Central;
3) Execução de projectos comuns nos domínios das ciências, da educação, dos direitos 
humanos, das línguas, da cultura e dos desportos com o objectivo de criar redes fortes nas 
regiões envolvidas;
4) Institucionalização das iniciativas transfronteiriças na região com a participação dos 
jovens cidadãos.

Os benefícios da realização destes três aspectos essenciais:
- Compreensão mútua profunda das sociedades afectadas pelo processo de alargamento e 
integração da UE; 
- Preparação das colaborações estratégicas nos domínios das políticas comuns da UE a 
aplicar em estreita cooperação no futuro;
- Estabelecimento de uma agenda regional concreta para a participação pública dos 
jovens europeus no processo de integração da UE

Palavras-chave: 
Política regional da UE, política de juventude, participação pública, alargamento da UE, 
desenvolvimento económico e regional, unidade na diversidade


