
PA\900107PT.doc PE487.921v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2011/0405(COD)

24.4.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão dos Assuntos Externos

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui um Instrumento Europeu de Vizinhança
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relator de parecer: Joachim Zeller



PE487.921v01-00 2/11 PA\900107PT.doc

PT

PA_Legam



PA\900107PT.doc 3/11 PE487.921v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Política Europeia de Vizinhança (PEV) foi lançada em 2004 e abrange 16 países parceiros 
situados a Leste e a Sul das fronteiras da União, designadamente a Argélia, a Arménia, o 
Azerbaijão, a Bielorrússia, o Egito, a Geórgia, Israel, a Jordânia, o Líbano, a Líbia, a 
República da Moldávia, Marrocos, os Territórios Palestinianos Ocupados, a Síria, a Tunísia e 
a Ucrânia. No quadro da PEV, a UE oferece aos países vizinhos uma relação privilegiada, 
alicerçada num compromisso mútuo sobre valores e princípios como a democracia e os 
direitos humanos, o primado do direito, a boa governação, os princípios da economia de 
mercado e o desenvolvimento sustentável, incluindo em matéria de ação climática. Prevê 
igualmente uma associação política e uma integração económica aprofundada, o aumento da 
mobilidade e a intensificação dos contactos entre as populações. No próximo Quadro 
Financeiro Plurianual para 2014-2020, a PEV é financiada através de um instrumento 
específico, o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceira (IEVP), que abrange os 16 países 
parceiros acima referidos e a Rússia. A proposta da Comissão inclui numerosas alterações que 
se provou serem necessárias na execução até ao momento presente da Política Europeia de 
Vizinhança. Em princípio, o relator partilha esta abordagem.

Porém, pode observar-se que certos ajustamentos específicos devem ser efetuados no 
regulamento, sobretudo no que respeita à política do desenvolvimento regional. Isto aplica-se, 
em primeiro lugar, aos programas previstos de cooperação transfronteiriça (CTF), em 
particular o âmbito do financiamento proposto neste domínio, a ponto de ser mesmo prudente 
considerar a ideia de um regulamento distinto sobre a CTF.  O relator propõe, pois, um 
alinhamento (ao nível de 7%) na proporção do financiamento do IEV destes programas, 
baseado na abordagem constantemente seguida pelo Parlamento Europeu quanto ao objetivo 
da cooperação territorial no seu todo. No mesmo sentido, apresenta-se uma referência 
específica ao agrupamento europeu de cooperação territorial, refletindo o papel que este 
instrumento deve desempenhar na sequência da sua reforma, neste momento em apreciação, 
tendo em vista a execução da futura política de coesão, tanto no interior como no exterior das 
fronteiras da UE. 

A Política Europeia de Vizinhança, tal como a política de coesão, tem que ser firmemente 
baseada nos princípios da parceria e da governação a vários níveis, de forma a envolver o 
maior número possível de parceiros, com incidência, nomeadamente, nas autoridades locais e 
regionais dos países vizinhos.  De igual modo, as organizações não governamentais 
(organizações da sociedade civil) devem ser incluídas. Todos os parceiros assim definidos 
devem participar no planeamento, execução e acompanhamento dos programas operacionais 
conjuntos do IEV. Para o efeito, estes programas devem também incluir uma revisão 
obrigatória intercalar durante o período de aplicação do Quadro Financeiro Plurianual da 
União, conforme praticado em outras políticas da União Europeia. O relator propôs, assim, 
uma solução global para esta questão. 

Em termos mais gerais, os esforços acima referidos constituem uma parte da luta pela 
democracia e pelos direitos humanos, em que as políticas da União Europeia devem estar 
envolvidas. Propõe-se, pois, um considerando adicional, de modo a destacar as novas 
soluções neste campo. Visto que a Política Europeia de Vizinhança visa apoiar o 
desenvolvimento de instituições democráticas e da sociedade civil na zona circundante da 
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União Europeia, o financiamento do IEV deve ser atribuído numa base diferenciada e 
equilibrada, refletindo a diversidade dos Estados e regiões abrangidos pela política em causa.  
Além disso, tendo em consideração que esses critérios só em certa medida podem ser 
definidos ex ante, o relator considera que pelo menos algumas das questões relacionadas com 
aqueles podem ser definidas no ato delegado de execução do regulamento em causa, desde 
que isso seja exigido de forma clara pelo próprio regulamento. No entanto, se for possível 
defini-los com suficiente precisão no regulamento, tal evolução seria positiva.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A adoção de um regulamento 
distinto relativo a cooperação 
transfronteiriça ao longo das fronteiras 
externas, análogo aos programas 
Interreg, deve ser considerada um passo 
para uma solução global e sistémica, 
destinada a melhorar a execução dos 
programas e projetos transfronteiriços.

Or. en

Justificação

Desde 2006, os programas operacionais ao longo das fronteiras externas da UE deveriam ser 
ajustados de acordo com os programas Interreg. Devido às diferentes estruturas, 
competências, disparidades jurídicas e elegibilidades através das fronteiras, aplica-se, a 
partir deste ano, um regulamento específico relativo à Interreg. Verificou-se que era a única 
forma de enfrentar as dificuldades de estabelecer e executar programas e projetos conjuntos.  
A mesma abordagem é necessária em relação às nossas fronteiras externas para concretizar 
realmente programas e projetos conjuntos e beneficiar de igual modo ambos os lados das 
fronteiras. 
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A importância de reforçar a 
democracia e os direitos humanos deve 
ser realçada, devendo ser tomadas 
iniciativas que criem mecanismos novos e 
sólidos neste domínio, tal como o Fundo 
Europeu para a Democracia.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Procurar atingir a coesão 
económica, social e territorial constitui 
uma característica importante da União, 
que deve também ser projetada, tanto 
quanto possível, na sua vizinhança, como 
parte de um processo mutuamente 
benéfico de governação a vários níveis, 
envolvendo, nomeadamente, as 
autoridades regionais e locais.  A 
dimensão territorial desta cooperação, 
apesar de também incluir linhas 
transnacionais e transregionais, é mais 
pronunciada na vizinhança da União 
através da cooperação transfronteiriça. 

Or. en
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o desenvolvimento rural, 
a ação climática e a capacidade de 
resistência às catástrofes;

(d) O desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, em todos os aspetos, a redução 
da pobreza, nomeadamente através do 
desenvolvimento do setor privado; a 
promoção da coesão económica, social e 
territorial interna, o aperfeiçoamento da 
cooperação entre os Estados-Membros e 
os países parceiros e entre estes, o 
desenvolvimento rural, a ação climática e a 
capacidade de resistência às catástrofes;

Or. en

Justificação

Este instrumento institucional apresenta diversas vantagens e benefícios. Salientam-se os 
mais importantes: o desenvolvimento de uma administração moderna e eficiente a nível 
central, local e regional, a troca direta de experiências e conhecimentos no que respeita à 
legislação da UE, a aplicação das melhores práticas da administração da UE, a formação e 
o aperfeiçoamento da capacidade profissional, mudanças nas práticas e cultura 
organizacionais, melhor comunicação e coordenação, etc.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O desenvolvimento das organizações 
da sociedade civil e das organizações não 
governamentais e o apoio às suas 
atividades de construção de sociedades 
democráticas.

Or. en

Justificação

Em alguns países, a sociedade civil é considerada um instrumento criador de capacidades 
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administrativas.  Deve salientar-se também a necessidade do envolvimento da sociedade civil 
na criação de valores democráticos e do apoio à sua atividade não dependente do governo. 

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O apoio da União ao abrigo do presente 
regulamento deve, em princípio, ser definido 
em parceria com os beneficiários. Para a 
preparação, execução e acompanhamento 
do apoio da União, a parceria deve envolver, 
conforme o caso, as autoridades nacionais, 
regionais e locais, as outras partes 
interessadas, a sociedade civil, os parceiros
sociais e outros intervenientes não estatais.

2. O apoio da União ao abrigo do presente 
regulamento deve, em princípio, ser definido 
em parceria com os beneficiários. A parceria 
deve envolver os seguintes parceiros: 

(i) As autoridades regionais, locais, 
urbanas e outras autoridades públicas 
competentes;
(ii) Os parceiros económicos e sociais;
(iii) As entidades que representam a 
sociedade civil, as organizações não 
governamentais e os organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade 
e da não discriminação, bem como
(iv) Os intervenientes não estatais.
Os parceiros devem participar nos comités 
de acompanhamento dos programas.
O envolvimento desses parceiros deve ser 
conforme ao código de conduta europeu.

Or. en

Justificação

O envolvimento da sociedade civil constitui um elemento importante de construção e reforço 
da democracia. O desenvolvimento de uma administração moderna e eficiente a nível central, 
local e regional, a troca direta de experiências e conhecimentos no que respeita à legislação 
da UE, a aplicação das melhores práticas da administração da UE, a formação e o 
aperfeiçoamento da capacidade profissional, mudanças nas práticas e cultura 
organizacionais, melhor comunicação e coordenação, bem como, por último mas não menos 
importante, a execução de políticas estruturais exigem um reconhecimento firme, claro e 
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pormenorizado do princípio da parceria.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As dotações indicativas de fundos para 
os programas operacionais conjuntos 
devem basear-se primeiramente na 
população de áreas elegíveis. Para 
determinar as dotações indicativas, podem 
ser introduzidos ajustamentos que reflitam 
a necessidade de equilíbrio entre as 
contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do orçamento 
do presente instrumento, bem como outros 
fatores que afetam a intensidade da 
cooperação, tais como as características 
específicas das zonas fronteiriças e a 
capacidade para gerir e absorver o apoio da 
União.

4. Para determinar as dotações indicativas 
de fundos para os programas 
operacionais conjuntos, podem ser 
introduzidos ajustamentos que reflitam a 
necessidade de equilíbrio entre as 
contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do orçamento 
do presente instrumento, bem como outros 
fatores que afetam a intensidade da 
cooperação, tais como as características 
específicas das zonas fronteiriças e a 
capacidade para gerir e absorver o apoio da 
União.

Or. en

Justificação

A ampla diversidade natural de países e regiões na vizinhança da União Europeia requer 
uma abordagem que, de forma equilibrada, tome geralmente em consideração as diferenças 
existentes entre eles. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os programas operacionais 
conjuntos devem ser objeto de uma 
revisão intercalar durante o Quadro 
Financeiro Plurianual, de modo a ter em 
conta os fatores que ocorrem no processo 
de execução, tais como: 
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– alteração das prioridades de cooperação 
e evolução da situação socioeconómica;
– resultados da aplicação das medidas em 
causa e questões decorrentes do processo 
de acompanhamento e execução;
– necessidade de ajustar o valor dos 
fundos disponíveis e de reafetar recursos.

Or. en

Justificação

As possibilidades de revisão dos programas operacionais conjuntos facultadas pela proposta 
da Comissão parecem insuficientes, pois dependem, em grande medida, da vontade dos 
intervenientes de alto nível, negligenciando o facto de as autoridades locais e regionais e 
outros intervenientes não estatais poderem encontrar-se em melhores condições para 
conhecer os desafios decorrentes da execução.  Assim, deve criar-se uma oportunidade para 
uma análise aprofundada dos programas em curso, conforme já praticado em outras áreas 
políticas da UE.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. A cooperação transfronteiriça deve ser 
aplicada em conformidade com os n.ºs 1 e 
2, com a assistência de instrumentos 
adequados. Esses instrumentos devem 
incluir, especificamente, o agrupamento 
europeu de cooperação territorial, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1082/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 5 de julho de 20061.
_________________
1 JO L 210 de 31.7.2006, p. 19.

Or. en

Justificação

O agrupamento europeu de cooperação territorial (AECT) já demonstrou ser indispensável 
para a cooperação territorial (transfronteiriça, transregional e transnacional) no interior da 
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União Europeia.  É, pois, apropriado que, com o alargamento do seu âmbito de aplicação, 
através das alterações ao Regulamento n.° 1082/2006 neste momento em apreciação, às 
partes não estabelecidas num Estado-Membro, o AECT seja aplicado à Política Europeia de 
Vizinhança no seu aspeto de “coesão externa”. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º e 13.º é conferida para o período 
de vigência do presente regulamento.

1. A delegação de poderes referida nos 
artigos 12.º, 13.º e 16.° é conferida para o 
período de vigência do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A alteração em causa reconhece novas referências propostas para o ato delegado.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias devidamente 
justificadas e para assegurar a coerência e 
eficácia do financiamento da União, ou a 
fim de promover a cooperação regional ou 
transregional, a Comissão pode decidir 
alargar a elegibilidade de ações destinadas 
a países, territórios e regiões que, de outra 
forma, não seriam elegíveis para 
financiamento. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 8.º, n.º 1, do regulamento de 
execução comum, as pessoas singulares e 
coletivas dos países, territórios e regiões 
em causa podem participar nos 
procedimentos que executam tais ações. 

1. Em circunstâncias devidamente 
justificadas, conforme definidas num ato 
delegado adotado nos termos do 
artigo 14.°, e para assegurar a coerência e 
eficácia do financiamento da União, ou a 
fim de promover a cooperação regional ou 
transregional, a Comissão pode decidir 
alargar a elegibilidade de ações destinadas 
a países, territórios e regiões que, de outra 
forma, não seriam elegíveis para 
financiamento. Sem prejuízo do disposto 
no artigo 8.º, n.º 1, do regulamento de 
execução comum, as pessoas singulares e 
coletivas dos países, territórios e regiões 
em causa podem participar nos 
procedimentos que executam tais ações.
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Or. en

Justificação

Segundo o relator, a definição da expressão “circunstâncias devidamente justificadas”, que 
no texto atual permite o envolvimento de diferentes tipos de fundos da UE para uso externo 
(IEVP, IPA, FED, fundos de desenvolvimento para o “Terceiro Mundo”) quase 
exclusivamente ao critério das autoridades responsáveis pela execução, exige uma redação 
mais específica.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira disponível para a 
execução do presente regulamento durante 
o período de 2014 a 2020 tem o valor de 18 
182 300 000 EUR (a preços correntes). Um 
valor até 5 % da dotação financeira será 
atribuído aos programas de cooperação 
transfronteiriça referidos no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea c).

1. A dotação financeira disponível para a 
execução do presente regulamento durante 
o período de 2014 a 2020 tem o valor de 18 
182 300 000 EUR (a preços correntes). Um 
valor até 7 % da dotação financeira será 
atribuído aos programas de cooperação 
transfronteiriça referidos no artigo 6.°, 
n.º 1, alínea c).

Or. en

Justificação

Visto que a cooperação transfronteiriça constitui uma prioridade fundamental da política da 
UE e se destina a ajudar a promover o desenvolvimento económico e social em regiões de 
ambos os lados das fronteiras comuns, a enfrentar desafios em áreas como o ambiente, a 
saúde pública e a prevenção e a luta contra o crime organizado, a assegurar a eficiência e a 
segurança das fronteiras e a fomentar ações transfronteiriças entre as populações, é 
essencial que sejam atribuídas dotações mais substanciais a este instrumento. 


