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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Sétimo e Oitavo relatórios intercalares da Comissão sobre a política de coesão da 
UE e o relatório estratégico de 2013 sobre a execução dos programas do período de 
2007-2013

(2013/2008(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o «Sétimo relatório intercalar sobre a coesão económica, social e 
territorial» da Comissão, de 24 de novembro de 2011 (COM(2011)0776), e o documento 
de trabalho que o acompanha (SEC(2011)1372),

– Tendo em conta o «Oitavo relatório intercalar sobre a coesão económica, social e 
territorial – A dimensão regional e urbana da crise» da Comissão, de 26 de junho de 2013 
(COM(2013)0463), e o documento de trabalho que o acompanha (SWD(2013)0232),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 18 de abril de 2013, intitulado «Política de 
coesão: Relatório estratégico de 2013 sobre a execução dos programas de 2007-2013» 
(COM(2013)0210), e o documento de trabalho que o acompanha (SWD(2013)0129),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de outubro de 2011, 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 
(COM(2011)0615),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de março de 2009, sobre a política de coesão: 
investir na economia real1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de outubro de 2010, sobre a política de coesão e a 
política regional da UE após 20132,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de maio de 2010, sobre a contribuição da política 
de coesão para a concretização dos objetivos de Lisboa e da Estratégia UE 20203,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de outubro de 2011, que estabelece disposições específicas relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e ao objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, 
e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 (COM(2011)0614),

– Tendo em conta o 4.º Relatório de Acompanhamento da Estratégia Europa 2020, do 
                                               
1 JO C 87E de 1.4.2010, p. 113.
2 JO C 371E de 20.12.2011, p. 39.
3 JO C 161E de 31.5.2011, p. 120.
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Comité das Regiões, de outubro de 2013,

– Tendo em conta o documento conjunto das Direções-Gerais da Comissão da Política 
Regional e Urbana, do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão Social, intitulado 
«Política de coesão da UE de contribuição para o emprego e o crescimento na Europa», de 
julho de 2013,

– Tendo em conta o estudo publicado pelo Parlamento, intitulado «Política de coesão após 
2013: Uma avaliação crítica das propostas legislativas», de junho de 2012,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade dos Géneros (A7-0000/2013),

A. Considerando que as provas empíricas demonstram que a crise económica e financeira 
suspendeu o processo de convergência, tendo porventura conduzido a um retrocesso, 
agravando as disparidades entre as regiões e pondo fim a um longo período durante o qual 
as disparidades regionais no PIB per capita, bem como o desemprego na UE, diminuíram 
de forma consistente, ao mesmo tempo que as regiões mais fracas na União são mais 
fortemente afetadas;

B. Considerando que os recursos públicos, tanto a nível dos Estados-Membros como a nível 
da UE, se tornaram escassos e enfrentam uma pressão crescente, ao mesmo tempo que a 
crise e a consequente recessão, bem como a crise da dívida soberana em muitos 
Estados-Membros, levaram os Estados-Membros a implementar importantes e profundas 
reformas estruturais para contribuir para restaurar a competitividade dos preços e a 
sustentabilidade fiscal, levando a cortes em investimentos essencialmente favoráveis ao 
crescimento;

C. Considerando que a política de consolidação orçamental potenciou o papel e a 
importância das políticas de coesão como fonte de investimento público, sobretudo a nível 
subnacional, uma vez que o financiamento desta política representa mais de metade de 
todo o investimento público num número considerável de Estados-Membros e regiões;

D. Considerando que a contribuição para os objetivos da estratégia Europa 2020 tem uma 
dimensão fortemente regional que deve ser tida em consideração na elaboração e 
implementação da próxima geração de programas ao abrigo das políticas de coesão e de 
outros investimentos da UE;

E. Considerando que, até ao momento, a política de coesão privilegiou essencialmente a 
absorção, em detrimento da definição e do acompanhamento, bem como a avaliação e a 
realização, de objetivos, e que os sistemas de acompanhamento e avaliação não cumprem 
plenamente o seu objetivo de melhorar a definição de metas diferenciadas de acordo com 
as características, as especificidades e as necessidades regionais;

F. Considerando que a política de coesão permanecerá a principal fonte de financiamento 
público da UE no âmbito do quadro financeiro plurianual de 2014-2020, e que o novo 
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quadro da política de coesão incide exclusivamente sobre a necessidade de concentrar o 
investimento nas poucas áreas consideradas mais importantes, como o emprego (em 
particular, o emprego dos jovens), a formação e a educação, as PME, a inovação, a 
energia, o ambiente, o desenvolvimento urbano e as cidades;

G. Considerando que a parceria e a governação a vários níveis constituem princípios gerais 
horizontais da estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, no âmbito do próximo quadro legislativo da política de coesão;

1. Considera estar diante de factos que comprovam que as políticas de consolidação 
orçamental são, em si, insuficientes para impulsionar o crescimento e promover 
investimentos capazes de gerar empregos de qualidade e sustentáveis, o que requer 
igualmente medidas que apoiem a economia e incitem o progresso – ainda frágil e tímido 
– no sentido da recuperação;

2. Expressa a sua preocupação relativamente à falta de fontes de financiamento público 
suficientes, em particular a nível subnacional, para implementar de forma adequada a 
estratégia Europa 2020, devido ao impacto da crise económica e ao facto de um
importante número de Estados-Membros e regiões menos desenvolvidos dependerem, em 
grande medida, do financiamento da política de coesão;

3. Considera que, embora os recursos atribuídos à política de coesão no próximo quadro 
financeiro plurianual sejam relativamente reduzidos face às necessidades verificadas no 
terreno, a tentativa de assegurar uma maior eficiência e promover sinergias entre o 
orçamento da UE e os orçamentos nacionais pode, ainda assim, constituir uma importante 
alavanca para as políticas de promoção do crescimento;

4. Entende que, não obstante a importância da harmonização com a estratégia Europa 2020, 
é essencial não perder de vista os objetivos de coesão económica, social e territorial, 
fortemente ameaçados em consequência da crise; apela para que sejam tomadas medidas 
decisivas para manter a coesão e concentrar a atenção nos investimentos em projetos de 
infraestruturas em setores essenciais, como os transportes, as telecomunicações e a 
energia;

5. Considera que – não obstante o facto de as autoridades locais e regionais estarem a ser 
envolvidas na elaboração de acordos de parceria – é necessário tomar medidas adicionais 
que reforcem a dimensão territorial do sistema de governação da política de coesão, a 
estratégia Europa 2020 e o Semestre Europeu, assegurando uma coordenação e uma 
complementaridade concretas entre os vários níveis de governação, por um lado, e a 
coerência das prioridades estabelecidas a esses níveis com as necessidades e as 
especificidades identificadas ao nível nacional, regional e local, por outro, permitindo, ao 
mesmo tempo, sempre que justificável e necessário, que algumas questões políticas sejam 
tratadas de acordo com uma visão genérica;

6. Considera que a política de coesão deve conferir à estratégia Europa 2020 a dimensão 
territorial necessária para resolver as acentuadas discrepâncias de crescimento na União e 
nos Estados-Membros e o facto de as discrepâncias nas capacidades institucionais 
significar que as várias regiões não podem utilizar da mesma forma as metas indicadas 
como referências;
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7. Considera particularmente preocupante o facto de, em consequência da crise, a população 
em risco de pobreza ou exclusão social ter aumentado consideravelmente, especialmente 
nas regiões de convergência e nas cidades, e entende que é urgente resolver essas questões 
– que comprometem gravemente a coesão entre regiões e podem pôr em risco a 
competitividade da União a médio e longo prazo – centrando-se em políticas que 
assegurem o emprego sustentável e de qualidade e a inclusão social;

8. Insiste no papel do FSE na redução das disparidades no capital humano entre as regiões e 
no âmbito da implementação da dimensão social da estratégia Europa 2020, uma vez que 
esse fundo, a par do FEDER, tem contribuído fortemente para dar cumprimento a algumas 
das maiores prioridades atuais da União, nomeadamente a promoção do emprego dos 
jovem e do mercado de trabalho, apoiando uma economia e um crescimento sustentáveis, 
reduzindo a taxa de abandono escolar precoce e combatendo a pobreza, a discriminação e 
a exclusão social;

9. Relembra, contudo, que, apesar dos fortes indícios de que a implementação da política de 
coesão adquiriu um novo ritmo e de que os programas desta decorrentes tiveram um 
impacto significativo em muitas áreas em que o investimento é necessário para a 
modernização económica e a competitividade (tais como a investigação e o 
desenvolvimento, o apoio às PME, a reindustrialização, a inclusão social, a educação e a 
formação), alguns Estados-Membros correm o risco de não executarem os seus programas 
até ao final do atual período de programação;

10. Convida os Estados-Membros a explorarem sinergias entre o financiamento da política de 
coesão e outras fontes de financiamento da UE (tais como a RTE-T, a RTE-E, o MIE, 
entre outros), bem como com financiamento oriundo do Banco Europeu do Investimento e 
do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento; insta os Estados-Membros a 
simplificarem e melhorarem o acesso aos fundos disponíveis, de forma a estimular as 
PME, os municípios e outros beneficiários interessados em recorrer aos mesmos;

11. Considera preocupante que, apesar de a avaliação desempenhar nitidamente um papel 
importante no debate e na aprendizagem política, a falta de dados – bem como a 
impossibilidade, em muitos casos, de os agregar – impossibilita o acompanhamento 
adequado dos progressos realizados a nível regional e local relativamente às metas 
estabelecidas, e considera prioritário alargar e atualizar as estatísticas regionais e melhorar 
a qualidade dos dados; 

12. Entende que os relatórios intercalares não refletem de forma clara os progressos efetuados 
a nível da execução da política de coesão e da realização das metas estabelecidas, devido à 
indisponibilidade de dados a nível relevante ou à articulação insuficientemente clara entre 
os dados estatísticos fornecidos e o grau de cumprimento dos objetivos da política de 
coesão que carecem de acompanhamento;

13. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que, para reforçar a qualidade da 
programação e da implementação, façam pleno uso dos instrumentos de acompanhamento 
e avaliação disponíveis no âmbito do próximo quadro legislativo;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.
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