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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre como alcançar uma coesão territorial, social e económica no quadro da UE – uma 
condição "sine qua non" para uma competitividade global?
(2009/2233(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado de Lisboa, que altera o Tratado da União Europeia, bem como
o Tratado que institui a Comunidade Europeia (2007/C306/01) e, nomeadamente, o Título 
I e o Título XVIII do mesmo,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Europa Global: 
Competir a nível mundial - uma contribuição para a estratégia do crescimento e do 
emprego" (COM(2006)0567),

– Tendo em conta o relatório anual da OCDE relativo a 2009,

– Tendo em conta a publicação intitulada “Successful partnerships: a guide”, do Fórum 
OCDE-LEED sobre Parceria e Governação Local, de 2006,

– Tendo em conta o Relatório sobre a Competitividade Mundial 2009-2010, do Fórum 
Económico Mundial, Genebra, Suíça, de 2009,

– Tendo em conta o relatório independente intitulado "Uma agenda para uma política de 
coesão reformada - uma abordagem de base local para superar os desafios e as 
expectativas da União Europeia", elaborado a pedido de Danuta Hübner, Comissária 
responsável pela Política Regional, por Fabrizio Barca, de Abril de 2009,  

– Tendo em conta o documento político do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa 
intitulado "Futuro da Política de Coesão da UE", Bruxelas, Dezembro de 2009, 

– Tendo em conta a resolução da Assembleia das Regiões da Europa (ARE) sobre política 
regional após 2013, aprovada pela Assembleia Geral da ARE em 8 de Novembro de 2007, 
em Udine, Itália,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre os resultados das 
negociações referentes a estratégias e programas da política de coesão para o período da 
programação de 2007-2013 (COM(2008)0301),

– Tendo em conta a sua resolução de 24 de Março de 2009, sobre a aplicação do 
Regulamento respeitante aos Fundos Estruturais da UE para o período 2007-2013: 
resultados das negociações referentes a estratégias e programas da política de coesão, 
(2008/2183(INI))1,

– Tendo em conta a sua resolução de 24 de Março de 2009, sobre melhores práticas no 
                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0165.
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domínio da política regional e entraves à utilização dos Fundos Estruturais 
(2008/2061(INI))1;

– Tendo em conta a sua resolução de 21 de Outubro de 2008, sobre a governação e a 
parceria a nível nacional e regional, e como base para projectos, no domínio da política 
regional (2008/2064(INI))2;

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional sobre o Livro 
Verde sobre coesão territorial e [...] a futura reforma da política de coesão (A6-
0083/2009)3,

– Tendo em conta o Quarto Relatório sobre a Coesão Económica e Social 
(COM(2007)0273),

– Tendo em conta o 20.º relatório anual da Comissão sobre a execução dos Fundos 
Estruturais (2008) (COM(2009)0617),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Mobilizar o 
investimento privado e público com vista ao relançamento da economia e à mudança 
estrutural a longo prazo: desenvolver parcerias público-privadas" (COM(2009)0615),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que a União Europeia apenas poderá ser competitiva a nível mundial na 
medida em que as suas políticas internas apoiarem a sua capacidade de resposta aos 
desafios mundiais, com períodos de recessão que ilustram em que medida as regiões 
menos desenvolvidas dispõem de uma menor capacidade de recuperação, 

B. Considerando que, no seu relatório anual de 2009, a OCDE formulou uma recomendação 
sobre o crescimento a longo prazo centrada na importância da tributação, do investimento 
em infra-estruturas, educação e força de trabalho, bem como na regulação dos mercados 
de produção, salientando assim o seu papel,

C. Considerando que, no seu Relatório sobre a Competitividade Mundial relativo a 2009, 
bem como noutros relatórios, o Fórum Económico Mundial assinalou o papel decisivo da 
infra-estrutura como segundo dos doze pilares sobre os quais é avaliada a competitividade 
mundial, especificando que uma infra-estrutura de qualidade é decisiva para reduzir o 
efeito das distâncias, atrair o investimento estrangeiro e garantir a possibilidade de 
desenvolvimento económico, 

D. Considerando que, para alcançar os objectivos da UE 2020, é necessário aceitar que 
existem disparidades e limitações nos níveis de desenvolvimento, devendo ser 
estabelecidos objectivos em conformidade com a situação real e com as necessidades 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0156.
2 Textos aprovados, P6_TA(2008)0492.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0163.
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verificadas, mediante consultas com todos os intervenientes aos vários níveis de 
governação,

E. Considerando que o Conselho Europeu de Março de 2010 reconheceu a importância de 
promover a coesão económica, social e territorial e, designadamente, o desenvolvimento 
da infra-estrutura, a fim de contribuir para o êxito da Estratégia UE-2020, num contexto 
em que essa nova estratégia enfrentará situações de bloqueio do desenvolvimento 
económico, 

F. Considerando que, para além dos efeitos da crise, deverão ser enfrentados importantes 
desafios nos próximos anos - adaptação à globalização, alterações demográficas, 
alterações climáticas e problemas relacionados com a energia - e as regiões 
desempenharão um papel decisivo para garantir condições que limitem as consequências 
para os cidadãos; considerando que será necessário apoiá-las, com base nas necessidades 
verificadas, reforçando o princípio de parceria e instrumentos adequados à avaliação ex 
ante do impacto territorial dos diferentes tipos de políticas,

G. Considerando que, conforme demonstrado pelos resultados dos debates sobre as 
estratégias e os programas da política de coesão para o período de programação 2007-
2013, a qualidade dos programas e a implicação das partes interessadas aumentaram a 
todos os níveis da governação, dando assim um contributo mais efectivo para a 
consecução dos objectivos de Lisboa relativos à competitividade económica e ao 
emprego,

H. Considerando que a reforma da política de coesão deve reforçar essa política, melhorando 
a co-relação, a coordenação e as sinergias das políticas europeias, sem subordinar 
qualquer política a outra, com base nas necessidades e nos objectivos da União Europeia 
em termos de desenvolvimento sustentável, 

I. Considerando que existe uma série de instrumentos de trabalho e métodos de análise, 
propostos ao nível local e regional, que contribuem para o desenvolvimento económico e 
a inclusão social, o que prova o interesse e o empenhamento dos actores locais e regionais 
na política de coesão,

J. Considerando que a competitividade económica das regiões menos desenvolvidas está a 
ser promovida pelo desenvolvimento de todos os tipos de infra-estruturas, permitindo o 
acesso à educação, à investigação e à inovação,

Política de coesão como condição "sine qua non" da competitividade económica global

1. Acolhe favoravelmente o valor acrescentado da política de coesão da União Europeia e o 
seu papel enquanto instrumento da UE para aumentar a competitividade das regiões, 
executar reformas estruturais e reforçar a capacidade das regiões para se adaptarem ao 
clima económico mundial;

2. Salienta o papel decisivo desempenhado pelo sector público, através da execução da 
política de coesão, no restabelecimento da confiança e da solidariedade em tempos de 
recessão e no período subsequente, realizando investimentos públicos, designadamente 
em infra-estruturas, e garantindo o desenvolvimento sustentável;  
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3. Entende que, conforme previsto no Tratado de Lisboa, o desenvolvimento económico 
equilibrado da UE reduz as disparidades entre os níveis de desenvolvimento das regiões e 
prepara estas para os desafios da globalização, das alterações demográficas e das 
alterações climáticas, tendo em conta as suas debilidades específicas; 

4. Salienta que, através das sinergias geradas pelas políticas de investigação e 
desenvolvimento e de inovação, a política de coesão pode fornecer um instrumento para 
responder aos desafios da UE 2020, reforçando as potencialidades locais específicas e 
garantindo a coesão social, económica e territorial;

Coesão territorial - reflexo do impacto das políticas da UE a nível local

5. Apoia os pontos de vista expressos no Livro Verde sobre a coesão territorial, no que diz 
respeito aos principais factores da coesão territorial; refere em especial o respeito da 
diversidade regional, bem como o desenvolvimento das potencialidades e da 
competitividade regionais, salientando a importância da acessibilidade mediante serviços 
públicos e infra-estruturas adequadas, e solicita à Comissão que apresente propostas 
concretas para a realização do objectivo da coesão territorial; 

6. Entende que os Estados-Membros devem apoiar uma abordagem de base local para 
elaborar e aplicar a política de coesão; reconhece que o papel das regiões é diferente de 
uns Estados-Membros para outros, em função da sua estrutura política e administrativa; 
solicita que seja procurada uma melhoria, reforçando o princípio da descentralização, ao 
longo do actual período de programação, durante o qual as regiões gerem apenas 30,5% 
do orçamento geral atribuído à política de coesão, sendo o restante gerido pelos governos 
centrais;

7. Acolhe favoravelmente os resultados das iniciativas URBAN e LEADER e entende que a 
política de coesão pode fornecer o quadro para um desenvolvimento rural-urbano 
equilibrado;  solicita à Comissão que examine e proponha metodologias de trabalho para 
promover parcerias urbano-rurais e estimular um desenvolvimento urbano sustentável; 

Maximizar o impacto da política de coesão para aumentar a competitividade económica

8. Encara as parcerias como um princípio fundamental para dotar de conteúdo a política de 
coesão, reforçando as capacidades administrativas e a qualidade do processo de 
programação através de uma abordagem "da base para o topo"; entende que todos os 
níveis de governação devem desempenhar um papel coerente, complementar e produtivo 
no reforço da competitividade económica da UE; solicita à Comissão que examine a 
possibilidade de celebrar acordos tripartidos Comissão-Estado-Membro-região, para 
garantir o cumprimento das obrigações decorrentes das parcerias; 

9. Salienta a necessidade de simplificar os procedimentos para a utilização dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Coesão, bem como de garantir a flexibilidade dos mesmos e 
reduzir os encargos administrativos que impendem sobre os beneficiários do 
financiamento, a fim de que as autoridades possam dar resposta aos principais desafios de 
forma atempada e com os recursos adequados; entende que as parcerias público-privadas 
podem fornecer um apoio efectivo complementando os esforços realizados a nível local e 
regional, e solicita à Comissão que apresente propostas concretas de consolidação das 
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parcerias público-privadas no âmbito da política de coesão;

10. Salienta a importância de continuar a apoiar projectos destinados a regiões menos 
desenvolvidas, de modo a que o impacto esperado no actual período de programação 
possa ser mantido e corresponda às estimativas iniciais; entende que a retirada desse 
apoio diminuiria o impacto dos resultados positivos iniciais;

11. Entende que o PIB deverá constituir um indicador fundamental para decidir quais as 
regiões elegíveis para ajuda financeira da EU, e que a introdução de outros indicadores 
apenas poderá ser admitida após a realização de estudos sobre a sua relevância e sobre o 
modo de recolha e tratamento das informações; 

12. Salienta a importância de atribuir financiamentos com base em especificidades regionais; 
solicita à Comissão que crie os instrumentos financeiros adequados para obter valor 
acrescentado a curto e médio prazo, tendo igualmente em conta os efeitos da crise 
económica e financeira;  

A política de coesão como política decisiva para o período após 2013

13. Salienta o papel decisivo do desenvolvimento regional e da coesão territorial para o 
reforço da competitividade económica da UE e para a consecução dos objectivos EU 
2020, sendo que a abordagem de base local constitui uma das principais formas de atingir 
o equilíbrio económico;

14. Recorda à Comissão e aos Estados-Membros que as expectativas dos cidadãos europeus 
assentam nas respectivas necessidades e, em especial, no desejo de aceder a 
infra-estruturas adequadas e a serviços públicos de qualidade, que devem ser prestados de 
forma equitativa e a preços acessíveis a todos os cidadãos europeus, independentemente 
dos seu local de residência e de trabalho;

15. Salienta que a coesão económica, social e territorial proporciona uma oportunidade de 
reforçar todas as potencialidades da investigação, do desenvolvimento e da inovação, 
bem como de garantir que os cidadãos europeus tenham melhores padrões de vida e 
depositem maior confiança na UE; entende que o investimento selectivo na investigação, 
no desenvolvimento e na inovação deve ter em conta as capacidades e potencialidades 
regionais e urbanas, contribuindo para promover esse sector através de programas de 
desenvolvimento institucional e de criação de capacidades;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Melhorar a qualidade de vida através da criação de empregos seguros e de melhor qualidade e 
garantindo o acesso a infra-estruturas de todos os tipos – sejam de transporte, sociais ou 
educativas, ou relacionadas com a investigação, o desenvolvimento e a inovação – constituiu 
a principal razão do apoio público ao processo de integração europeia. 

A política de coesão pode garantir o desenvolvimento coerente da União Europeia através dos 
seus objectivos e instrumentos específicos, satisfazendo desse modo as necessidades 
económicas e sociais dos cidadãos europeus. Ao mesmo tempo, os Estados-Membros da UE, 
incluindo os da Europa Oriental e do Sudeste, estão a ser directamente confrontados com os 
efeitos da globalização.

A forma como cada Estado-Membro tira partido das oportunidades oferecidas pela pertença 
ao mercado único europeu depende da sua maturidade e do seu nível de desenvolvimento, que 
diferem de um país para o outro. Daí decorre que cada Estado-Membro é responsável por 
determinar as medidas mais eficazes, que permitam à sua economia funcionar nesse sistema 
global.

O presente relatório, intitulado “Alcançar uma coesão territorial, social e económica no 
quadro da UE – uma condição "sine qua non" para uma competitividade global?”, visa 
suscitar o debate entre os deputados ao Parlamento Europeu sobre a interdependência e a 
complementaridade das medidas adoptadas a nível europeu e nacional para atingir os 
objectivos das políticas da UE, incluindo o aumento da competitividade económica global. O 
relatório pretende fornecer um quadro que ponha em destaque a função integradora da política 
de coesão e o contributo da mesma para o aumento da competitividade global da UE. 

Abordagem do relator

O contexto mundial e europeu colocou em destaque as regiões, devido aos desafios que as 
mesmas enfrentam, seja no domínio das alterações climáticas, do envelhecimento da 
população, da migração social ou da energia, ou os desafios decorrentes da crise económica e 
financeira, cujo impacto se faz sentir a nível local.

No entender do relator, a política de coesão da UE é decisiva para permitir que as regiões 
enfrentem esses desafios da melhor forma possível, contribuindo desse modo para aumentar a 
competitividade económica global da UE, ao: 

- garantir padrões de vida comuns a todos os cidadãos da EU e
- apoiar o desenvolvimento reforçando as especificidades locais e regionais, gerando 

desse modo valor acrescentado e produtividade económica.

A política de coesão tem dado um importante contributo para a realização dos objectivos da 
Estratégia de Lisboa; não obstante, para consolidar os resultados obtidos e o seu impacto 
esperado, entende o relator que devem realizar-se investimentos continuados em infra-
estruturas de todos os tipos, como base para aumentar a competitividade económica.
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Infra-estruturas – um factor decisivo para o aumento da competitividade global

As infra-estruturas constituem um dos principais pilares, internacionalmente avaliados para 
determinar níveis de competitividade económica, dado que permite anular o efeito das 
distâncias e garantir a mobilidade do investimento e da mão-de-obra.

O objectivo da UE 2020 relacionado com uma economia competitiva, interligada e mais 
compatível com o ambiente, pode ser atingido através da modernização e interconexão das 
infra-estruturas, bem como através do apoio a planos de investimento e a projectos de 
desenvolvimento adaptados às características específicas de cada região. Tal abordagem pode 
ser aplicada de forma viável, utilizando métodos e instrumentos inovadores.

O relator entende que é decisivo obter coesão territorial, dado que é a nível territorial que 
pode ser avaliado até que ponto:

- a programação do processo de desenvolvimento regional teve em conta as 
necessidades e potencialidades específicas de uma região;

- os participantes dispõem de capacidades institucionais suficientes para garantir a 
melhor taxa de absorção possível do financiamento da UE; 

- o apoio fornecido pela UE é um apoio a longo prazo, assente nos resultados obtidos 
pela execução de projectos financiados pela UE e garantindo sustentabilidade.

Os diferentes graus de descentralização e os sistemas de governação a vários níveis são 
responsáveis por situações que se tornam mais claramente visíveis no plano local e regional; 
garantir a complementaridade das medidas financiadas com recursos públicos – a nível 
europeu ou nacional – e evitar ao mesmo tempo financiamentos sobrepostos constituem 
verdadeiros desafios que devem ser enfrentados a nível local.

É necessário garantir a coordenação horizontal e vertical entre diferentes níveis de 
governação, bem como entre domínios de actividade e tipos de intervenção. Para garantir 
padrões comuns de desenvolvimento através da coesão económica, social e territorial, 
sobretudo em regiões fronteiriças, são necessários os seguintes elementos:

- programação de alta qualidade, com base na intervenção das partes interessadas, 
provenientes de todos os níveis e sectores em causa;

- utilização de estatísticas e indicadores pertinentes, tanto na fase de programação como 
de execução;

- aplicação de um sistema de acompanhamento especificamente dimensionado para  
permitir a observação e a análise de toda uma gama de indicadores e de impactos;

- a difusão dos resultados das avaliações a todos os níveis de governação e sectores de 
actividade a nível regional.

Tendo em conta que os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão representam os principais 
instrumentos financeiros de apoio à realização dos objectivos de desenvolvimento 
estabelecidos a nível regional, seria desejável maximizar o seu valor acrescentado do 
seguimento modo:

- apoiando os esforços desenvolvidos pelas autoridades locais e regionais para 
desenvolverem a capacidade administrativa, dado existir uma necessidade comprovada 
de conhecimentos especializados e de qualidade a nível da planificação; os 
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Estados-Membros e a Comissão devem garantir uma assistência técnica de qualidade e 
o processo de realização da coesão económica, social e territorial deve ser melhorado 
a nível local e regional;

- simplificando os procedimentos para a atribuição dos financiamentos estrutural e de 
coesão;

- desenvolvendo o quadro necessário, de modo a que as parcerias público-privadas 
constituam uma opção viável e realista para as regiões.

Existem numerosos Estados-Membros nos quais, embora as parcerias público-privadas sejam 
consideradas uma alternativa, não há um quadro jurídico suficientemente claro nem 
conhecimentos especializados a nível regional para permitir tal abordagem. É necessário, por 
exemplo, que o BEI forneça assistência técnica indispensável às autoridades, a fim de que 
possam constituir tais parcerias.

Todos estes pontos devem ser tidos em conta a fim de que, no próximo período de 
programação e no quadro geral dos objectivos UE 2020, as regiões possam dar o seu 
contributo próprio para o desenvolvimento sustentável e garantir a obtenção de padrões de 
vida comuns.

Após 2013, a política de coesão deve tornar-se uma política fundamental, tendo em conta o 
seu papel decisivo na redução das disparidades de desenvolvimento entre regiões europeias. É 
certo que o choque provocado pela crise económica e financeira pode desencadear 
determinadas alterações, mas será possível, com amadurecimento e flexibilidade, satisfazer as 
necessidades muito distintas das regiões. Esta é uma das razões pelas quais o relator considera 
ser necessário um acordo/compromisso tripartido entre a Comissão, os Estados-Membros e as 
regiões, que estabeleça claramente as funções a desempenhar por cada uma das partes para 
atingir os objectivos fixados.

O apoio à investigação, desenvolvimento e inovação, bem como o desenvolvimento da 
educação e das competências necessárias para garantir um mercado de trabalho inclusivo, 
serão acompanhadas por políticas e medidas a nível regional. Garantir um nível comum de 
desenvolvimento e de acesso às infra-estruturas de base e a serviços de qualidade aumenta a 
capacidade de superar importantes desafios. A competitividade económica global é reforçada 
por essa capacidade de responder à globalização

A absorção dos recursos financeiros europeus e nacionais disponíveis para projectos de 
investigação, desenvolvimento e inovação não é uniforme, o que implica uma necessidade de 
aumentar a capacidade administrativa a nível regional, a fim de identificar soluções novas 
para os problemas actuais.

O relator entende que, uma vez alcançado o objectivo de garantir uma qualidade de vida 
semelhante através do acesso a infra-estruturas e serviços de qualidade, as regiões poderão 
concentrar-se em medidas destinadas a desenvolver as potencialidades económicas locais, 
processo que incluirá uma importante fase de promoção de políticas locais de investigação, 
desenvolvimento e inovação, bem como das infra-estruturas regionais adequadas.


