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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório 2010 relativo à execução dos programas da política de coesão de 
2007-2013
(2010/2139(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente, os 
seus artigos 174.º a 178.º,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de Março de 2010, intitulada 
"Política de coesão: Relatório estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 
2007-2013” (COM(2010)0110),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 31 de Março de 
2010, que acompanha a Comunicação da Comissão, de 31 de Março de 2010, intitulada 
"Política de coesão: Relatório estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 
2007-2013” (SEC(2010)0360),

– Tendo em conta o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão, de 25 de Outubro 
de 2010, intitulado "Política de coesão: Responder à crise económica – avaliação da 
execução das medidas da política de coesão aprovadas em apoio do Plano de 
Relançamento da Economia Europeia" (SEC(2010)1291),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, 
que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão1,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 6 de Outubro de 2006, relativa às orientações 
estratégicas comunitárias em matéria de coesão (2006/702/CE)2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de Março de 2009, sobre a implementação dos 
regulamentos dos Fundos Estruturais 2007-2013: resultados das negociações referentes as 
estratégias de coesão nacional e aos programas operacionais3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre a implementação das 
sinergias dos fundos inscritos para a investigação e a inovação nos termos do 
Regulamento (CE) n.º1080/2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e ao Sétimo Programa-Quadro para a Investigação e Desenvolvimento nas 
cidades e regiões, assim como nos Estados-Membros e na União4,

– Tendo em conta o Documento de informação n.º 1 da Comissão: Escolha de prioridades 
para a afectação de dotações, de 28 de Fevereiro de 2007 (COCOF/2007/0012/00),

                                               
1 JO L 210 de 31.7.2006, pp. 25-78.
2 JO L 291 de 21.10.06, pp. 11-32.
3 Textos aprovados, P6_TA(2009)0165.
4 Textos Aprovados, P6_TA(2010)0189.
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– Tendo em conta a Nota de informação da Comissão intitulada "Estrutura indicativa para 
os relatórios estratégicos nacionais 2009", de 18 de Maio de 2009 (COCOF 09/0018/01),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre o Relatório estratégico de 2010 relativo 
a execução dos programas da política de coesão, elaborado pela Comissão e aprovado 
pelo Conselho "Negócios Estrangeiros" em 14 de Junho de 2010,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre a Comunicação "Política de 
coesão: Relatório estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 2007-2013”, de 
1-2 de Dezembro de 2010 (CdR 159/2010),

– 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 dos Orçamentos, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2010),

A. Tendo em conta que, nos termos do artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, a fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da 
União, esta desenvolverá e prosseguirá a sua acção no sentido de reforçar a sua coesão 
económica, social e territorial,

B. Considerando que a dimensão estratégica da política de coesão, que garante a coerência 
com as prioridades da União Europeia, está prevista e é salientada no Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho (seguidamente designado Regulamento Geral), nas 
Orientações Estratégicas Comunitárias sobre a coesão (seguidamente designadas 
Orientações Estratégicas), nos Quadros de Referência Estratégicos Nacionais (QREN) e 
nos Programas Operacionais (PO),

C. Considerando que o exercício de relato estratégico constitui um novo atributo da política 
de coesão, introduzido no presente período de programação através do Regulamento 
Geral, enquanto instrumento para examinar a execução das Orientações Estratégicas, a 
fim de aumentar o conteúdo estratégico e de promover a transparência da política de 
coesão e a responsabilização pela sua execução,

D. Considerando que a identificação de prioridades específicas para atribuição de dotações 
(benchmarking) de Lisboa consiste num exercício através do qual são definidos, do 
conjunto de 86 temas prioritários, subconjuntos de prioridades específicas ao abrigo da 
Agenda de Lisboa para o Crescimento e o Emprego, e considerando que, para as regiões 
do objectivo "convergência", foram identificados 47 temas como prioridades específicas, 
enquanto que, para as regiões do objectivo "competitividade regional e emprego", foram 
identificados 33 temas prioritários,

E. Considerando que, para os relatórios estratégicos nacionais de 2009, a Comissão e os 
Estados-Membros acordaram em efectuar intercâmbios de dados apenas sobre os temas 
prioritários por objectivos, estabelecendo o dia 30 de Setembro de 2009 como data-limite 
para a extracção de dados,
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F. Considerando que as regiões europeias ainda continuam a enfrentar disparidades 
económicas, sociais e ambientais enormes, em parte como consequência natural dos dois 
últimos alargamentos, mas também devido aos efeitos directos da crise financeira e 
económica global, apesar de essas disparidades se terem reduzido na última década, 
através do contributo activo da política de coesão,

G. Considerando que a política de coesão tem constituído um elemento essencial do Plano 
de Relançamento da Economia Europeia (PREE), demonstrando a importância dos 
Fundos Estruturais enquanto instrumento de incentivo económico, nomeadamente para as 
pequenas empresas, a sustentabilidade e a eficiência energética, e considerando que foi 
pedido à Comissão que apresentasse, em 2010, um relatório sobre os resultados das 
medidas aprovadas como parte da resposta da Europa à crise,

1. Congratula os Estados-Membros pelos esforços feitos para elaborar os seus primeiros 
relatórios estratégicos nacionais, que revelaram ser uma fonte de informação valiosa 
sobre a implementação;

2. Salienta que, ao efectuar análises comparativas, é necessário ter em conta que cinco 
Estados-Membros extraíram os seus dados numa data mais recente e um numa data 
anterior; considera que é mais adequado comparar os progressos feitos por cada 
Estado-Membro individual com a média da UE;

3. Considerando que a transparência na atribuição de fundos encoraja a sua implementação 
correcta e constitui uma condição prévia para realizar os objectivos globais da política de 
coesão, pelo que tem de ser reforçada enquanto tal; considera que o estabelecimento de 
orientações comunitárias e a introdução de relatórios estratégicos enquanto novo 
instrumento têm contribuído para aumentar a responsabilização pela realização dos 
objectivos das políticas;

Implementação

4. Nota que, segundo os dados transmitidos, o volume financeiro dos projectos 
seleccionados é de 93,4 mil milhões €, correspondentes a 27,1% dos recursos disponíveis 
da UE no actual período, e que esta taxa média abrange três objectivos da política de 
coesão, assim como as categorias de prioridades específicas identificadas para atribuição 
de recursos (earmarking) de Lisboa e os progressos realizados na execução das 
Orientações Estratégicas Comunitárias; salienta, porém, que os progressos variam 
bastante de um Estado-Membro para outro e consoante os temas, com uma taxa de 
selecção agregada de 40% no caso de 9 Estados-Membros e aquém de 20% no caso de 4 
outros Estados-Membros;

5. Nota com satisfação que foi atribuído a projectos prioritários específicos identificados no 
exercício (earmarking) de Lisboa um total de 63 mil milhões € e que a selecção de 
projectos com base neste exercício está ao mesmo nível ou é ligeiramente mais rápida 
que a selecção para outras acções;

6. Nota que a taxa de progresso entre temas das OEC regista o seu nível mais elevado no 
tema "Dimensão Territorial" (30%), acima da média para o tema "Melhorar o 
conhecimento e a inovação para o crescimento", mas que essa taxa é inferior a 27,1% no 
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caso de duas outras Orientações, e que, além disso, as taxas de selecção se situam acima 
da média no caso dos projectos prioritários seleccionados no exercício de Lisboa, tanto 
no caso do objectivo "Convergência", como no do objectivo "Competitividade Regional e 
Emprego", embora se situe em apenas 20,5% no caso do objectivo "Cooperação 
Territorial"; lamenta que, na ausência de indicadores de resultados para todos os 
Estados-Membros, a análise do desempenho da política, tal como apresentado no 
Relatório estratégico, tenha revelado importantes limitações;

7. Lamenta os atrasos na selecção de projectos para áreas estratégicas como sector 
ferroviário, certos investimentos energéticos e ambientais, a economia digital, a inclusão 
social e a governação e desenvolvimento de capacidades, e solicita uma análise 
desenvolvida das causas destes atrasos; salienta, por outro lado, uma taxa de absorção 
mais elevada de projectos ambientais nos programas de cooperação territorial europeia, e 
salienta o claro valor acrescentado da cooperação neste domínio;

Desafios da implementação

8. Salienta o facto de que a selecção e implementação efectivas de projectos em algumas 
áreas são prejudicadas pela inexistência de condições prévias relevantes, como a falta de 
prioridades nacionais claras para certas áreas de intervenção, o atraso na transposição de 
legislação da UE e a falta de capacidade institucional e administrativa;

9. Recorda e lamenta que o substancial atraso na implementação da política resulte 
principalmente dos factores seguintes: conclusão tardia das negociações sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual e sobre o pacote legislativo desta política, do que resultou um 
atraso na realização das estratégias nacionais e dos programas operacionais, mudanças 
das regras de controlo financeiro, sobreposição com o encerramento do período de 
programação de 2000-2006 e escassa disponibilidade de recursos públicos nos 
Estados-Membros para participar no co-financiamento;

10. Lamenta que o Relatório estratégico, apesar de sublinhar o contributo dos programas 
co-financiados pelos Fundos Estruturais para a consecução dos objectivos da política de 
coesão, não apresente dados abrangentes sobre a situação no que diz respeito às 
disparidades regionais em 2009;

Resposta à crise económica

11. Congratula-se com a publicação do Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão 
intitulado "Política de coesão: Responder à crise económica – avaliação da execução das 
medidas da política de coesão aprovadas em apoio do Plano de Relançamento da 
Economia Europeia"; salienta que esta avaliação é feita principalmente com base na 
informação fornecida pelos relatórios estratégicos nacionais;

12. Nota que o actual quadro da política de coesão revelou que permite uma resposta flexível 
e adequada a um ambiente em rápida deterioração socioeconómica; salienta que os 
Estados-Membros apreciaram que as medidas de crise pudessem ser concebidas para as 
suas necessidades específicas;

13. Toma nota da dificuldade de medir o impacto das medidas específicas ligadas à política 
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de coesão no âmbito do PREE e lamenta que, consequentemente, a avaliação apenas 
possa dar uma perspectiva limitada de exemplos concretos a nível nacional;
congratula-se, não obstante, com a análise das boas práticas e as primeiras conclusões 
apresentadas no relatório; 

Criar sinergias e evitar a dispersão sectorial dos recursos da política regional

14. Partilha o ponto de vista do Conselho, manifestado nas suas Conclusões sobre o Relatório 
Estratégico de 2010, quanto ao valor acrescentado gerado por uma abordagem estratégica 
e pela existência de regras de implementação comuns para o FEDER, o FSE e o Fundo de 
Coesão; salienta também a necessidade de, na era pós-crise, consolidar os orçamentos 
públicos e aumentar as sinergias e o impacto de todos os recursos de financiamento 
disponíveis (da UE, nacionais, de instrumentos do BEI) através de uma coordenação 
efectiva;

15. Salienta, nomeadamente, o valor acrescentado de mais sinergias entre o FEDER e o FSE, 
pois a experiência mostra claramente que o bom desempenho dos programas financiados 
pelo FSE é essencial para maximizar a eficácia do financiamento do FEDER para 
medidas económicas;

Acompanhamento e avaliação

16. Nota que o acompanhamento e a avaliação devem incentivar a aprendizagem da política 
e, juntamente com o controlo financeiro, constituir um incentivo para melhorar a 
qualidade do desempenho;

17. Lamenta que apenas 19 Estados-Membros tenham prestado informações sobre 
indicadores principais, pelo que, nesta fase, é impossível ter uma primeira visão clara do 
impacto da política no terreno a nível do conjunto da UE; encoraja fortemente os 
Estados-Membros a utilizarem indicadores principais aquando da elaboração da próxima 
série de relatórios estratégicos, em 2012-2013;

18. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que reforcem a coerência e a qualidade do 
acompanhamento dos progressos feitos pelos Estados-Membros para tornar obrigatória a 
utilização de um conjunto mínimo de indicadores principais nos relatórios estratégicos 
nacionais aquando do próximo período de programação, a fim de facilitar a comparação e 
de prestar orientações mais pormenorizadas;

Boas práticas

19. Considera que as boas práticas na implementação das políticas devem ser sublinhadas e 
promovidas para melhorar a eficiência e evitar a repetição de erros anteriores;

20. Incentiva as boas práticas no âmbito dos relatórios nacionais, como é o caso da utilização 
de indicadores principais, da informação sobre resultados e outputs, da informação sobre 
sinergias entre as políticas nacionais e as da UE, da organização de debates e consultas 
públicas com as partes interessadas, da apresentação de relatórios aos parlamentos 
nacionais para a emissão de pareceres e da publicação dos relatórios em websites do 
governo, uma vez que tais práticas melhoram a qualidade do exercício de relato e 
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aumentam a apropriação pelas partes interessadas nos Estados-Membros;

Conclusões e recomendações

21. Crê firmemente que a boa governação a nível europeu, nacional, regional e local é 
fundamental para assegurar a qualidade do processo de decisão, o planeamento 
estratégico e a implementação eficiente da política de coesão; incentiva a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem a governação multiníveis, em conformidade com o 
Tratado e o princípio da parceria;

22. Considera que a simplificação das disposições e dos procedimentos a nível da UE e 
nacional deve prosseguir sem criar dificuldades importantes aos beneficiários e deve 
contribuir para aumentar a eficácia; lamenta que, devido a burocracias supérfluas, a 
regras excessivamente complicadas e a uma falta de procedimentos harmonizados, muitos 
fundos fiquem por utilizar;

23. Incentiva os Estados-Membros a reforçarem o desenvolvimento de capacidades e, 
nomeadamente, a assegurarem o co-financiamento de projectos com comparticipações 
nacionais e com o apoio da engenharia financeira, a fim de aumentar a absorção dos 
fundos e de evitar grandes atrasos no investimento;

24. Salienta que o Relatório estratégico de 2013 deve ser mais orientado para os resultados e 
mais centrado sobre a análise qualitativa dos outputs, resultados e primeiros impactos, 
bem como da eficiência dos programas da política de coesão, em vez da apresentação 
excessiva de dados estatísticos;

25. Solicita a todas as instituições da UE e aos Estados-Membros que facilitem uma 
conclusão mais rápida dos documentos essenciais, como o Quadro Financeiro Plurianual 
e a regulamentação, aquando da próxima série de negociações, a fim de ultrapassar as 
dificuldades de arranque que possam ocorrer durante o próximo período de programação;

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

Introdução

Os relatórios de execução analisam a transposição da legislação da UE para a legislação 
nacional e a respectiva implementação e aplicação nos Estados-Membros. No caso da política 
de coesão, o quadro legislativo consiste em regulamentos directamente aplicáveis. 
Com a publicação da Comunicação da Comissão intitulada “Política de coesão: Relatório 
estratégico de 2010 sobre a execução dos programas de 2007-2013”, foi finalmente realizada 
uma primeira verdadeira análise do processo de implementação dos programas operacionais.

Assim, o presente relatório analisa se a legislação foi adequadamente aplicada nos 
Estados-Membros e também a forma como estes últimos apreenderam e seguiram as 
Orientações Estratégicas Comunitárias ao implementarem os seus Quadros de Referência 
Estratégicos Nacionais e Programas Operacionais. 

O relatório foi elaborado principalmente com base em dois documentos: a Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Tribunal de Contas intitulado “Política 
de coesão: Relatório estratégico de 2010 sobre a implementação dos programas de 
2007-2013” (seguidamente designado Relatório estratégico) e o Documento de Trabalho dos 
Serviços da Comissão, que acompanha a referida Comunicação.

Retrospectiva geral 

O exercício de relato estratégico constitui um novo atributo da política da coesão introduzido 
no presente período de programação, através do Regulamento geral, enquanto instrumento 
para examinar a implementação das Orientações Estratégicas. O objectivo deste exercício, 
como indicado no considerando 36 do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho 
(Regulamento Geral) é aumentar o conteúdo estratégico e promover a transparência da 
política de coesão através da integração das prioridades comunitárias.

O n.º 2 do artigo 29.º e os n.ºs 1 e 2 do artigo 30.º do mesmo Regulamento prestam uma base 
jurídica para o relato estratégico. De acordo com este Regulamento, requeria-se aos 
Estados-Membros que apresentassem os primeiros relatórios estratégicos nacionais no final de 
2009. Os dados apresentados no Relatório estratégico baseiam-se nesses relatórios 
estratégicos nacionais.

Avaliações de base 

Execução dos programas

Em primeiro lugar, importa referir que a Comissão e os Estados-Membros acordaram em 
proceder a um intercâmbio de dados para os relatórios estratégicos nacionais com uma 
data-objectivo de 30/9/2009 para a extracção dos dados, mas alguns Estados-Membros 
extraíram os dados noutras datas. Assim, as diferenças de vários meses devem ser tidas em 
conta ao fazer análises comparativas, já que tal pode influenciar a verificação do volume de 
dotações atribuídas a cada sector particular.
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O montante total indicado dos projectos seleccionados é de 93,4 mil milhões de euros, o que 
representa 27,1% dos recursos da UE disponíveis para o actual período. Esta taxa média 
aplica-se aos três objectivos da política de coesão, assim como às categorias do exercício de 
definição de prioridades específicas (earmarking) de Lisboa e aos progressos na 
implementação das Orientações Estratégicas Comunitárias. É indicado que foi atribuído um 
total de 63 mil milhões € aos projectos seleccionados no âmbito do exercício (earmarking) de 
Lisboa e que essa selecção se situa ao mesmo nível ou foi ligeiramente mais rápida que para 
outras acções.

A anteriormente referida média de progresso conseguida pelos Estados-Membros pode ser 
considerada aceitável, se tivermos em conta o contexto de grave deterioração da situação 
socioeconómica em 2008-2009 devido à crise global, mas também a reforma da política de 
coesão para o período de 2007-2013, uma vez que ambos os factores tiveram um forte 
impacto sobre a implementação. 

Simultaneamente, a crise também veio colocar em evidência a relevância dos Fundos 
Estruturais e, nomeadamente, o Fundo Social Europeu veio a revelar-se muito útil para 
enfrentar desafios difíceis em muitas regiões.  A demonstração encontra-se na avaliação da 
execução das medidas de coesão aprovadas em apoio do Plano de Relançamento da Economia 
Europeia (Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão "Política de coesão: Responder 
à crise económica), elaborado essencialmente com os dados constantes nos relatórios 
estratégicos nacionais.

Ainda há disparidades óbvias entre as regiões menos desenvolvidas e as regiões altamente 
desenvolvidas da UE em muitos aspectos e os progressos variam bastante entre países e 
temas, com taxas de selecção agregadas acima de 40% no caso de 9 Estados-Membros e 
inferiores a 20% em 4 Estados-Membros. As regiões menos desenvolvidas necessitam de 
mais apoio nos seus esforços para ultrapassar as dificuldades socioeconómicas. 

Segundo o relator, certas áreas estratégicas estão confrontadas com atrasos significativos na 
selecção de projectos. As áreas de particular preocupação, relativamente às quais deve ser 
realizada uma análise profunda das dificuldades, são as seguintes: o sector ferroviário, certos 
investimentos nos domínios da energia e do ambiente, a economia digital, a inclusão social, a 
governação e o desenvolvimento de capacidades. 

Portanto, são necessários esforços adicionais para evitar atrasos excessivos, reforçar o 
desempenho da execução e assegurar uma maior disciplina financeira. Por outro lado, o 
relator salienta a existência de um nível de absorção mais elevado no que diz respeito a 
programas ao abrigo da Cooperação Territorial Europeia, na medida em que se trata de uma 
evolução positiva que sugere um claro valor acrescentado da cooperação transfronteiriça, 
transnacional e inter-regional. 

O exercício de relato estratégico

O exercício de relato estratégico proporciona dados atempados sobre os progressos na 
implementação no conjunto da UE-27, assim como um debate de alto nível, a avaliação 
interpares, a aprendizagem da política e um incentivo para melhorar a qualidade do 
desempenho. 
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Não obstante, foram constatadas algumas limitações importantes. Por exemplo, apenas 19 
Estados-Membros apresentaram dados sobre indicadores principais. Assim, nesta fase, é 
impossível dispor de uma primeira visão clara do impacto desta política no terreno para o 
conjunto da UE. O relator considera que os Estados-Membros deverão utilizar indicadores 
principais no próximo exercício de relato estratégico, em 2012-2013, a fim de facilitar 
comparações a nível da UE. Além disso, para reforçar a coerência e a qualidade do 
acompanhamento dos progressos, os Estados-Membros deverão aumentar o conteúdo 
estratégico dos seus respectivos relatórios e a Comissão deverá prestar orientações mais 
detalhadas para melhorar a qualidade do exercício de relato estratégico. 

Este último deverá vir a aumentar a responsabilização perante o público relativamente às 
realizações conseguidas com a política; consequentemente, a apresentação das conclusões 
necessita de maior difusão. Acresce ainda que o intercâmbio de experiências deverá ser 
promovido de forma a que os Estados-Membros possam beneficiar das boas práticas que 
tenham contribuído para a obtenção de resultados positivos. O relator salienta as seguintes 
boas práticas que contribuíram para reforçar a qualidade dos relatórios e a apropriação pelas 
partes interessadas nos Estados-Membros: 

 a utilização dos indicadores principais, 
 a informação sobre outputs e resultados, 
 a informação sobre sinergias entre políticas nacionais e políticas da UE, 
 a organização de debates e consultas públicas com as partes interessadas, e 
 a apresentação de relatórios aos parlamentos nacionais, para emissão de pareceres e 

publicação dos relatórios em sítios web governamentais. 

Reflexões e conclusões do relator 

A política de coesão continua a revelar a sua importância, na medida em que contribui 
consideravelmente para melhorar o ambiente socioeconómico. Os Estados-Membros 
acolheram os novos requisitos de uma forma positiva e estão a fazer progressos para realizar 
os objectivos da política de coesão, como evidenciado pelos factos e números constantes nos 
relatórios nacionais – embora com uma certa heterogeneidade inerente a nível de Estados e 
regiões. Porém, a política de coesão é um mecanismo a longo prazo e a maior parte dos 
resultados apenas são visíveis numa fase mais avançada do período de programação. Com 
efeito, o panorama completo do período de programação de 2007-2013 apenas será visível em 
2015, dois anos após o segundo Relatório estratégico, já que certos países têm dois anos após 
2013 para utilizar todo o financiamento atribuído.

O relator chama a atenção para o facto de, em certas áreas, a selecção e a implementação 
efectivas dos projectos ser dificultada por muitos factores, como a conclusão tardia das 
negociações sobre o Quadro Financeiro Plurianual e do pacote legislativo desta política, que 
resultaram numa realização igualmente tardia das estratégias e programas operacionais 
nacionais, alterações das regras de controlo financeiro, escassez de recursos públicos 
disponíveis para co-financiamento em Estados-Membros, ausência de prioridades nacionais 
claras em certas áreas de intervenção e insuficiências da capacidade administrativa 
institucional. Estas questões têm que ser tratadas rapidamente, tanto a nível da UE, como dos 
Estados-Membros. Também é recomendável que estes últimos acelerem e facilitem a 
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utilização dos Fundos Estruturais no terreno e que, nomeadamente, tomem medidas de 
correcção nas áreas de fraco desempenho, a fim de evitar atrasos na obtenção dos resultados 
acordados. 

Naturalmente que as condições prévias essenciais para a realização dos objectivos globais da 
política de coesão são a existência de uma boa disciplina financeira e a transparência na 
afectação de recursos. A elaboração de relatórios estratégicos, enquanto novo instrumento, 
pode, neste sentido, contribuir para aumentar a responsabilização pela realização dos 
objectivos da política. Uma outra questão importante para garantir a qualidade do processo de 
tomada de decisões e do planeamento estratégico, assim como uma implementação eficiente e 
bem sucedida da política de coesão é a eficácia da administração pública. Consequentemente, 
a boa governação a nível europeu, nacional, regional e local deverá ser reforçada, em 
conformidade com o Tratado e o princípio da parceria. A simplificação da gestão da política 
de coesão e da sua implementação continua a ser altamente desejável, porque certamente não 
é bom que, devido a uma burocracia supérflua e regras e procedimentos onerosos, os fundos 
fiquem por utilizar.

Neste contexto, a absorção de fundos pode ser aumentada por um desenvolvimento de 
capacidades orientado e pela mobilização de todos os recursos nacionais adequados para obter 
o co-financiamento disponível dos Fundos Estruturais. Os instrumentos de engenharia 
financeira também podem prestar o apoio necessário.

Finalmente, a política de coesão destina-se a reduzir as disparidades de níveis de
desenvolvimento entre as regiões europeias, a facilitar a prossecução da modernização e o 
crescimento sustentável, e a demonstrar a solidariedade europeia. Enquanto tal, tem-se 
revelado essencial para fazer avançar a integração europeia, estabelecendo entretanto 
sinergias fortes entre todas as políticas europeias. A realidade mostra que ainda há 
disparidades económicas, sociais e ambientais flagrantes entre as regiões europeias. Algumas 
delas são consequência dos dois últimos alargamentos (sugestão: adesão de países histórica e 
economicamente desfavorecidos) e outras têm sido acentuadas pelos efeitos directos da crise 
financeira e económica global. 

A questão da arquitectura da futura política de coesão, para o período de 2014-2020, estará no 
centro do debate político nos próximos anos. Existe o risco de algumas insuficiências da 
Estratégia de Lisboa virem a repetir-se na implementação da Estratégia Europa 2020. O 
relator reitera que, no contexto das próximas negociações para o futuro período de 
programação, a política de coesão deve continuar a tratar de todas as regiões europeias e 
desafios societais, tanto ajudando as mais pobres a recuperar, como contribuindo para a 
consecução de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O relator também crê 
fortemente que, no contexto dos desequilíbrios territoriais persistentes e de uma crise 
prolongada, uma política regional forte e bem financiada da UE constitui uma condição sine 
qua non para realizar a coesão social, económica e territorial, pelo que o orçamento a atribuir 
à política de coesão no próximo período de programação não deve ser de forma alguma 
diminuído. 


