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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Quinto Relatório sobre Coesão da Comissão Europeia e a estratégia para a 
política de coesão após 2013
(2011/2035 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 9 de Novembro de 2010 intitulada "As 
conclusões do quinto relatório sobre a coesão económica, social e territorial: O futuro da 
política de coesão" (COM(2010)0642) (seguidamente designado apenas como 
"conclusões"),

– Tendo em conta o quinto relatório da Comissão sobre a coesão económica, social e 
territorial: "O futuro da política de coesão", de 9 de Novembro de 2010 (seguidamente 
designado como "5.º Relatório sobre a Coesão"),

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, mais 
especificamente, o seu Título XVIII,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 Julho de 2006, relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 1783/19991,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Julho de 2006, relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1784/19992,

– 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 Coesão3,

– Tendo em conta o regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho de 11 de Julho de 2006 
que institui o Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1164/944,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1085/2006 do Conselho, de 17 de Julho de 2006, 
que institui um Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA)5,

– Tendo em conta a sua resolução de 24 de Abril de 2007 sobre as consequências dos 
futuros alargamentos para a eficácia da política de coesão6,

– Tendo em conta a sua resolução de 24 de Março de 2009 sobre o Livro Verde intitulado 
"Coesão Territorial Europeia e o estado do debate sobre a futura reforma da política de 

                                               
1 JO L 210 de 31.7.2006, p. 12. 1–11.
2 JO L 210 de 31.7.2006, p. 12. 12–18.
3 JO L 210 de 31.7.2006, p. 12. 25.
4 JO L 210 de 31.7.2006, p. 12. 79–81.
5 JO L 210 de 31.7.2006, p. 12. 82–93.
6 JO C 74 E de 20.3.2008, p. 275. 275.
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coesão"1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Maio de 2010, sobre a contribuição da política 
de coesão para a concretização dos objectivos de Lisboa e da Estratégia UE 20202,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de Outubro de 2010, sobre a política de coesão e a 
política regional da UE após 20133,

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de Outubro de 2010, sobre o futuro do Fundo Social 
Europeu4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Outubro de 2010, intitulada 
"Contributo da Política Regional para um Crescimento Inteligente no quadro da estratégia 
Europa 2020" (COM(2010)0553),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de Janeiro de 2011, intitulada 
"Contributo da Política Regional para um Crescimento Inteligente no quadro da estratégia 
Europa 2020" (COM(2011)0017),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o Quinto Relatório relativo à coesão 
económica, social e territorial na UE, adoptadas em 21 de Fevereiro de 2011 pelo 
Conselho "Assuntos Gerais" (6738/11),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional, bem como os 
pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Controlo 
Orçamental e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que a política de coesão da UE contribui de forma determinante para se 
registar um aumento de produtividade, no período de programação em curso e no anterior, 
em todas as regiões da UE; salientando que a avaliação ex post continua a evidenciar uma 
clara redução das desigualdades económicas, sociais e regionais; considerando que estes 
desenvolvimentos tiveram efeitos igualmente positivos nos níveis de protecção social e 
nos investimentos na protecção ambiental,

B. Considerando que a política estrutural e de coesão deu mostras de flexibilidade em 
situações de crise e conseguiu contribuir de modo decisivo para diferentes programas 
nacionais de recuperação económica e de qualificação,

                                               
1 JO C 117 E de 06.05.10, p. 275. 65.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0191.
3 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2010)0357.
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C. Considerando que a orientação dos fundos estruturais para os objectivos da Estratégia de 
Lisboa provou a sua eficácia, algo que ficou patente através das impressionantes quotas de 
mercado subordinadas nos objectivos "convergência" e "competitividade regional e 
emprego", com uma nota crítica, no entanto, ao facto de apenas 20% dos projectos com o 
objectivo "cooperação territorial" apresentarem a orientação (no âmbito da estratégia) de 
Lisboa,

D. Considerando que o fracasso parcial da Estratégia de Lisboa não foi causado pela 
insuficiente aplicação da política de coesão, sendo antes provocado pelas repercussões da 
crise financeira e pela deficitária concretização do mercado interno, pela insuficiente 
disciplina orçamental e também pela escassez de condições de enquadramento 
macroeconómico de alguns Estados-Membros,

E. Considerando que as taxas de erro e o uso indevido das ajudas diminuíram nitidamente 
nos últimos períodos, embora lamentando que a política estrutural seja uma área com uma 
elevada taxa de incidência e que alguns Estados-Membros continuem a não possuir 
mecanismos eficazes contra o uso indevido das ajudas, nem mecanismos de recuperação 
de verbas pagas indevidamente,

F. Considerando que o sistema de objectivos existente na política estrutural e de coesão 
(convergência, competitividade e emprego, cooperação transfronteiriça) provou 
largamente a sua eficácia com o sistema de governação a vários níveis e com a segurança 
de planeamento que advém de uma dotação financeira fiável e um período de 
programação aceite (7 anos), sendo, no entanto, de referir os consideráveis atrasos no 
estabelecimento do programa, causados pela excessiva demora das negociações ao nível 
financeiro e legislativo,

G. Considerando que a promoção e o desenvolvimento sustentáveis das regiões de 
convergência têm um efeito positivo sobre a procura no mercado de bens e serviços, 
envolvendo, consequentemente, comprovados efeitos positivos também para os 
Estados-Membros mais ricos,

H. Considerando que a existência de consideráveis desequilíbrios sociais e em matéria de 
economia regional, bem como de problemas estruturais específicos e de factores de 
desvantagem territoriais, continua a exigir uma política de coesão europeia global em 
todas as regiões da Europa, algo também considerado imperioso pelo Tratado de Lisboa,

Valor acrescentado e prioridades de investimento da política de coesão 

1. Solicita que os programas no âmbito da política estrutural e de coesão evidenciem mais 
fortemente o valor acrescentado europeu; considera tal valor acrescentado como 
existente quando, graças aos projectos da UE, uma região desfavorecida obtenha uma 
valorização duradoura e quantificável em termos de económicos, infra-estruturais, sociais 
e/ou ecológicos, não podendo tal melhoria ocorrer sem o impulso europeu;

2. Considera haver valor acrescentado europeu quando os projectos promovidos ao nível 
regional contribuem para atingir objectivos à escala europeia em termos de crescimento 
económico, desempenho da investigação, protecção ambiental, poupança de recursos, 
evolução demográfica, abastecimento sustentável de energia, coesão social ou 
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desenvolvimento transfronteiriço, não podendo estes ser alcançados sem o impulso 
europeu;

3. Encara a prossecução de objectivos europeus através do princípio da partilha de 
responsabilidade pelos programas e recursos financeiros (multi-level-governance) como 
sendo uma grande vantagem da política de coesão e, como tal, um valor acrescentado em 
si; exorta a que prossiga o reforço deste princípio de parceria;

4. Salienta que, embora as disparidades regionais tenham tendencialmente diminuído, 
persistem, contudo, grandes desequilíbrios que inclusive aumentaram em alguns 
Estados-Membros, de modo que a política de coesão vai ter de continuar a concentrar-se 
na atenuação das diferenças de desenvolvimento regional;

5. Reconhece as necessidades específicas de regiões particularmente desfavorecidas em 
termos geográficos e naturais; solicita, tal como no passado, que nos tipos de regiões 
considerados particularmente desfavorecidos pelo Tratado de Lisboa (regiões ultra-
periféricas, regiões setentrionais escassamente povoadas e regiões insulares, montanhosas 
e fronteiriças) sejam mantidas as preferências específicas nas ajudas;

6. Salienta que a Comunidade apenas conseguirá ser bem sucedida na concorrência à escala 
global, desde que a política de coesão consiga tirar partido das potencialidades de 
desenvolvimento de todas as regiões para superar os desafios da Estratégia UE 2020;

7. Salienta que a política de coesão vai ter de continuar a consagrar atenção à coesão 
regional ("coesão territorial") e sublinha que o Tratado de Lisboa adicionou aos 
objectivos da coesão económica e social o objectivo da "coesão territorial"; faz notar que 
este objectivo continua a ser indissociável dos desafios da coesão económica e social;

8. Considera existirem grandes oportunidades para as estratégias macro-regionais poderem 
desenvolver melhor as potencialidades supra-regionais e superarem conjuntamente os 
obstáculos naturais e geográficos, por exemplo, na protecção do ambiente; vê a 
oportunidade de, através de uma melhor coordenação das possibilidades de financiamento 
existentes, os Fundos Estruturais da UE poderem ser aproveitados de uma forma mais 
orientada para os objectivos em vista; 

9. Não crê que Programas Operacionais próprios, destinados a unidades geográficas 
funcionais, como é o caso de regiões metropolitanas, bacias marítimas ou bacias 
hidrográficas, constituam um benefício adicional; vê que, neste domínio, falta 
particularmente uma instância política (e também democrática) com suficiente 
responsabilidade pela execução dos programas; exorta a que haja uma coordenação mais 
estreita entre as estratégias macro-regionais ou naturais/geográficas à escala transnacional;

10. Sublinha o papel-chave das cidades para que possam ser atingidos os objectivos 
económicos, ecológicos e sociais da UE 2020; insta a que sejam apoiados conceitos e 
projectos-piloto baseados em planos de desenvolvimento integrados e na valorização das 
relações entre as comunidades urbanas;

11. Rejeita compromissos quantitativos (quotas) especialmente para componentes nacionais 
de programas (FSE/FEDER), desenvolvimento urbano, espaço rural, bem como outras 



PR\861909PT.doc 7/15 PE462.538v01-00

PT

categorias de aglomerados populacionais ou espaços funcionais; considera igualmente 
problemática uma definição obrigatória das cidades e locais elegíveis nos Programas 
Operacionais, e solicita que, também neste domínio, sejam concedidos aos 
Estados-Membros e às regiões critérios de selecção competitivos;

12. Salienta que na política estrutural e de coesão não pode haver situações de favorecimento 
unilateral de um determinado tipo de região; solicita que as parcerias de zonas rurais e 
regiões urbanas sejam mais fortemente encaradas nos seus contextos sociais e 
geográfico-económicos;

13. Sublinha que o financiamento estrutural e de coesão se deve aplicar mais intensamente aos 
desafios da Estratégia UE 2020 em termos de política educacional e de política social; 
entende, no entanto, que uma europeização alargada das diversas áreas está, logo à 
partida, condenada ao fracasso por razões financeiras; nesta perspectiva, solicita que 
prossiga o desenvolvimento de projectos-piloto sob o signo do respeito pelas 
competências dos níveis nacionais e regionais;

14. Requer, em especial num cenário de inevitável ponto de viragem energético, com vista à 
utilização de fontes de energia renováveis, e de debate em torno do clima, que a política 
de coesão dê um forte contributo para o rápido desenvolvimento das energias 
renováveis; apoia projectos neste contexto com vista a abordagens energéticas 
descentralizadas que façam uso de tecnologias de armazenamento energético nas regiões; 

15. Considera haver possibilidades de os Fundos Estruturais apoiarem investimentos especiais 
em infra-estruturas energéticas que serão, contudo, limitadas a regiões nas quais, por 
razões políticas e geográficas, estejam fortemente limitadas soluções de abastecimento 
energético baseadas na economia de mercado; solicita adicionalmente que um apoio 
proveniente dos Fundos Estruturais seja sempre equacionado com a condição sine qua non
de, no essencial, se prosseguir uma abordagem comercial e de se respeitar o princípio da 
partilha de responsabilidade pelos recursos financeiros;

16. Salienta que as Redes Transeuropeias de Transportes desempenham um papel decisivo 
na coesão das regiões europeias e que, nesta perspectiva, há que melhorar o 
desenvolvimento das infra-estruturas das RTE e o acesso a estas, bem como a estradas 
europeias classificadas, em especial nas regiões fronteiriças; incentiva à valorização do 
eixo de desenvolvimento "Infra-estruturas" em conjunto com o Objectivo 3 da cooperação 
territorial europeia;

Estruturas dos objectivos no âmbito do planeamento do programa

17. Salienta que as linhas de força da Estratégia UE 2020 (inovação, educação, energia, 
ambiente, emprego, competitividade, qualificação, luta contra a pobreza) já fazem parte 
integrante da política estrutural e de coesão; considera que os desafios da UE 2020 se 
integram particularmente bem nas três estruturas comprovadamente eficazes do 
objectivo (convergência, crescimento e emprego, bem como desenvolvimento 
transfronteiriço);

18. Considera que é forçoso considerar o financiamento de infra-estruturas básicas e o 
apoio às energias convencionais como estando também em conformidade com a UE 2020, 
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visto que apenas redes energéticas, de transportes e de comunicações competitivas, bem 
como infra-estruturas de eliminação de resíduos, colocam as regiões de convergência em 
condições de colaborar para a consecução dos objectivos UE 2020 – daí que estes 
objectivos tenham, até certo ponto, de ser exequíveis, precisamente para as regiões mais 
frágeis e carenciadas;

19. Considera que o PIB deve continuar a ser o critério central (inferior a 75% da média do 
PIB comunitário) para determinar as regiões que recebem financiamento mais elevado e 
eventualmente os países beneficiários do Fundo de Coesão (inferior a 90%); chama a 
atenção para o facto de as entidades competentes nacionais terem de dispor de uma 
margem para, em níveis de decisão adequados, poderem recorrer também a outros 
indicadores;

20. Solicita que a política de coesão, nos termos estipulados no Tratado de Lisboa, continue a 
ser maioritariamente direccionada para as regiões com maior grau de atraso; salienta que, 
no âmbito do Objectivo 1 (convergência) deve ser atribuído um coeficiente, em função 
dos problemas de desenvolvimento, às regiões mais carenciadas;

21. Solicita para as antigas regiões beneficiárias de financiamento máximo (regiões de 
convergência) a concessão de uma ajuda transitória adequada e fiável (phasing-out) no 
âmbito do objectivo "convergência";

22. Solicita um reforço do Objectivo 2, "Competitividade regional e emprego", com a sua 
orientação horizontal; salienta que deve prosseguir o desenvolvimento do sistema de 
eficácia comprovada constituído pelos "clusters de inovação" e pelos "concursos para 
obtenção de financiamentos";

23. Entende que uma nova categoria geral de financiamento de ajuda, entre 75 e 90%, 
contradiz o princípio consagrado da política de coesão da UE (ajuda aos mais fracos, 
agrupamento de potencialidades endógenas numa abordagem horizontal das regiões mais 
ricas) e rejeita, por isso, esta categoria intermédia;

24. É claramente de opinião que o Objectivo 3 da "coesão territorial", cooperação em 
todas as fronteiras internas da UE, deve ser reforçado nas suas três dimensões 
(transfronteiriço, inter-regional e transnacional) e solicita que o seu coeficiente seja 
aumentado para 7%; salienta a importância das regiões fronteiriças para atingir os 
objectivos da UE 2020; considera necessária uma relação mais forte com as redes 
transeuropeias nos termos das prioridades europeias, bem como com as infra-estruturas 
transfronteiriças, e solicita a disponibilização de um leque de incentivos adicionais a todas 
as regiões fronteiriças;

25. Considera que novos fundos temáticos (clima, energia, transportes) poderão esvaziar o 
princípio consagrado da partilha de responsabilidade pelos programas e recursos 
financeiros e comprometer a participação regional na concretização de objectivos da UE 
2020;

26. Solicita que o FSE, enquanto parte integrante da política de coesão, continue a reforçar 
a integração social, o crescimento económico e o emprego; vê no FSE o mais importante 
instrumento da UE em termos de política de emprego e mercado de trabalho; atribui uma 
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especial importância à promoção da qualificação e da mobilidade, à melhoria da igualdade 
de oportunidade de ambos os sexos, à integração das pessoas com deficiência, bem como 
ao apoio às PME;

27. Remete para as sinergias das abordagens integradoras, em especial em relação ao FSE 
com o FEDER, e solicita que, precisamente tendo em vista o planeamento integrado do 
desenvolvimento, seja facilitada a possibilidade de financiamento cruzado entre ambos os 
fundos;

28. Solicita um quadro estratégico comum para o FEDER, o FSE, o Fundo de Coesão, o 
FEADER e o FEP para o período de programação após 2013, entende que o modelo de 
abordagem regulamentar harmonizado (administração, elegibilidade, auditoria, normas 
para apresentação de relatórios) deverá ser reforçado através de um regulamento-quadro 
comum;

29. Recomenda a verificação da reintegração dos programas FEADER com incidência 
regional (actuais eixos 3 e 4) neste contexto e solicita instruções vinculativas para os 
Estados-Membros e as regiões, de modo a criar estruturas administrativas mais 
harmonizadas para os fundos estruturais da UE e criar programas de desenvolvimento 
rural com incidência regional;

30. Requer, por razões de eficiência, a abolição ou a fusão de fundos que são importantes 
para o desenvolvimento regional e a coesão; recomenda o abandono do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, sendo as suas funções adequadamente contempladas no 
Fundo Social; requer uma verificação da conformidade com os Tratados Europeus de uma 
eventual fusão do Fundo de Coesão e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional; 
chama a atenção para o facto de as despesas do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e do Fundo de Coesão estarem, de um modo geral, previstas para o 
financiamento do mesmo tipo de projectos;

31. Congratula-se com os objectivos estabelecidos pelas Parcerias para o Desenvolvimento 
e o Investimento propostas pela Comissão (em vez dos anteriores planos estratégicos de 
cada Estado individualmente) para celebração entre a UE e os Estados-Membros; solicita 
que, a este respeito, sejam estabelecidas prioridades de investimento, com vista à 
aplicação da Estratégia UE 2020, bem como mais objectivos em matéria de política 
estrutural e de coesão; considera necessária uma clarificação, o mais rápido possível, da 
repartição concreta de competências entre os vários níveis envolvidos e solicita que as 
competências nacionais e/ou regionais sejam salvaguardadas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade; 

32. Apoia a manutenção dos Programas Operacionais enquanto mais importante 
instrumento de concretização dos documentos estratégicos em prioridades concretas de 
investimento; solicita o estabelecimento, neste contexto, de objectivos claros e 
quantificáveis;

33. Solicita uma inclusão vinculativa dos estados federados e das regiões na elaboração das 
parcerias para o desenvolvimento e dos Programas Operacionais; considera indispensável 
a inclusão, nos regulamentos dos fundos estruturais, de formulações em conformidade;
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34. Dá o seu apoio ao sistema de prioridades temáticas proposto pela Comissão; considera que 
quanto menor for o nível de desenvolvimento dos Estados-Membros ou das regiões, tanto 
mais alargada deverá ser a referida lista de prioridades, nesta devendo ser tidas em conta 
as necessidades específicas de desenvolvimento das regiões;

35. Solicita que, no caso de haver prioridades obrigatórias para todos os Estados-Membros, 
estas sejam previstas nos domínios da inovação, das infra-estruturas e da poupança de 
recursos, sendo adaptadas em conformidade com as necessidades específicas das regiões; 
sublinha a conveniência de outras prioridades serem disponibilizadas e concretizadas 
numa base voluntária e em consonância com o princípio da subsidiariedade; requer que a 
energia, a formação e o combate à pobreza façam imperativamente parte das prioridades 
propostas;

36. Requer que sejam evitados atrasos no arranque do programa, introduzindo 
procedimentos essencialmente mais rápidos nos processos de decisão e avaliação; solicita, 
adicionalmente, a melhoria do equipamento técnico e da ligação em rede das 
administrações envolvidas, numa perspectiva de agilizar claramente os prazos de 
publicação, de apresentação de propostas e de entrega dos necessários pareceres.

Incentivos, condicionalidade, orientação para os resultados, co-financiamento, opções de 
financiamento 

37. Solicita que os pagamentos de montantes destes fundos estejam subordinados a 
condicionalidades nas parcerias para o investimento, no âmbito das quais se exija aos 
Estados-Membros a realização de reformas que garantam a utilização eficiente das verbas 
directamente nos domínios relacionados com a política de coesão; considera correcto 
estabelecer uma conexão, nomeadamente, com a correcta aplicação de legislação aplicável 
já adoptada pela UE (regulamentação de preços, abertura de concursos, transportes, 
ambiente, saúde, etc.), de modo a prevenir a ocorrência de irregularidades e garantir 
eficácia; rejeita, contudo, quaisquer instruções emitidas com vista a exigir que os 
Estados-Membros realizem reformas sociais e económicas de fundo;

38. Saúda o facto de a Comissão prever uma maior orientação para os resultados no âmbito 
da política de coesão, para tal estabelecendo ex ante objectivos e indicadores adequados; 
salienta que, neste contexto, tais indicadores deverão ser em número reduzido, claramente 
definidos, quantificáveis e em correlação directa com os fundos em questão e a acordar 
em conjunto com as regiões/Estados-Membros.

39. Solicita que os indicadores sejam concentrados nas correlações estabelecidas com o 
valor acrescentado europeu (aumento de produtividade, desempenho da investigação, 
desempenho dos transportes, crescimento regional, melhorias ambientais relevantes); 
solicita que, nas avaliações dos progressos realizados em domínios predominantemente da 
competência nacional (normas de formação, delimitação do limiar de pobreza, 
desempenho ao nível da integração) se prescinda de instruções quantitativas, privilegiando 
antes o carácter pioneiro e inovador dos projectos;

40. Considera o co-financiamento como um dos princípios fundamentais da política de 
coesão; solicita uma revisão do nível máximo de comparticipação da UE, devendo este 
seguir mais de perto o nível de desenvolvimento regional, o valor acrescentado europeu e 
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os tipos de medidas em questão, sendo, para tal, aumentado ou diminuído em 
conformidade;

41. Entende ser necessário limitar a percentagem máxima de ajuda a 75%, de modo a que a 
apresentação de candidaturas privilegie a necessidade do projecto em detrimento da 
perspectiva financeira ("dinheiro oferecido"); solicita que, para participações regionais, 
sejam facilitados o co-financiamento privado e as opções de crédito orientadas para o 
mercado;

42. Solicita, no caso das ajudas directas a empresas, que seja tida em conta o facto de a 
política de coesão, em especial no caso das empresas de grande dimensão, acabar por 
financiar efeitos de arrastamento por inércia em vez do pretendido dinamismo, 
requerendo-se, neste caso, que o financiamento seja canalizado para investimentos na área 
da investigação e do desenvolvimento ou disponibilizado indirectamente, de forma 
acrescida, através do apoio às infra-estruturas; solicita ainda a inclusão de uma disposição 
inequívoca no regulamento geral sobre os fundos estruturais, excluindo a concessão de 
ajudas da UE a deslocalizações no seio da UE, e diminuindo claramente o limiar de 
verificação para que esse tipo de investimentos possa ser controlado;

43. Reconhece o efeito de alavanca e as potencialidades de mobilização dos novos 
instrumentos de financiamento, sendo amplamente favorável a um reforço do 
financiamento em regime de empréstimo e solicitando que os instrumentos renováveis 
de financiamento sejam tornados extensivos a mais domínios de intervenção 
(investigação e infra-estruturas, entre outros); requer, para tal, mecanismos de 
simplificação e uma maior segurança jurídica ao longo de todo o período de programação; 
considera que, o mais tardar depois de decorrer um período de programação, a 
responsabilidade pela aplicação das verbas deve ser transferida para o nível nacional ou 
para o nível do projecto;

44. Sublinha que o financiamento de subsídios deverá permanecer sempre como elemento de 
primeira escolha, competindo às partes interessadas in loco aplicar o pacote de 
financiamento adequado a cada caso e em função das necessidades regionais;

45. Entende que o BEI deve desempenhar um papel mais forte nos financiamentos das infra-
estruturas RTE; apela a mais abordagens com vista a soluções de parcerias público-
privadas auto-sustentadas;  considera que, no essencial, o Parlamento Europeu detém 
uma importante responsabilidade pela transparência respectiva, bem como pelas tarefas de 
decisão e de acompanhamento;

46. Considera as subvenções globais, num nível inferior ao das regiões, um instrumento 
adequado para estratégias de inovação autónomas em conformidade com os objectivos 
estruturais europeus; propõe que, também para as subvenções globais, sejam  utilizados 
instrumentos de eficácia comprovada do processo de concorrência;

Orçamento, gestão financeira, redução da burocracia, disciplina orçamental, controlo 
financeiro

47. Entende que o período de programação de sete anos deu bons resultados e deve ser 
mantido pelo menos até ao final do próximo período (2020); apela, no entanto, a que se 
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introduza um sistema para uma nova avaliação estratégica mais rápida das condições 
iniciais, a fim de poder reagir de uma forma ainda mais célere e flexível a acontecimentos 
especiais (crises financeiras, crises energéticas, catástrofes naturais);

48. Salienta que o orçamento comunitário, na sua estrutura actual e com os regulamentos 
dos fundos que lhe estão subjacentes, se mostrou adequado para a implementação das 
políticas estruturais e de coesão; deste modo, apenas devem ser introduzidas alterações 
onde os procedimentos não deram bons resultados ou existem discrepâncias com o actual 
regulamento financeiro; apela a que se proceda com extremo cuidado relativamente a 
quaisquer modificações, por mais insignificantes que sejam, em estruturas estabelecidas e 
comprovadas;

49. Entende que é perfeitamente possível uma integração dos objectivos UE 2020 nas metas 
e estruturas de fundos existentes e, por conseguinte, nas rubricas orçamentais; rejeita 
uma subdivisão do orçamento comunitário em conceitos de crescimento teóricos "smart", 
"inclusive" ou "sustainable";

50. Considera as políticas de coesão e estruturais pós-2013 como sendo o domínio de 
intervenção decisivo para a implementação transversal da Estratégia UE 2020 e apela, 
portanto, a uma previsão orçamental igual, no mínimo, à do actual período;

51. Apela, aos Estados-Membros que violaram gravemente os critérios de estabilidade da UE, 
e simultaneamente apresentam um nível elevado de irregularidades na utilização dos 
fundos estruturais, a que apresentem e uma proposta de regularização automática e mais 
rigorosa, com vista a uma fiscalização mais eficaz da utilização dos fundos estruturais 
dentro da legalidade e conforme com os seus objectivos; 

52. Insta os Estados-Membros ou as regiões a definirem as autoridades que detêm a 
responsabilidade exclusiva pela administração, dentro da legalidade, dos fundos 
estruturais;

53. Considera que a Comissão terá, futuramente, uma maior responsabilidade pela melhoria 
dos procedimentos administrativos nacionais; considera, por isso, que a Comissão é 
responsável por executar procedimentos de acreditação para administrações e 
organismos de inspecção nacionais ou federais; considera que a acreditação bem sucedida 
e a obtenção de taxas de erro mais baixas está associada ao direito à prestação de 
declarações simplificadas em intervalos de tempo mais longos;

54. Solicita, para efeitos de simplificação administrativa, uma extensão dos procedimentos 
normalizados com custos unitários normalizados e custos gerais de taxa forfetária mais 
elevados; solicita uma melhor tomada em consideração do princípio da proporcionalidade, 
o que passa por reduzir sensivelmente as exigências de informação e avaliação para a 
execução de programas de pequena envergadura;

55. Apoia a proposta da Comissão de apenas se proceder ao reembolso das despesas às 
autoridades nacionais depois de estas pagarem aos beneficiários a correspondente 
contribuição da UE; vê nesse procedimento uma forma de acelerar o pagamento da 
contribuição e, também, um incentivo decisivo a um controlo nacional mais rigoroso; 
chama, contudo, a atenção para a possibilidade de surgirem eventuais problemas de 
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liquidez nos Estados-Membros e nos estados federados, para os quais será necessário 
garantir soluções;

56. Subscreve a proposta da Comissão de se continuar a aplicar a "regra n+2", com excepção 
do primeiro ano do período de programação, e de se abolirem as excepções; vê nessa 
proposta a garantia de uma relação equilibrada entre investimentos de qualidade e a 
execução fácil e rápida dos programas;

Políticas de vizinhança e de alargamento

57. Salienta a importância, em termos de política de coesão, que o Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria (IEVP) possui para a cooperação transfronteiriça com os Estados 
exteriores à União Europeia; verifica que, precisamente nas ligações de infra-estruturas 
(transportes, energia) dos Estados vizinhos, existem efeitos positivos também para as 
regiões fronteiriças europeias; solicita que as verbas do IEVP sejam mais intensamente 
concentradas nas necessidades estratégicas do aprovisionamento energético e das infra-
estruturas de transportes;

58. Sublinha igualmente a relevância, em termos de coesão, do processo de alargamento da 
UE com o Instrumento Estrutural de Pré-Adesão (ISPA), que permite auxiliar os 
países candidatos, entre outras coisas, na preparação de estruturas de coesão ao nível de 
conteúdos e de organização;

59. Retoma o pedido no sentido da participação responsável da Comissão do 
Desenvolvimento Regional na futura configuração de ambos os instrumentos; 

60. Chama de novo a atenção, com base em cálculos actuais, para as consequências 
financeiras gravíssimas que a adesão de novos países envolve para a política de coesão; 
1sublinha que tais dimensões, do ponto de vista da política de coesão, irão exceder 
largamente a capacidade de encaixe da Comunidade; requer uma abertura do 
instrumento ISPA, também com vista à preparação para formas específicas e transitórias 
de vizinhança da UE ou de adesão à UE; solicita novamente a criação de uma abordagem 
gradual em termos de política de coesão, destinada a países candidatos de grande 
dimensão, como é o caso da Turquia;

61. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.

                                               
1 Suponhamos que países actualmente em negociações de adesão, como é o caso da Turquia e da Croácia, seriam 
apoiados no período de programação 2007-2013, tendo em conta o volume financeiro médio por habitante dos 
novos Estados-Membros (UE-12), o volume financeiro total entretanto necessário seria de 132,5 mil milhões de 
euros, dos quais 124,9 mil milhões de euros ou 94,3 % seriam por conta da Turquia e 7,6 mil milhões de euros 
ou 5,7 % seriam por conta da Croácia. Se tomarmos como ponto de partida um apoio no montante da 
percentagem do PIB nos novos Estados-Membros (2006), o volume financeiro adicional atingiria um valor de 
109,1 mil milhões de euros, dos quais 99,8 mil milhões de euros caberiam à Turquia e 9,3 mil milhões de euros à 
Croácia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, [O volume a distribuição dos fundos 
estruturais da UE no período de programação de 2007-2013, tendo em conta a Turquia e a Croácia] parecer do 
Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, a pedido do Dr. Markus Pieper, deputado ao PE).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Contexto

Tendo em conta os prognósticos globais em matéria de crescimento e expansão demográfica, 
a comunidade europeia de Estados irá perder importância. Se a UE a 27 representa 
actualmente cerca de 8% da população mundial, em 2050 esse valor já atingirá apenas 5%.
Devido ao crescimento que se observa sobretudo na China e nos principais países de 
economia emergente, o seu peso económico irá descer o actual nível de 20% para cerca de 
12%.1

Se a comunidade europeia de Estados pretender afirmar-se na concorrência económica e 
política e evitar que esta perda relativa de importância seja acompanhada por perdas de 
protecção social, terá de cerrar fileiras nas importantes questões ligadas à salvaguarda do 
futuro. Esta observação é válida, quer para a política externa e de segurança, quer nas 
questões decisivas do mercado único, da investigação, do aprovisionamento energético e da 
garantia de abastecimento de matérias-primas. Com um empenho anda maior do que até à 
data, a Comunidade deverá dedicar-se ao rápido desenvolvimento das energias renováveis e à 
sua capacidade de armazenamento.

2. Papel das regiões e valor acrescentado da política de coesão

A política estrutural e de coesão tem um papel-chave a desempenhar no contexto da futura 
competitividade. As regiões e cidades europeias, bem como as respectivas empresas, já se 
encontram fortemente integradas na economia global, o que está relacionado com a história 
europeia de cada Estado nacional. Daí que o tecido económico europeu seja 
consideravelmente mais complexo do que as estruturas asiáticas ou norte-americanas. Mais de 
metade das ligações à escala global entre empresas multinacionais e suas filiais têm origem na 
UE. É esta vantagem, ainda existente, da interligação em rede a um nível internacional que a 
política de coesão deverá explorar ainda mais, facilitando igualmente a um maior número de 
pequenas e médias empresas o acesso aos mercados internacionais em expansão.

No entanto, uma política deste tipo, orientada para o crescimento e para a inovação, só 
funciona num mercado interno sem entraves, que deverá ser alvo de uma harmonização ainda 
mais extensa. Além disso, essa política só poderá ser sustentável se os objectivos da política 
de desenvolvimento regional forem interligados com os objectivos de inovação e 
investigação, bem como com os desafios ecológicos, incluindo de modo especial a 
experiência e o saber-fazer das regiões mais ricas.

Além disso, a par com a componente do crescimento, será necessário desenvolver a ideia de 
equilíbrio regional e social. Apenas quando a população e as regiões, na sua generalidade, 
aderirem a esta abordagem é que a política estrutural e de coesão receberá finalmente a 
aceitação de que precisa para ser colocada em prática com êxito. Especialmente perante este 
pano de fundo, importa salientar que a política de coesão da UE, com os seus princípios da 
partilha de responsabilidade pelos programas e recursos financeiros, representa uma 

                                               
1 Fontes: Publicações das Nações Unidas de 2006 e do FMI de 2009
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abordagem integrada e de validade comprovada, única à escala mundial, que importa 
continuar a desenvolver.
Para tal, é necessário que, igualmente com vista à aceitação do orçamento necessário aos 
fundos estruturais, seja definido com maior clareza e projectado de modo mais pró-activo um 
valor acrescentado europeu. Deverá ser possível estabelecer uma relação mais forte entre os 
objectivos a nível europeu e os objectivos do desenvolvimento regional. Submeter a 
concessão de fundos aos objectivos de uma política orientada para a inovação, tal como 
acontece actualmente no processo de Lisboa, constitui, nesta óptica, uma abordagem bem 
sucedida que deverá ser mantida para a estratégia UE 2020, se bem que ainda mais 
direccionada para os resultados.

A questão adicional que importa colocar no tocante ao valor acrescentado da dimensão 
europeia é a seguinte: até que ponto terá a política de coesão dado efectivamente início a 
projectos? Ou não teriam muitos projectos, ou iniciativas de implantação de estruturas e de 
ligação entre infra-estruturas, sido realizados também por si só, sob responsabilidade 
nacional, regional ou empresarial? Apenas quando os programas europeus são os 
impulsionadores originais dos projectos e, desse modo, contribuem com a sua mais-valia, é 
verdadeiramente possível justificar uma forte política de coesão. De outro modo, a 
Comunidade, através de inúmeros meandros burocráticos, acaba por estar a financiar 
unicamente os chamados efeitos de arrastamento.

O relator considera que, especialmente em alguns sectores-chave da Estratégia UE 2020 
(redução do abandono escolar, aumento do número de pessoas que conclui formação com 
elevado nível de qualificação, aumento da população activa, diminuição da pobreza, reforço 
dos investimentos municipais em projectos ambientais), existe uma responsabilidade 
primordialmente nacional ou mesmo regional ou local. A este título, a política de coesão não 
deveria funcionar como catalisador de uma europeização alargada da política social e 
ambiental. Tal iria sobrecarregá-la excessivamente. Em vez disso, conviria dar mais ênfase ao 
contributo regional para prioridades à escala europeia (protecção ambiental, alterações 
climáticas, energia, infra-estruturas de transportes, etc.), aos estímulos ao crescimento e à 
inovação (integração de PME em redes internacionais, etc.), projectos-piloto no domínio 
social (planeamento integrado do desenvolvimento, saúde, demografia, etc.) e, entre todos 
estes grandes domínios, promover também a ideia de compensação e equilíbrio ao nível 
das regiões desfavorecidas.


