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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS – SÍNTESE DOS FACTOS E CONCLUSÕES  

Contexto 

As estratégias macrorregionais (EMR) têm vindo a ganhar importância nos últimos anos, 

funcionando como uma plataforma para a cooperação transnacional entre os Estados-

Membros, mas também com países terceiros. Essas estratégias proporcionam um quadro 

integrado para fazer face a desafios mútuos e aprofundar potencialidades comuns. No período 

de programação 2014-2020, as EMR foram integradas nos programas dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI). 

Atualmente, as quatro EMR (Báltico, Danúbio, Adriática e Jónica e Região Alpina) contam 

com a participação de 19 Estados-Membros e 8 países terceiros. Alguns Estados-Membros 

participam em mais do que uma EMR. 

As EMR são definidas à luz do princípio do «triplo não»: não recorrer a novos fundos da UE, 

não recorrer a estruturas formais adicionais da UE e não recorrer a nova legislação da UE. 

O apoio financeiro é concedido através de programas de cooperação transnacional no âmbito 

da cooperação territorial europeia (CTE), financiados pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER). Quatro desses programas apoiam a implementação de 

EMR (orçamento total do programa operacional indicado entre parênteses): 

- Mar Báltico (333 414 456 EUR) 

- Região do Danúbio (262 989 839 EUR) 

- Região Adriática e Jónica (117 918 198 EUR) 

- Região Alpina (139 751 456 EUR) 

Os países são, além disso, incentivados a utilizar diferentes fontes de financiamento (Fundos 

FEEI e outros instrumentos da UE, IPA, IEV, recursos nacionais, regionais e locais, 

financiamento privado, etc.), a fim de contribuir para os objetivos comuns  

Como afirma a Comissão1, as EMR vão mais além do mero financiamento, uma vez que 

«congregam os cidadãos de diferentes Estados-Membros e melhoram as suas condições de 

vida económica e social através da cooperação transfronteiriça».  

As EMR têm diferentes estruturas de governação e enfrentam diferentes desafios. Alguns 

problemas são comuns, embora em proporções diferentes, como, por exemplo, a necessidade 

de garantir um nível de empenho político adequado e a disponibilização de recursos 

suficientes.  

A Comissão desempenha um papel de coordenação na aplicação das EMR.  

Em 2010, a Comissão, na sequência de pedidos formulados pelo Conselho, criou um Grupo 

                                                 
1 Comunicação da Comissão, de 14 de dezembro de 2015, intitulada «Investir no emprego e no crescimento – 

maximizar o contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento» (COM(2015)0639). 
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de Alto Nível sobre Estratégias Macrorregionais, com a missão de a assistir no desempenho 

das suas competências e responsabilidades no que diz respeito à implementação das 

estratégias macrorregionais e, mais especificamente, de a aconselhar na coordenação e no 

acompanhamento das estratégias macrorregionais»1. Este Grupo de Alto Nível é constituído 

por representantes dos Estados-Membros e de países terceiros que participam nas EMR. Além 

disso, representantes do Comité das Regiões e do Banco Europeu de Investimento são 

também convidados a participar nas reuniões na qualidade de observadores. 

Futuro 

Os debates sobre a política de coesão após 2020 estão já em curso e chegou agora o momento 

de debater o futuro das EMR no âmbito desta política. 

É necessário dar resposta a várias questões relativas ao futuro das EMR, nomeadamente as 

seguintes: 

- apropriação e empenho político - como garantir que todos os países participantes 

invistam recursos suficientes nas EMR? 

- orientação para os resultados - existem oportunidades para tornar os resultados das 

EMR mais quantificáveis? 

- âmbito de aplicação - existem motivos para alargar o conceito de EMR? 

O Conselho, apesar de reconhecer a importância das EMR e de reafirmar o princípio do 

«triplo não», «continua disposto a analisar qualquer iniciativa comummente acordada e viável 

de Estados-Membros confrontados com os mesmos desafios numa zona geográfica 

delimitada, destinada a criar uma nova estratégia macrorregional»2. 

A Comissão REGI organizará um seminário com peritos em EMR na sua reunião de 12 e 13 

de julho de 2017, a fim de apoiar os trabalhos relativos a este relatório de execução. As 

conclusões serão tidas em conta nas alterações ao projeto de relatório. 

 

                                                 
1 Registo dos grupos de peritos da Comissão e outras entidades semelhantes - Grupo de Alto Nível sobre 

Estratégias Macrorregionais 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=PT 
2 Conclusões do Conselho sobre a aplicação das estratégias macrorregionais da UE 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/pt/pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=PT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/pt/pdf
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU  

sobre a execução das estratégias macrorregionais da UE 

(2017/2040(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), e, em 

particular, o seu Título XVIII, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece disposições comuns relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições gerais relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de 

Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho (seguidamente designado por «RDC»)1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1299/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo às disposições específicas aplicáveis ao 

apoio prestado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo da 

Cooperação Territorial Europeia2, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1302/2013, de 17 de dezembro de 2013, que 

altera o Regulamento (CE) n.º 1082/2006 relativo aos agrupamentos europeus de 

cooperação territorial (AECT), no que se refere à clarificação, à simplificação e à 

melhoria da constituição e do funcionamento desses agrupamentos3, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 25 de abril de 2017, sobre a aplicação 

das estratégias macrorregionais da UE, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 16 de dezembro de 2016, sobre a aplicação 

das estratégias macrorregionais da UE (COM(2016)0805) e o documento de trabalho 

dos serviços da Comissão que o acompanha (SWD(2016)0443), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de junho de 2009, relativa à 

Estratégia da União Europeia para a Região do Mar Báltico (COM(2009)0248), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 8 de dezembro de 2010, intitulada 

«Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio» (COM(2010)0715), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 17 de junho de 2014, relativa à 

Estratégia da União Europeia para a Região Adriática e Jónica (COM(2014)0357), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 28 de julho de 2015, relativa à 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 259. 
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 303. 
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Estratégia da União Europeia para a Região Alpina (COM(2015)0366), 

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 20 de maio de 2014, sobre a governação 

das estratégias macrorregionais (COM(2014)0284), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de dezembro de 2015, intitulada 

«Investir no emprego e no crescimento – maximizar o contributo dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento» (COM(2015)0639), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de fevereiro de 2011, sobre a aplicação da 

Estratégia da UE para a Região do Danúbio1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de julho de 2012, sobre a evolução das Estratégias 

Macrorregionais da UE: as práticas atuais e as perspetivas futuras, em especial no 

Mediterrâneo2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2012 sobre uma estratégia da UE 

para a região atlântica no quadro da política de coesão3, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de outubro de 2015, sobre uma estratégia da UE 

para a Região Adriática e Jónica4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de setembro de 2016, sobre uma Estratégia da 

UE para a região alpina5, 

– Tendo em conta o estudo, de janeiro de 2015, intitulado «O novo papel das 

macrorregiões na cooperação territorial europeia», publicado pela Direção-Geral das 

Políticas Internas, Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão, 

– Tendo em conta o relatório do Interact intitulado «Valor acrescentado das estratégias 

macrorregionais – uma perspetiva de programa e de projeto», 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, bem como o artigo 1.º, n.º 1, alínea e), 

e o anexo 3 da Decisão da Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, 

sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de iniciativa, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A8-0000/2017), 

A. Considerando que uma macrorregião pode ser definida como uma área que abrange o 

território de vários países ou regiões diferentes, ligados por uma ou mais características 

ou desafios comuns6; 

                                                 
1 JO CE 188 de 28.6.2012, p. 30. 
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0269. 
3 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0341. 
4 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0383. 
5 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt et al (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study [As macrorregiões e 

as estratégias macrorregionais da UE – Um estudo exploratório], NORDREGIO, documento de trabalho 

eletrónico, 2009: 4.  
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B. Considerando que as estratégias macrorregionais (EMR) se revestem de uma 

importância significativa, uma vez que são capazes de mobilizar intervenientes 

institucionais e a sociedade civil para os objetivos políticos da UE; 

C. Considerando que as EMR proporcionam uma plataforma de cooperação entre os 

Estados-Membros da UE e os países terceiros, a fim de enfrentar desafios comuns, 

promover a cooperação entre os diferentes setores públicos e melhorar a sua integração; 

D. Considerando que as macrorregiões estão envolvidas na implementação de políticas 

transversais, interligadas e de longo prazo; 

E. Considerando que as EMR se baseiam no princípio do «triplo não», a saber, não a novo 

financiamento, não a novas estruturas e não a nova legislação no âmbito do atual quadro 

político da UE; 

F. Considerando que os mecanismos de cooperação já existentes facilitam a execução de 

estratégias macrorregionais, em especial nas fases iniciais; 

G. Considerando que a Comissão adota, de dois em dois anos, um relatório único sobre a 

aplicação de todas as estratégias macrorregionais da UE, e que o próximo relatório está 

previsto para o final de 2018; 

As estratégias macrorregionais enquanto plataformas para a cooperação e a coordenação 

1. A importância das EMR tem sido reforçada pelo processo de globalização, que tornou 

os países individuais interdependentes e deu origem a problemas transfronteiriços que 

requerem soluções; 

2. Reconhece que, embora em proporções diferentes, questões como o empenho, a 

apropriação, os recursos e a governação continuam a constituir um problema para a 

consecução dos objetivos predefinidos; 

3. Salienta que as EMR continuam a contribuir de forma inestimável para a cooperação 

transfronteira, intersetorial e a vários níveis na Europa; 

4. É de opinião que a governação a vários níveis deve ser integrada em todas as estratégias 

macrorregionais, desde a sua conceção; 

5. Apela ao reforço da coordenação e das parcerias entre diferentes atores e políticas a 

nível nacional e regional, a fim de facilitar a execução das EMR; 

6. Salienta a importância de desenvolver capacidades administrativas por forma a 

assegurar a eficácia da implementação das estratégias; 

7. Sublinha que as EMR têm de ser suficientemente flexíveis para se adaptarem e 

responderem a acontecimentos imprevistos que podem afetar as regiões atingidas e a 

UE em geral; salienta, a este respeito, a necessidade de a Comissão desempenhar um 

papel de coordenação; 

 



 

PE604.868v01-00 8/10 PR\1126600PT.docx 

PT 

A Estratégia da UE para a Região do Mar Báltico (EUSBSR) 

8. Congratula-se com os resultados obtidos desde o lançamento da estratégia, em 2009, em 

especial no que diz respeito aos mecanismos de cooperação não apenas entre os países 

envolvidos mas também no interior desses países; 

9. Salienta que ainda há desafios a vencer, nomeadamente os que se relacionam com o 

ambiente e a conectividade; exorta os países participantes a intensificarem os seus 

esforços no sentido de combater a poluição do Mar Báltico; 

10. Assinala que a estratégia de comunicação da EUSBSR constitui um bom exemplo; 

salienta que o apoio às estratégias de comunicação deve também ser reforçado a nível 

nacional e regional, de modo a aumentar o seu impacto; 

A Estratégia da UE para a Região do Danúbio (EUSDR) 

11. Destaca o impacto positivo que a estratégia tem tido na cooperação entre os países 

participantes; 

12. Considera que o diálogo para o financiamento na região do Danúbio constitui um 

exemplo positivo da forma de ultrapassar os obstáculos em matéria de financiamento 

com que os projetos de interesse transnacional muitas vezes se deparam; 

13. Salienta que é essencial manter um elevado grau de apoio político e aumentar os 

recursos e as capacidades para fazer face aos desafios que ainda subsistem; 

A Estratégia da UE para a Região Adriática e Jónica (EUSAIR) 

14. Salienta a natureza singular da EUSAIR, tendo em conta o número de países 

participantes candidatos e potenciais candidatos e considera que este modelo de 

cooperação pode constituir uma grande oportunidade para toda a região; 

15. Observa com preocupação os problemas persistentes em matéria de recursos, de 

governação e de apropriação, que impedem a plena consecução dos objetivos da 

estratégia; 

16. Salienta que a região tem sido particularmente afetada pela crise migratória nos últimos 

anos; é de opinião que a EUSAIR poderá contribuir para atenuar esses desafios; 

A Estratégia da UE para a Região dos Alpes (EUSALP) 

17. Considera que a EUSALP constitui a prova de que o conceito macrorregional pode ser 

igualmente aplicado às regiões mais desenvolvidas; 

18. Congratula-se com a estrutura de governação da estratégia que está a ser posta em 

prática atualmente; 

19. Realça que a EUSALP é um bom exemplo de modelo estratégico para a coesão 

territorial, na medida em que integra diferentes domínios específicos, setores 

produtivos, zonas de montanha e rurais e algumas das mais importantes cidades da UE; 
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20. Salienta que a região alpina é delimitada por um grande número de fronteiras e que a 

EUSALP pode também oferecer a possibilidade de reforçar a cooperação 

transfronteiriça, de estabelecer laços e interconexões entre as pessoas e eliminar as 

atuais fronteiras e obstáculos com que os trabalhadores e as atividades económicas se 

deparam; 

Estratégias macrorregionais na Europa após 2020? 

21. Observa que as EMR só produzirão resultados se se inscreverem numa perspetiva 

política a longo prazo e forem organizadas de modo a que todas as partes interessadas 

estejam efetivamente representadas desde o início do processo; 

22. Considera que a execução dessas estratégias só pode ser bem-sucedida se assentar em 

estruturas de coordenação e de cooperação eficientes e dispor de financiamento 

adequado; salienta, neste sentido, a necessidade de procurar sinergias e 

complementaridades entre os financiamentos regionais e nacionais e os instrumentos de 

financiamento da UE; 

23. Propõe que, desde o início, os países participantes assumam compromissos claros em 

matéria de financiamento; 

24. Sublinha que é necessário adotar uma abordagem mais orientada para os resultados, a 

fim de justificar o investimento de recursos que, por sua vez, deve ser proporcional aos 

objetivos estipulados; 

25. Apela para que todas as questões relativas às EMR, nomeadamente a apropriação e os 

incentivos políticos necessários, sejam tratadas de forma adequada; 

26. É de opinião que há que reforçar a visibilidade e a sensibilização para as atividades das 

macrorregiões; 

27. Salienta que o planeamento e a revisão dos objetivos devem estar em consonância com 

os períodos de programação do quadro financeiro plurianual (QFP), a fim de reforçar o 

vínculo com as prioridades da UE; 

28. Solicita à Comissão que, no âmbito do próximo relatório sobre a execução das 

estratégias macrorregionais, previsto para 2018, realize uma análise mais exaustiva dos 

seguintes aspetos: 

a. Eficácia dos programas transnacionais de cooperação territorial europeia na 

concessão de financiamento e de impulso estratégico às EMR;  

b. Indicadores que possam ser integrados em cada EMR, a fim de permitir uma 

abordagem mais orientada para os resultados e um melhor acompanhamento; 

c. Medidas para reforçar o vínculo com as prioridades da UE; 

d. Simplificação da implementação e da integração de regimes de financiamento; 

29. Salienta que, a fim de poder fazer face a novos desafios numa determinada zona 

geográfica, é importante examinar cuidadosamente as iniciativas que se destinam à 
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criação de novas estratégias macrorregionais; 

30. Insta a Comissão a convidar o Parlamento a participar, na qualidade de observador, nos 

trabalhos do Grupo de Alto Nível sobre Estratégias Macrorregionais; 

o 

o  o 

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

ao Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social Europeu e aos governos e 

parlamentos nacionais e regionais dos Estados-Membros e dos países terceiros que 

participam nas EMR. 


