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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O quadro legislativo

A proposta da Comissão que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), ao Fundo Social Europeu (FSE) e ao Fundo de Coesão 
constitui uma base geral para a reforma dos Fundos Estruturais. O "pacote legislativo da 
coesão" inclui um Regulamento relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER)1, um Regulamento relativo ao Fundo Social Europeu (FSE)2 e um Regulamento que 
institui o Fundo de Coesão3, bem como um Regulamento relativo à criação de um 
agrupamento europeu de cooperação transfronteiriça4.

Em Fevereiro de 2004, a Comissão apresentou duas propostas que visam uma ambiciosa 
política de coesão para a União alargada de 27 ou mais Estados-Membros. Em primeiro lugar, 
na proposta de Perspectivas Financeiras da União Europeia alargada de 27 Estados-Membros 
para o período 2007-2013 (COM(2004)0101), é proposta uma afectação de 336,1 mil milhões 
de euros (correspondentes a 373,9 mil milhões de euros antes das transferências dos fundos 
para os instrumentos únicos rurais e de pescas propostos) para apoiar as três prioridades da 
política de coesão reformada. Em segundo lugar, o Terceiro relatório sobre a coesão 
(COM(2004)0107) apresenta uma proposta sobre as prioridades e o sistema de execução 
relativamente aos programas da nova geração no âmbito da política de coesão para o período 
2007-2013.

A proposta que estabelece disposições gerais relativas ao FEDER, ao FSE e ao Fundo de 
Coesão faz uma distinção entre o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão, por um lado, e a ajuda 
às pescas, à agricultura e ao ambiente, ao abrigo de fundos para a "preservação e gestão dos 
recursos naturais", por outro lado. Por conseguinte, a Comissão propõe que, a partir de 
2007-2013, a ajuda às pescas se concentre num novo Fundo Europeu para a Pesca (FEP), que 
sucederá ao actual Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas (IFOP). Deste modo, o 
financiamento das pescas a partir do FEP teria lugar ao abrigo de uma rubrica orçamental 
separada. A Comissão prevê despesas no montante de 7,6 mil milhões de euros relativamente 
à Política Comum da Pesca (PCP), dos quais 4,963 mil milhões seriam atribuídos ao FEP.

Os desafios da nova política de coesão

A necessidade de rever os regulamentos relativos à política de coesão é causada em parte 
pelos tremendos desafios decorrentes do alargamento. Este terá um efeito considerável sobre 
as acções específicas no âmbito do objectivo "Convergência", que continuará a ter um limite 
de PIB per capita inferior a 75% da média da UE. Segundo o Terceiro relatório sobre a 
coesão, cerca de 92% da população dos novos Estados-Membros habita em regiões com um 
PIB per capita inferior a 75% da média da UE-25. Isto afectará 18 regiões com um PIB per 
capita inferior a 75% do PIB comunitário antes do alargamento, que já não serão abrangidas 
pelo limite do objectivo "Convergência". A Comissão propõe um mecanismo transitório, que 

  
1 COM(2004)0495.
2 COM(2004)0492.
3 COM(2004)0494.
4 COM(2004)0496.
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submeterá essas regiões atingidas pelo "efeito estatístico" ao objectivo "Convergência" até 
final de 2013.

O alargamento constitui uma oportunidade estimulante para toda a União, mas tendo em conta 
a redução de 12,5% na média do PIB comunitário, consequência directa da adesão dos 10 
novos Estados-Membros, é evidente que o desafio da nova política de coesão é fazer face, de 
forma urgente e eficaz, às consideráveis disparidades socioeconómicas que existem na UE-25.

Para uma abordagem estratégica

Com vista a responder aos desafios da futura política de coesão, a Comissão propõe uma nova 
arquitectura baseada numa abordagem estratégica que, além de tomar plenamente em conta as 
agendas de Lisboa e Gotemburgo, racionaliza a política de coesão, definindo as suas 
prioridades, assegurando a coordenação com o sistema de governação económica e social e 
permitindo um exame periódico e aberto dos progressos alcançados. Por conseguinte, a 
Comissão propõe que o Conselho adopte, após consulta do Parlamento com base numa 
proposta da Comissão, um documento estratégico global que estabeleça prioridades claras 
para os Estados-Membros e as regiões. A Comissão publicaria um relatório anual, 
sintetizando os relatórios intercalares dos Estados-Membros.

Os temas prioritários dos programas seriam encontrados entre os três novos objectivos da 
política de coesão: convergência, competitividade regional e emprego, e cooperação 
territorial. O orçamento proposto para todos estes objectivos seria de 336,1 mil milhões de 
euros (0,41 do RNB da UE).

O objectivo "Convergência" incluiria programas regionais e nacionais financiados pelo 
FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão, incluindo um programa específico para as regiões 
ultraperiféricas, e o orçamento para este objectivo seria de 264 mil milhões de euros (78,5%). 
O objectivo "Competitividade regional e emprego" consistiria em programas regionais 
financiados pelo FEDER, programas nacionais financiados pelo FSE, e o orçamento para este 
objectivo seria de 57,9 mil milhões de euros (17,2%). O objectivo "Cooperação territorial" 
abrangeria programas transfronteiriços e transnacionais e a criação de redes a título do 
FEDER, com um orçamento de 13,2 mil milhões de euros (3,94%).

A simplificação do sistema de gestão e uma maior descentralização da responsabilidade, 
com a sua transferência para os parceiros nos Estados-Membros, as regiões e as autoridades 
locais, são alguns dos objectivos mais ambiciosos da reforma. A programação seria 
simplificada através da modificação dos papéis dos diferentes actores: o Conselho adoptaria 
orientações estratégicas, com base nas quais os Estados-Membros preparariam 
documentos-quadro nacionais estratégicos, a ser negociados com a Comissão. A Comissão 
adoptaria então programas nacionais e regionais para cada Estado-Membro, mas definiria os 
programas apenas a nível de prioridade. A simplificação da programação seria promovida por 
forma a que as futuras intervenções do FEDER e do FSE funcionassem com um único fundo 
por programa, ao contrário dos actuais programas plurifundos. O financiamento dos 
programas ficaria directamente ligado ao principal domínio de intervenção de cada fundo.

Elegibilidade e sector da pesca

A Comissão propõe que os recursos financeiros consagrados à política de coesão sejam 
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repartidos entre os Estados-Membros, aplicando o método baseado em critérios objectivos 
utilizado por ocasião do Conselho de Berlim (1999) para a prioridade "Convergência" (PIB 
per capita inferior a 75% do PIB comunitário), mas tomando temporariamente em conta o 
efeito estatístico do alargamento. Além disso, a Comissão propõe que os recursos afectados ao 
objectivo "Competitividade regional e emprego" sejam repartidos entre os Estados-Membros 
com base nos critérios económicos, sociais e territoriais da Comunidade. No que diz respeito 
ao terceiro objectivo, os recursos seriam repartidos de acordo com a população residente nas 
regiões elegíveis, bem como a população total dos Estados-Membros em causa.

Dado que uma vasta percentagem dos recursos financeiros destinados às pescas foi transferida 
para o Fundo Europeu para as Pescas (FEP), o papel dos Fundos Estruturais consistirá em 
complementar o FEP. Nos termos do nº 3 do artigo 3º da proposta, a assistência dos Fundos
apoiará a diversificação económica das zonas dependentes da pesca em relação às actividades 
tradicionais. Contudo, a natureza específica dos problemas socioeconómicos no sector da 
pesca, muitas vezes causados pelos mecanismos da Política Comum da Pesca e pelo 
esgotamento das unidades populacionais, deve ser tida em conta ao aplicar os critérios de 
intervenção da política de coesão. O sector da pesca pode atravessar crises temporárias 
mesmo em alguns países relativamente ricos. Além disso, de acordo com a proposta da 
Comissão, deve prestar-se especial e igual atenção às características territoriais específicas, 
próprias das regiões ultraperiféricas da União, de zonas de baixa densidade populacional no 
Norte da União Europeia, bem como de certas ilhas, zonas montanhosas e regiões fronteiriças 
da União.

O Parlamento Europeu é instado a dar o seu parecer favorável à presente proposta, o que 
significa que não pode propor alterações. Todavia, a fim de salientar o papel que os Fundos 
Estruturais podem desempenhar para apoiar o FEP, o relator propõe que o conceito de 
"competitividade regional e emprego" seja introduzido explicitamente para apoiar a 
reestruturação das zonas atingidas pelo declínio das actividades tradicionais. Isto destina-se a 
reflectir o facto de que as medidas de conservação tomadas ao abrigo da Política Comum da 
Pesca podem afectar as comunidades dependentes da pesca com igual gravidade dentro e fora 
das zonas abrangidas pelo objectivo "Convergência". Neste contexto, o relator considera que 
os Fundos Estruturais podem desempenhar um importante papel para apoiar o impacto do 
FEP.  

Conclusões

Em geral, o relator acolhe com agrado a reforma estratégica da política de coesão, que parece 
racionalizar e aumentar a transparência da organização e da utilização dos Fundos Estruturais. 
O relator concorda igualmente com a Comissão, considerando que é necessário prosseguir a 
descentralização da responsabilidade, através da sua transferência para os parceiros no terreno 
dos Estados-Membros, as regiões e as autoridades locais. Por outro lado, o relator não está 
convencido de que a simplificação da gestão reduzirá igualmente as dificuldades 
administrativas enfrentadas especialmente pelas regiões mais desfavorecidas ao tentarem 
utilizar os Fundos Estruturais com os seus modestos recursos administrativos.   

No que se refere à distinção entre o Fundo Europeu para as Pescas e os Fundos Estruturais e à 
transferência quase total dos Fundos Estruturais a favor da pesca para o FEP, tal parece ser 
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um bom ponto de partida para uma utilização mais eficaz dos recursos, bem como para 
aumentar a transparência dos financiamentos. As medidas de acompanhamento das 
necessidades de reestruturação do sector da pesca, bem como as medidas destinadas a 
melhorar as condições de trabalho e de vida nas zonas em que a pesca continua a 
desempenhar um papel importante, serão financiadas pelo FEP. Para além destas 
intervenções, os Fundos Estruturais apoiariam a diversificação da economia rural e das zonas 
dependentes da pesca em relação às actividades tradicionais. Isto clarifica as funções e o papel 
complementar dos diferentes fundos com impacto sobre a pesca, mas não deve ter um efeito 
negativo sobre o nível geral dos financiamentos actualmente disponíveis para a pesca a partir 
dos Fundos Estruturais, incluindo o IFOP.
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