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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais solicita à Comissão do Desenvolvimento 
Regional, no intuito de viabilizar o resultado positivo do processo, a apresentação de um 
relatório provisório sobre a proposta da Comissão ao Parlamento contendo recomendações 
para alteração da proposta, as quais se incluem no presente parecer.

Novos desafios para a União

Em 10 de Fevereiro de 2004, a Comissão Europeia apresentou a sua comunicação sobre o 
novo quadro financeiro para o período pós 2007. Em 18 de Fevereiro de 2004, a Comissão 
aprovou o Terceiro Relatório sobre a Coesão. As propostas de regulamento que estabelecem 
disposições gerais relativas aos Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão para o período 
2007-2013 foram publicadas pela Comissão Europeia em 14 de Julho de 2004.

No âmbito de uma União Europeia alargada que estabeleceu a si própria o objectivo de se 
tornar a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, apta a 
efectuar um desenvolvimento económico sustentável com mais e melhores empregos e maior 
coesão social, estes projectos de regulamento podem determinar a eficácia dos programas e 
das estratégias seguidas pelos Estados-Membros na prossecução deste objectivo.

A União alargada terá de fazer face a três grandes desafios: 

1) um alargamento significativo das disparidades na União alargada: as disparidades entre 
as regiões mais afluentes e as regiões mais desfavorecidas da União duplicaram 
enquanto a média comunitária de rendimento per capita sofreu um decréscimo de 
12,5%;

2) uma aceleração da reestruturação económica e social na sequência da globalização e do 
desenvolvimento da economia e da sociedade baseada no conhecimento;

3) o envelhecimento acelerado da população da UE: a redução da mão-de-obra terá 
grandes implicações em termos de potencial de emprego e de crescimento.

É essencial que a União responda a estes desafios. Para este efeito, dispõe do quadro de 
políticas criado pela Agenda de Lisboa para o desenvolvimento sustentável, o pleno emprego, 
o aumento da produtividade, o reforço da coesão social e a protecção do ambiente.

Observações sobre o regulamento-quadro que estabelece disposições gerais relativas aos 
Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (a seguir designada: "a comissão") debateu o 
projecto de regulamento-quadro que estabelece disposições gerais relativas aos Fundos 
Estruturais e ao Fundo de Coesão, debruçando-se especialmente sobre o Fundo Social 
Europeu e outras questões que recaem no âmbito das suas competências. 

A comissão congratula-se com a abordagem de uma estratégia reforçada para a política de 
coesão, incluída no projecto de regulamento, e felicita a intenção já manifestada pela 
Comissão Europeia de simplificar os procedimentos relativos aos Fundos. No entanto, 
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manifesta preocupação quanto à possibilidade de estes novos procedimentos aumentarem a 
burocracia e implicarem um risco de duplicação no tocante à implementação do projecto de 
regulamento relativo ao FSE. 

A comissão considera que é necessário alcançar maior simplificação. O projecto de 
regulamento-quadro não deve pecar por excesso de disposições ou de pormenores 
desnecessários. Por conseguinte, deverá procurar-se um equilíbrio adequado entre o 
regulamento-quadro e as normas de execução. O regulamento-quadro deverá sobretudo tomar 
plenamente em conta a natureza e a dimensão das actividades do FSE. A comissão salienta 
que as operações do FSE poderão requerer disposições diferentes das que se aplicam às 
operações do FEDER.

A comissão considera que o FSE deve assegurar o apoio às políticas dos Estados-Membros 
visando alcançar o pleno emprego, melhorar a produtividade e a qualidade do emprego e 
promover a inclusão social e a redução das disparidades regionais em matéria de emprego, 
assim promovendo o modelo social europeu.

A comissão relembra o papel desempenhado pelo FSE na promoção da inclusão social, 
apoiando a integração das pessoas desfavorecidas no mercado de trabalho. A comissão 
considera que as actividades de inclusão social financiadas pelo FSE melhoram as 
oportunidades de emprego.

Por último, no tocante ao Comité de Coordenação, referido no artigo 104º do projecto de 
regulamento-quadro, a comissão solicita à Comissão Europeia que assegure uma coordenação 
adequada com o comité do FSE.
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CONCLUSÕES:

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações na sua 
proposta de resolução:

1. Entende que a proposta em apreço foi elaborada no âmbito do pacote legislativo sobre 
a coesão, constituído por um regulamento relativo ao Fundo Social Europeu, um 
regulamento relativo ao Fundo de Coesão e um regulamento relativo ao Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento Regional. Este pacote define os objectivos para que 
contribuirão os Fundos Estruturais, os critérios de elegibilidade dos Estados-Membros 
e das regiões ao abrigo desses Fundos, os recursos financeiros disponíveis e os 
critérios da sua atribuição;

2. Considera que, à luz do exposto e do interesse directo que este regulamento-quadro 
comporta para o FSE, o procedimento (AVC) adoptado pela Comissão limita 
indevidamente o papel do Parlamento;

3. Refere, em particular, que todas as políticas comunitárias deverão contribuir para o 
objectivo da coesão económica e social e que também a política comercial 
internacional deverá prosseguir este objectivo, não podendo constituir excepção à 
regra; solicita que a política comercial seja concebida de modo a evitar 
preventivamente efeitos negativos nestas regiões e salienta, em particular, que a 
deslocalização de empresas ou de unidades de produção constitui uma grande ameaça 
ao desenvolvimento regional (Considerando 48 (COM(2004)0492));

4. Solicita que tanto nas zonas rurais, como nas zonas urbanas se retomem os êxitos 
alcançados, nomeadamente em matéria de emprego, para promover o desenvolvimento 
cultural, melhorar a qualidade do ambiente, do panorama cultural e a dimensão 
qualitativa e cultural das condições de vida, bem como o desenvolvimento do turismo, 
e que continue a ser considerada a importância destes factores para melhorar o poder 
de atracção destas regiões (n° 3 do artigo 3°);

5. Rejeita toda e qualquer diluição do princípio de parceria e solicita uma lista dos órgãos 
relevantes, na qual deverão figurar igualmente as organizações não-governamentais 
reconhecidas que desenvolvam uma actividade no domínio do combate à 
discriminação, em conformidade com o disposto no artigo 13° do Tratado CE; solicita 
igualmente que os parceiros recebam informações circunstanciadas, que o seu parecer 
integre o documento de avaliação e que, a título de assistência técnica, lhes sejam 
disponibilizadas com a devida antecedência medidas de formação que lhes permitam 
cumprir os seus deveres (artigos 10°, 43° e 44°);

6. Insta a Comissão a incorporar, na íntegra, no seu artigo 14°, a resolução do 
Parlamento Europeu de 3 de Julho de 2003 sobre a inclusão no orçamento da 
perspectiva do género "gender budgeting1, nomeadamente os seus pontos 8, 14 e 20;

  
1 JO C 74 E, de 24.3.2004, p. 746.
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7. Salienta que os Fundos Estruturais Europeus, o Fundo de Coesão e as dotações 
destinadas ao desenvolvimento rural devem ser utilizados de modo coerente para 
alcançar os objectivos do quadro estratégico nacional e que, por conseguinte, os 
objectivos de desenvolvimento rural deverão necessariamente integrar este quadro; 
solicita que o quadro nacional contenha os resultados dos fóruns para o 
desenvolvimento regional autónomo em que participam os pactos locais para o 
emprego ou que por estes são executados e que previamente à sua organização
recebam apoios a título de assistência técnica (artigos 21°, 43° e 44°);

8. Solicita que a utilização de todos os Fundos em matéria de emprego seja concretizada 
com base nos programas nacionais de reforma e nos programas especificamente 
regionais aprovados no Conselho Europeu de Bruxelas, de 22 e 23 de Março de 2005;

9. Considera o carácter anual do controlo excessivamente burocrático e obsoleto tendo 
em conta as decisões do Conselho Europeu de Bruxelas, de 22 e 23 de Março de 2005, 
e solicita, por conseguinte, a apresentação de relatórios trienais;

10. Solicita que as empresas que beneficiaram de financiamento, e consoante os 
respectivos montantes, não estejam, autorizadas a, durante um período mínimo de 15 
anos, deslocalizar-se, no todo ou em parte, para uma outra região em desenvolvimento 
sem antes reembolsarem o financiamento recebido (Artigo 55°);

11. Solicita igualmente que o co-financiamento nacional exigido para os projectos 
desenvolvidos no âmbito do FSE seja concretizado através de um montante global 
máximo de 25% do co-financiamento do programa, desde que os montantes sejam 
calculados com base em procedimentos reconhecidos e verificáveis (por exemplo, 
amostras aleatórias)(artigos 66° e 67°);

12. Exorta a que toda e qualquer tentativa de adaptação do quadro financeiro proposto, 
incluindo o montante global de financiamento e o modo como se encontra repartido 
pelos diferentes objectivos e componentes, seja categoricamente rejeitada; considera, 
independentemente disso, que as ordens de grandeza propostas pela Comissão com 
vista à repartição das dotações entre os diferentes objectivos constituem um justo 
equilíbrio de interesses;

13. Considera que o Parlamento não deve ser chamado a tomar uma decisão sobre uma 
proposta legislativa desta importância mediante uma única votação e sem qualquer 
possibilidade de apresentar alterações. Por conseguinte, a comissão solicita à comissão 
competente quanto à matéria de fundo que decida da aplicação do nº 3 do artigo 75º do 
Regimento do Parlamento Europeu e, por forma a viabilizar um resultado positivo do 
processo, apresenta as suas recomendações para alteração da proposta em anexo 
(Considerandos 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 e artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 10º, 14º, 17º, 23º, 
25º, 27º, 29º, 30º, 33º, 36º, 43º, 44º, 45º e 51º).
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ANEXO
RECOMENDAÇÕES PARA ALTERAÇÃO DA PROPOSTA

Texto proposto pela Comissão1 Recomendações do Parlamento

Recomendação 1
Considerando 2

(2) A política de coesão deve contribuir para 
favorecer o crescimento, a competitividade e
o emprego, através da integração das 
prioridades da Comunidade em matéria de 
desenvolvimento sustentável, tal como 
definidas nos Conselhos Europeus de Lisboa 
e Gotemburgo. 

(2) A política de coesão deve contribuir para 
favorecer o crescimento, a competitividade, 
a coesão social, o emprego e a inclusão 
social, através da integração das prioridades 
da Comunidade em matéria de 
desenvolvimento sustentável e combate à 
exclusão tal como definidas nos Conselhos 
Europeus de Lisboa, Nice e Gotemburgo. 

Justificação

A inclusão social é, reconhecidamente, um dos grandes objectivos da União Europeia e 
deveria ser igualmente tomada em devida consideração no âmbito da política de coesão. Ao 
formular os princípios que devem informar o estabelecimento do quadro geral, impõe-se 
enunciar todas as componentes da estrutura de três pilares (competitividade, coesão social e 
desenvolvimento sustentável).

Recomendação 2
Considerando 3

(3) As disparidades económicas, sociais e 
territoriais, tanto a nível regional como 
nacional, aumentaram na Comunidade 
alargada. A competitividade e o emprego 
devem, por conseguinte, ser reforçados em 
todo o território da Comunidade.

(3) As disparidades económicas, sociais e 
territoriais, tanto a nível regional como 
nacional, aumentaram na Comunidade 
alargada. A competitividade, o emprego e a 
inclusão social devem, por conseguinte, ser 
reforçados em todo o território da 
Comunidade.

Justificação

A inclusão social é, reconhecidamente, um dos grandes objectivos da União Europeia e
  

1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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deveria ser igualmente tomada em devida consideração no âmbito da política de coesão.

Recomendação 3
Considerando 12

(12) As zonas setentrionais da União, de 
muito baixa densidade populacional, exigem 
um tratamento financeiro adequado para 
compensar os efeitos desta desvantagem

(12) As zonas setentrionais da União, de 
muito baixa densidade populacional, e as 
Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, 
com uma elevada densidade demográfica e 
elevadas taxas de desemprego, exigem um 
tratamento financeiro adequado para 
compensar os efeitos desta desvantagem.

Recomendação 4
Considerando 13

(13) Dada a importância da dimensão urbana 
e do contributo das cidades, sobretudo as de 
média dimensão, para o desenvolvimento 
regional, deve-se-lhes dar um espaço maior 
no âmbito da programação destinada a 
promover a revitalização urbana.

(13) Dada a importância da dimensão urbana 
e do contributo das cidades de pequena, 
média e grande dimensão, para o 
desenvolvimento regional, deve-se-lhes dar 
um espaço maior no âmbito da programação 
destinada a promover o desenvolvimento 
urbano sustentável, o que compreende o 
reforço da competitividade, do emprego e 
da inclusão social.

Justificação

Cumpre atentar ao contributo das zonas urbanas para o crescimento, a inovação e a coesão 
económica e social; para o efeito, há que levar a cabo acções de desenvolvimento urbano 
sustentável, o que compreende a revitalização urbana.

Recomendação 5
Considerando 15

(15) As acções para as zonas com 
desvantagens naturais, isto é, certas ilhas, 
zonas de montanha e zonas com baixa 
densidade populacional, devem ser 
consolidadas para lhes permitir fazer frente 
às suas dificuldades particulares de 
desenvolvimento. Analogamente, na 
sequência do alargamento, devem ser 
reforçadas as acções para certas zonas 

(15) As acções para as zonas com 
desvantagens naturais, isto é, certas ilhas, 
zonas de montanha e zonas com baixa 
densidade populacional, e as Cidades 
Autónomas de Ceuta e Melilla, devem ser 
consolidadas para lhes permitir fazer frente 
às suas dificuldades particulares de 
desenvolvimento. Analogamente, na 
sequência do alargamento, devem ser 
reforçadas as acções para certas zonas 
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fronteiriças da Comunidade. fronteiriças da Comunidade.

Recomendação 6
Considerando 26

(26) A fim de garantir um real impacto 
económico, as contribuições dos Fundos 
estruturais não podem substituir as despesas 
públicas dos Estados-Membros nos termos 
do presente regulamento. A verificação, 
através da parceria, do princípio da 
adicionalidade deve concentrar-se nas 
regiões abrangidas pelo objectivo 
"Convergência" devido à importância dos 
recursos financeiros afectados às mesmas e 
pode dar lugar a uma correcção financeira 
se a adicionalidade não for respeitada.

(26) A fim de garantir um real impacto 
económico, as contribuições dos Fundos 
estruturais não podem substituir as despesas 
públicas dos Estados-Membros nos termos 
do presente regulamento. 

Justificação

A verificação do princípio da adicionalidade deve aplicar-se igualmente às regiões 
beneficiárias de Fundos no âmbito dos três objectivos previstos pelo regulamento e não 
apenas no âmbito do objectivo "Convergência".

Recomendação 7
Considerando 27

(27) No contexto do esforço em favor da 
coesão económica e social, a Comunidade 
promove o objectivo de eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre 
mulheres e homens, tal como consagrado 
nos artigos 2º e 3º do Tratado.

No contexto do esforço em favor da coesão 
económica e social, a Comunidade promove 
o objectivo de eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre mulheres e 
homens, tal como consagrado nos artigos 2º 
e 3º do Tratado, e entre pessoas com e sem 
deficiência.

Recomendação 8
Considerando 41

(41) Nos programas operacionais co-
financiados pelo FEDER no âmbito dos 
objectivos "Convergência" e 
"Competitividade regional e emprego", os 

(41) Nos programas operacionais co-
financiados pelo FEDER no âmbito dos 
objectivos "Convergência" e 
"Competitividade regional e emprego", os 
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Estados-Membros, as regiões e as 
autoridades de gestão devem organizar a 
subdelegação nas autoridades responsáveis 
das zonas urbanas para as prioridades 
referentes à revitalização das cidades.

Estados-Membros, as regiões e as 
autoridades de gestão devem organizar a 
subdelegação nas autoridades responsáveis 
das zonas urbanas para as prioridades 
referentes ao desenvolvimento sustentável 
das zonas urbanas.

Justificação

Cumpre atentar ao contributo das zonas urbanas para o crescimento, a inovação e a coesão 
económica e social; para o efeito, há que levar a efeito acções de desenvolvimento urbano 
sustentável, o que compreende a revitalização urbana.

Recomendação 9
Artigo 1, parágrafo 3

O presente regulamento define o contexto da 
política de coesão, incluindo o método de 
fixação das orientações estratégicas da 
Comunidade para a política de coesão, o 
quadro estratégico nacional de referência e a 
análise anual a nível comunitário.

O presente regulamento define o contexto da 
política de coesão, incluindo o método de 
fixação das orientações estratégicas da 
Comunidade para a política de coesão, o 
quadro estratégico nacional de referência e a 
análise trienal a nível comunitário.

Justificação

A análise anual implicaria somas avultadas de despesas administrativas tanto para os 
Estados-Membros, como para a Comissão.

Recomendação 10
Artigo 2, ponto 6 bis) (novo)

6 bis) "acessível": garante o acesso 
integral e igualitário de todas as pessoas, 
nomeadamente das pessoas com 
deficiência; esta definição é aplicável a 
todos os domínios abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

Justificação

Os Fundos Estruturais são um instrumento importante para promover e criar uma envolvente 
acessível às pessoas com deficiência em matéria de bens e serviços, nomeadamente no 
domínio das tecnologias de informação e comunicação, dos transportes e das 
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infra-estruturas. É essencial que os Fundos Estruturais não criem mais entraves ao acesso 
das pessoas com deficiência. Importa apresentar uma definição explícita do termo "acessível" 
no sentido das necessidades das pessoas com deficiência, de modo a permitir que o termo 
seja cabalmente compreendido como a eliminação de entraves ao acesso com que também se 
deparam as pessoas com deficiência em sociedade.

Recomendação 11
Artigo 3, nº 2, alínea b)

b) O objectivo “Competitividade regional e 
emprego” destina-se, fora das regiões com 
atrasos de desenvolvimento, a reforçar a 
competitividade e capacidade de atracção 
das regiões, bem como o emprego, 
antecipando-se às mudanças económicas e 
sociais, incluindo as relacionadas com a 
abertura comercial, através da inovação e da 
promoção da sociedade baseada no 
conhecimento, do espírito empresarial, da 
protecção e melhoramento do ambiente, do 
melhoramento da acessibilidade, da 
capacidade de adaptação dos trabalhadores e 
das empresas e ainda da criação de mercados 
de trabalho inclusivos;

b) O objectivo “Competitividade regional e 
emprego” destina-se, fora das regiões com 
atrasos de desenvolvimento, a reforçar a 
competitividade e capacidade de atracção 
das regiões, bem como o emprego, 
antecipando-se às mudanças económicas e 
sociais, incluindo as relacionadas com a 
abertura comercial, através da inovação e da 
promoção da sociedade baseada no 
conhecimento, do espírito empresarial, do 
estímulo à criação, da recuperação, do 
desenvolvimento e da modernização das 
pequenas empresas e das micro-empresas, 
incluindo actividades tradicionais, da 
protecção e melhoramento do ambiente, do 
melhoramento da acessibilidade, da 
capacidade de adaptação dos trabalhadores e 
das empresas e respectivas organizações e 
ainda da criação de mercados de trabalho 
inclusivos;

Justificação

Importante se afigura considerar o papel essencial desempenhado pelas pequenas e 
micro-empresas, bem como pelas empresas artesanais enquanto geradores de emprego. 
Complementarmente às abordagens por segmentos de públicos-alvo, é necessário criar uma 
medida transversal orientada para a formação ao longo da vida dos dirigentes e dos 
empregados das pequenas e das micro-empresas, bem como dos responsáveis das suas 
organizações intermédias e dos formadores.
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Recomendação 12
Artigo 3, nº 3

3. No âmbito destes três objectivos, a 
assistência dos Fundos, em função da sua 
natureza, terá em conta, por um lado, as 
características económicas e sociais 
específicas e, por outro, as características
territoriais específicas. De uma forma 
adequada, a assistência apoiará a 
revitalização urbana, sobretudo como parte 
do desenvolvimento regional, e a renovação 
de zonas rurais e de zonas dependentes da 
pesca através da diversificação económica. 
A assistência deve igualmente apoiar as 
zonas com desvantagens geográficas ou 
naturais que agravam os problemas de 
desenvolvimento, em particular as zonas 
ultraperiféricas (Guadalupe, Guiana 
Francesa, Martinica, Reunião, Açores, 
Madeira e Canárias), bem como as regiões 
setentrionais de muito baixa densidade 
populacional, certas ilhas e 
Estados-Membros insulares, e zonas de 
montanha.

3. No âmbito destes três objectivos, a 
assistência dos Fundos, em função da sua 
natureza, terá em conta, por um lado, as 
características económicas e sociais 
específicas e, por outro, as características 
territoriais específicas. De uma forma 
adequada, a assistência apoiará o 
desenvolvimento urbano sustentável, 
sobretudo como parte do desenvolvimento 
regional, e a renovação de zonas rurais e de 
zonas dependentes da pesca através da 
diversificação económica. A assistência 
deve igualmente apoiar as zonas com 
desvantagens geográficas ou naturais que 
agravam os problemas de desenvolvimento, 
em particular as zonas ultraperiféricas 
(Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, 
Reunião, Açores, Madeira e Canárias), bem 
como as regiões setentrionais de muito baixa 
densidade populacional, certas ilhas e 
Estados-Membros insulares, e zonas de 
montanha e as Cidades Autónomas de 
Ceuta e Melilla, caracterizadas por uma 
elevada densidade demográfica.

Recomendação 13
Artigo 5, nº 4

4. Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 e 2 do 
presente artigo e no artigo 6º, as regiões 
ultraperiféricas (Guadalupe, Guiana 
Francesa, Martinica, Reunião, Açores, 
Madeira e Canárias) beneficiarão de um 
financiamento específico do FEDER 
destinado a facilitar a sua integração no 
mercado interno e a compensar as suas 
limitações específicas

4. Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 e 2 do 
presente artigo e no artigo 6º, as regiões 
ultraperiféricas (Guadalupe, Guiana 
Francesa, Martinica, Reunião, Açores, 
Madeira e Canárias) e as Cidades 
Autónomas de Ceuta e Melilla beneficiarão 
de um financiamento específico do FEDER 
destinado a facilitar a sua integração no 
mercado interno e a compensar as suas 
limitações específicas.
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Recomendação 14
Artigo 10, nº 1, parágrafo 2

Cada Estado-Membro designará os parceiros 
mais representativos a nível nacional, 
regional e local, bem como no sector 
socioeconómico ou noutros sectores, a 
seguir designados “parceiros”. O 
Estado-Membro garantirá uma participação 
ampla e eficaz de todos os organismos 
implicados, em conformidade com as regras 
e práticas nacionais, tendo em conta a 
necessidade de promover a igualdade entre 
homens e mulheres e o desenvolvimento 
sustentável, através da integração dos 
requisitos de protecção e melhoramento do 
ambiente. 

Cada Estado-Membro designará os parceiros 
mais representativos a nível nacional, 
regional e local, bem como no sector 
socioeconómico ou noutros sectores, a 
seguir designados “parceiros”. O 
Estado-Membro garantirá uma participação 
ampla e eficaz de todos os organismos 
implicados, em conformidade com as regras 
e práticas nacionais, tendo em conta a 
necessidade de promover a inclusão social, 
a igualdade entre homens e mulheres, bem 
como entre pessoas com e sem deficiência, 
e o desenvolvimento sustentável, através da 
integração dos requisitos de protecção e 
melhoramento do ambiente. 

Recomendação 15
Artigo 14, título

Igualdade entre homens e mulheres Igualdade entre homens e mulheres e 
não-discriminação e acessibilidade das 
pessoas com deficiência

Recomendação 16
Artigo 14

Os Estados-Membros e a Comissão 
garantirão que a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração da perspectiva do 
género são promovidas durante as várias 
fases de aplicação dos Fundos.

Os Estados-Membros e a Comissão 
garantirão que a igualdade entre homens e 
mulheres e a integração da perspectiva do 
género são promovidas durante as várias 
fases de aplicação dos Fundos. 
Providenciarão igualmente no sentido de a 
política de coesão respeitar os princípios da 
não-discriminação.

Justificação

Salienta o artigo 13º do Tratado que podem ser tomadas as medidas necessárias para 
combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.
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Recomendação 17
Artigo 14, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros e a Comissão 
garantem a não-discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual e, em particular, que a 
acessibilidade das pessoas com deficiência 
é condição para beneficiar dos Fundos e 
objecto de controlo durante as várias etapas 
de execução dos Fundos.

Justificação

Os Fundos Estruturais são um instrumento essencial para reduzir e atenuar a exclusão social 
por qualquer motivo e para criar um nível equitativo de participação entre as pessoas com e 
sem deficiência, mediante o combate à discriminação em todos os domínios da vida, em 
particular através da promoção e criação de uma envolvente física acessível às pessoas com 
deficiência em matéria de tecnologias de informação e comunicação, dos transportes e das 
infra-estruturas. É fundamental que os Fundos Estruturais não gerem mais discriminação e 
não criem mais entraves ao acesso das pessoas com deficiência, o que perpetuará a exclusão 
social de 40 milhões de pessoas com deficiência na União Europeia e de outras pessoas com 
mobilidade reduzida e acarretará implicações negativas para a sociedade em geral.

Recomendação 18
Artigo 17, nº 1, alínea b)

b) 16,56% para o apoio provisório e 
específico referido no nº 2 do artigo 6º, 
utilizando como critérios para calcular a 
repartição indicativa por Estado-Membro a 
população elegível, a prosperidade regional, 
a prosperidade nacional e o desemprego.

b) 16,56% para o apoio provisório e 
específico referido no nº 2 do artigo 6º, 
utilizando como critérios para calcular a 
repartição indicativa por Estado-Membro a 
população elegível, a prosperidade regional, 
a prosperidade nacional, o desemprego e o 
nível de habilitações.

Recomendação 19
Artigo 23, parágrafo 2

Em relação a cada um dos objectivos dos 
Fundos, estas orientações aplicarão, 
nomeadamente, as prioridades da 
Comunidade tendo em vista promover um 

Em relação a cada um dos objectivos dos 
Fundos, estas orientações aplicarão, 
nomeadamente, as prioridades da 
Comunidade tendo em vista promover um 
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desenvolvimento equilibrado, harmonioso e 
sustentável.

desenvolvimento equilibrado, harmonioso e 
sustentável, bem como a igualdade entre 
homens e mulheres e a inclusão social.

Justificação

As orientações estratégicas devem incluir igualmente a promoção da igualdade entre homens 
e mulheres e a inclusão social.

Recomendação 20
Artigo 25, nº 3, alínea a)

a) As prioridades temáticas e territoriais, 
incluindo as prioridades para a revitalização 
urbana e a diversificação das economias 
rurais e das zonas dependentes da pesca;

a) As prioridades temáticas e territoriais, 
incluindo as prioridades para o 
desenvolvimento urbano sustentável e a 
diversificação das economias rurais e das 
zonas dependentes da pesca;

Justificação

Cumpre atentar ao contributo das zonas urbanas para o crescimento, a inovação e a coesão 
económica e social; para o efeito, há que levar a efeito acções de desenvolvimento urbano 
sustentável, o que compreende a revitalização urbana.

Recomendação 21
Artigo 25, nº 3, alínea c)

c) Em relação unicamente ao objectivo 
“Competitividade regional e emprego”, a 
lista das regiões escolhidas para a 
competitividade regional referidas no nº 1, 
segundo parágrafo, do artigo 6º.

c) Em relação unicamente ao objectivo 
“Competitividade regional e emprego”, a 
lista das regiões e outras zonas escolhidas 
para a competitividade regional referidas no 
nº 1, segundo parágrafo, do artigo 6º.

Justificação

Como indicado no artigo 34º, nº 2, do presente regulamento, um Estado-Membro pode 
propor programas operacionais a título do objectivo "Competitividade regional e emprego" a 
diferentes níveis territoriais, incluindo zonas urbanas.
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Recomendação 22
Artigo 27, nº 1, parágrafo 1

1. A partir de 2008, o mais tardar até 1 de 
Outubro de cada ano, cada Estado-Membro 
apresentará à Comissão um relatório sobre o 
estado de adiantamento da execução da sua 
estratégia e a execução dos seus objectivos, 
tendo especialmente em conta os indicadores 
fixados, e a sua contribuição para a execução 
das orientações estratégicas da Comunidade 
relativas à coesão, bem como as avaliações 
disponíveis.

1. A partir de 2010, o mais tardar até 1 de 
Outubro de cada triénio após essa data, 
cada Estado-Membro apresentará à 
Comissão um relatório sobre o estado de 
adiantamento da execução da sua estratégia 
e a execução dos seus objectivos, tendo 
especialmente em conta os indicadores 
fixados, e a sua contribuição para a execução 
das orientações estratégicas da Comunidade 
relativas à coesão, bem como as avaliações 
disponíveis.

Justificação

Ver a recomendação 9.

Recomendação 23
Artigo 27, nº 1, parágrafo 2

O relatório fará referência ao plano de acção 
nacional para o emprego.

O relatório fará referência ao plano de acção 
nacional para o emprego e aos planos de 
acção nacionais para a inclusão social.

Justificação

Importa criar igualmente uma ligação aos planos de acção nacionais com vista à inclusão 
social.

Recomendação 24
Artigo 29, título

Exame anual Exame

Justificação

Ver a recomendação 9.
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Recomendação 25
Artigo 30, parágrafo 1, alínea a) bis (nova)

a bis) O relatório basear-se-á no exame e 
na avaliação, por parte da Comissão, dos 
relatórios dos Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 27° e de 
quaisquer outras informações disponíveis.

Justificação

Ver a recomendação 9.

Recomendação 26
Artigo 33, nº 2

2. Sem prejuízo de derrogações 
estabelecidas nos regulamentos específicos 
dos Fundos, o FEDER e o FSE poderão 
financiar, de forma complementar e dentro 
de um limite de 5% de cada prioridade de 
um programa operacional, medidas que 
sejam abrangidas pelo âmbito de assistência 
do outro Fundo, desde que estas medidas 
sejam necessárias para a execução 
satisfatória da operação e estejam 
directamente relacionadas com a mesma.

2. Sem prejuízo de derrogações 
estabelecidas nos regulamentos específicos 
dos Fundos, o FEDER e o FSE poderão 
financiar, de forma complementar e dentro 
de um limite de 10% de cada prioridade de 
um programa operacional, medidas que 
sejam abrangidas pelo âmbito de assistência 
do outro Fundo, desde que estas medidas 
sejam necessárias para a execução 
satisfatória da operação e estejam 
directamente relacionadas com a mesma.

Justificação

A experiência parece mostrar que para algumas propostas, a percentagem de 5% pode ser 
considerada demasiado exígua.

Recomendação 27
Artigo 36, nº 3, parágrafo 2, alínea b bis) (nova)

b bis) Os dados relativos à integração dos 
antigos princípios do programa EQUAL.

Justificação

Importa velar pela inclusão efectiva do Programa EQUAL nos novos programas.
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Recomendação 28
Artigo 36, nº 3, parágrafo 3, alínea b)

b) O efeito de alavanca nas 
prioridades-chave e objectivos da estratégia 
europeia para o emprego e nos objectivos da 
Comunidade no domínio da inserção social.

b) O efeito de alavanca nas 
prioridades-chave e objectivos da estratégia 
europeia para o emprego e nos objectivos da 
Comunidade no domínio da inserção social, 
da integração social dos migrantes, da 
coesão social, da igualdade entre homens e 
mulheres e das camadas mais vulneráveis 
da população.

Recomendação 29
Artigo 36, nº 3, parágrafo 3, alínea b bis) (nova)

b bis) Os dados relativos à integração dos 
antigos princípios do programa EQUAL.

Justificação

Importa velar pela inclusão efectiva do Programa EQUAL nos novos programas.

Recomendação 30
Artigo 36, nº 4, alínea b)

b) Informações sobre o tratamento da 
questão urbana, incluindo uma lista das 
cidades escolhidas e dos procedimentos para 
a subdelegação nas autoridades urbanas, 
eventualmente através de uma subvenção 
global;

b) Acções atinentes ao desenvolvimento 
urbano sustentável, incluindo uma lista das 
cidades escolhidas e dos procedimentos para 
a subdelegação nas autoridades urbanas, 
eventualmente através de uma subvenção 
global;

Justificação

Atendendo à formulação do nº 4, alíneas a) e c), do artigo 36º, de preferência a 
"informações" deve falar-se de acções; por outro lado, o conceito de informação é demasiado 
vago, devendo, por conseguinte, ser clarificado.
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Recomendação 31
Artigo 36, nº 4, alínea d bis) (nova)

d bis) Os dados relativos à integração dos 
antigos princípios do programa EQUAL.

Justificação

Importa velar pela inclusão efectiva do Programa EQUAL nos novos programas.

Recomendação 32
Artigo 43, nº 3 bis (novo)

3 bis. As organizações económicas, sociais 
ou de empresas são elegíveis para as 
medidas de assistência técnica.

Justificação

A experiência demonstra que certos Estados-Membros são reticentes em recorrer a 
organismos intermédios que não dependem directamente da Administração Pública, pelo que 
é pertinente a tal fazer menção explícita.

Recomendação 33
Artigo 44, nº 1

1. Por iniciativa do Estado-Membro, em 
relação a cada programa operacional, os 
Fundos podem financiar actividades de 
preparação, gestão, acompanhamento, 
avaliação, informação e controlo, bem como 
actividades destinadas a reforçar a 
capacidade administrativa para a execução 
dos Fundos, dentro dos seguintes limites:

1. Por iniciativa do Estado-Membro, em 
relação a cada programa operacional, os 
Fundos podem financiar actividades de 
preparação, gestão, acompanhamento, 
avaliação, informação e controlo, bem como 
actividades destinadas a reforçar a 
capacidade administrativa, incluindo a dos 
parceiros da sociedade civil, para a 
execução dos Fundos, dentro dos seguintes 
limites:

Justificação

Esta alteração visa garantir o envolvimento dos parceiros sociais e reforçar a sua 
capacidade para que possam participar plenamente, a nível regional e local, na execução dos 
programas.
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Recomendação 34
Artigo 44, nº 2 bis (novo)

2 bis. As organizações económicas, sociais 
ou de empresas são elegíveis para as 
medidas de assistência técnica.

Justificação

A experiência demonstra que certos Estados-Membros são reticentes em recorrer a 
organismos intermédios que não dependem directamente da Administração Pública, pelo que 
é pertinente a tal fazer menção explícita.

Recomendação 35
Artigo 45, nº 1, parágrafo 2

As avaliações terão como objectivo 
melhorar a qualidade, a eficácia e a 
coerência da assistência dos Fundos e a 
execução nos programas operacionais. 
Apreciarão igualmente o seu impacto em 
relação aos objectivos estratégicos da 
Comunidade, ao artigo 158º do Tratado e 
aos problemas estruturais específicos que 
afectam os Estados-Membros e as regiões 
em causa, tendo em conta as exigências de 
desenvolvimento sustentável e da legislação 
comunitária relevante em matéria de impacto 
ambiental e de avaliação ambiental 
estratégica.

As avaliações terão como objectivo 
melhorar a qualidade, a eficácia e a 
coerência da assistência dos Fundos e a 
execução nos programas operacionais. 
Apreciarão igualmente o seu impacto em 
relação aos objectivos estratégicos da 
Comunidade, ao artigo 158º do Tratado e 
aos problemas estruturais específicos que 
afectam os Estados-Membros e as regiões 
em causa, tendo em conta as exigências de 
desenvolvimento sustentável e da legislação 
comunitária relevante em matéria de impacto 
ambiental, de avaliação ambiental 
estratégica e de acessibilidade das pessoas 
com deficiência.

Justificação

A não-discriminação e a inclusão social, incluindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, são compromissos e objectivos importantes da Comunidade Europeia que 
convém reconhecer explicitamente nos objectivos das orientações estratégicas. A formulação 
é conforme ao artigo 10°.
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Recomendação 36
Artigo 51, nº 4

4. A contribuição máxima dos Fundos 
poderá ser aumentada para 85% das 
despesas públicas para os programas 
operacionais a título dos objectivos 
"Convergência" e “Competitividade regional 
e emprego” nas regiões ultraperiféricas e
para os programas operacionais das ilhas 
gregas periféricas, a título do objectivo 
“Convergência”.

4. A contribuição máxima dos Fundos 
poderá ser aumentada para 85% das 
despesas públicas para os programas 
operacionais a título dos objectivos 
"Convergência" e “Competitividade regional 
e emprego” nas regiões ultraperiféricas, para 
os programas operacionais das ilhas gregas 
periféricas, a título do objectivo 
“Convergência” e para os programas 
operacionais, a título do objectivo 
"Convergência" nas regiões onde o PIB 
per capita, avaliado em termos de paridade 
do poder de compra e calculado com base 
em índices da Comunidade relativos aos 
últimos três anos, seja inferior a 60% da 
média comunitária.

Justificação

Em muitas regiões, nomeadamente nos novos Estados-Membros, o PIB per capita é inferior 
ao das regiões ultraperiféricas e das ilhas gregas periféricas. Por conseguinte, é justo que 
também as regiões ultraperiféricas beneficiem de uma contribuição máxima dos Fundos de 
85% das despesas públicas para os programas operacionais.
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