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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Prevê-se que as graves repercussões que afectam a economia europeia reduzam a taxa de 
crescimento potencial a médio prazo e travem consideravelmente o crescimento em 2009 e 
2010. Estas perspectivas económicas pouco animadoras repercutir-se-ão também de modo 
negativo nas finanças públicas dos Estados-Membros. Além disso, as condições de execução 
da política de coesão – que requerem co-financiamentos públicos para a mobilização dos 
fundos estruturais – correm o risco de ser profundamente perturbadas.
Neste contexto, certas disposições regulamentares actualmente em vigor devem ser adaptadas 
para acelerar a execução dos projectos de investimento e a afectação das dotações 
comunitárias em proveito da economia dos Estados-Membros e das regiões da UE. 

Entre elas encontram-se as disposições relativas ao pré-financiamento, ao mapa de despesas e 
à elegibilidade das despesas, bem como as que se referem a instrumentos da competência da 
engenharia financeira.

A proposta da Comissão destina-se a garantir que os Estados-Membros possam utilizar 
plenamente as flexibilidades existentes, incluindo, se necessário, a possibilidade de modificar,
ou mesmo simplificar, os programas para os adaptar às novas necessidades.

As alterações do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 que estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão 
propostas pela Comissão destinam-se a contrabalançar os efeitos negativos da crise 
económica, a fim de acelerar a curto prazo a utilização dos fundos em proveito da economia 
real, nomeadamente através de um apoio reforçado às PME.
A fim de alcançar estes objectivos a Comissão propõe:

– o alargamento ao Banco Europeu de Investimento (BEI) e ao Fundo Europeu de 
Investimento (FEI) do âmbito de aplicação do artigo 44.º relativo aos instrumentos de 
engenharia financeira, em apoio dos Estados-Membros para a preparação e a execução 
dos programas operacionais;

– a alteração do artigo 56.º relativo à elegibilidade das despesas para clarificar a 
possibilidade de pagamentos das despesas gerais com base em taxas forfetárias e 
introduzir a possibilidade de contribuições em espécie como despesas elegíveis para 
constituição e participação dos fundos;

– a alteração das disposições relativas aos mapas de despesas: (i) para os grandes 
projectos, através da supressão da proibição de inserir nos pedidos de pagamentos 
intermédios despesas efectuadas antes da aprovação final pela Comissão e (ii) para os 
auxílios estatais na acepção do artigo 87.º do Tratado, com a supressão do limite de 
35% do adiantamento que pode ser vertido aos beneficiários pelo organismo que 
concede as ajudas, permitindo assim ir até 100%, e mantendo-se as restantes condições;

– o aumento da terceira parcela do pré-financiamento (2009) de 2% para os fundos 
estruturais destinados aos Estados-Membros que aderiram à União Europeia em 1 de 
Maio de 2004 ou ulteriormente e a criação de uma terceira parcela (2009) de 2,5%, para 
os fundos estruturais destinados aos Estados-Membros que aderiram à União Europeia 
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antes de 1 de Maio de 2004. No que se refere ao objectivo de cooperação territorial 
europeia, se o programa incluir pelo menos um Estado-Membro que aderiu à União 
Europeia em 1 de Maio de 2004 ou ulteriormente, é atribuída uma percentagem 
suplementar de 2% em 2009.

******

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a propor ao Parlamento que dê parecer 
favorável.
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