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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Conteúdo da proposta

A proposta da Comissão altera o 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 no que diz respeito a certas disposições relativas à gestão financeira. As 
medidas propostas no âmbito de um processo de parecer favorável visam fazer face à crise 
financeira e às suas repercussões socioeconómicas através da aceleração da contribuição dos 
Fundos Estruturais e relançar, assim, o crescimento e o emprego utilizando a política de 
coesão como alavanca.

A proposta compreende, nomeadamente, as seguintes alterações:

 Alargamento do âmbito de aplicação do artigo 44.º relativo aos instrumentos de 
engenharia financeira às intervenções do BEI e do FEI em apoio dos Estados-Membros
para a preparação e a execução dos programas operacionais;

 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; deveria poder ser aplicável retroactivamente a 
partir de 1 de Agosto de 2006;

 Alteração das disposições relativas aos mapas de despesas:

- (i) por um lado, a possibilidade de, para os grandes projectos, inserir nos pedidos de 
pagamentos intermédios despesas efectuadas antes da aprovação final pela Comissão; e

- (ii) por outro lado, para os auxílios estatais na acepção do artigo 87.º do Tratado, o 
aumento do limite de 35% do adiantamento que pode ser actualmente vertido aos 
beneficiários pelo organismo que concede as ajudas, permitindo assim ir até 100%;

 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 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. Estes recursos adicionais, que seriam disponibilizados no início do ano, deveriam 
ser transferidos rapidamente para os beneficiários, respeitando sempre as regras de boa 
gestão financeira.

2. Observações da relatora

A relatora de parecer acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, bem como as demais 
medidas propostas no domínio da política estrutural na sequência do Plano de Relançamento 
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proposto pela Comissão para fazer face à crise que se abateu sobre os mercados financeiros e 
abalou a sociedade e a economia e cujo contributo deverá totalizar 6,3 mil milhões de euros.

A relatora acolhe favoravelmente as propostas da Comissão, incluindo a participação do BEI 
no Plano de Relançamento da Economia Europeia, a concessão de financiamentos ou de 
novos empréstimos e fundos e por meio de medidas de flexibilização dos actuais critérios de 
elegibilidade para o financiamento no âmbito do orçamento da União Europeia. Lamenta, 
porém, que os Estados-Membros ainda não tenham conseguido chegar a acordo relativamente 
à revisão do quadro financeiro plurianual para o período de 2007-2013 a fim de libertar cinco 
mil milhões de euros para o financiamento das redes transeuropeias de energia e das 
infra-estruturas de banda larga no âmbito do Plano de Relançamento.

A relatora lembra que a política de coesão representa 36% do quadro financeiro plurianual 
para 2007-2013, ou seja, 347 mil milhões de euros, a preços correntes, e constitui por esse 
motivo um instrumento financeiro importantíssimo capaz de produzir um efeito de alavanca 
no sentido da retoma da economia;

A relatora é de opinião que as disposições relativas ao pré-financiamento previstas pela 
Comissão são apropriadas para apoiar os Estados-Membros no arranque rápido dos programas 
operacionais. Sublinha, contudo, que estas políticas de investimento devem ser postas em 
prática de forma homogénea e coordenada entre todos os Estados-Membros, a fim de que 
estas facilidades na gestão dos fundos não agravem as disparidades existentes ou criem novas 
disparidades ao invés de promoverem a coesão.

Neste âmbito, a Relatora lamenta que esta cooperação não contribua suficientemente para a 
elaboração de uma verdadeira política económica comum.

A relatora deplora que a Comissão não tenha transmitido as suas previsões relativas às 
repercussões desta alteração legislativa nos programas operacionais (PO), interrogando-se 
sobre a pertinência de uma alteração dos PO e sobre o eventual impacto na sua data de 
implementação.

Além disso, a relatora salienta que os Estados-Membros são responsáveis pela boa gestão dos 
fundos, sob a supervisão da Comissão. Lembra igualmente os pedidos reiteradamente 
formulados pelo Parlamento Europeu tendo em vista a introdução, no nível político 
apropriado, de uma declaração nacional relativa à execução dos fundos comunitários (vide
ponto 44do AII, 17 de Maio de 2006) em gestão partilhada.

A relatora manifesta uma vez mais a sua preocupação relativamente aos atrasos nos
pagamentos relativos às políticas inscritas na rubrica 1b (Coesão) – quando se trata de uma 
prioridade política da União Europeia no âmbito do quadro financeiro para 2007-2013 – e 
considera que a proposta da Comissão poderá reduzir esses atrasos mediante a antecipação 
dos financiamentos. 

Lembra igualmente a este respeito as declarações aprovadas pelo Parlamento Europeu no 
quadro da concertação de 21 de Novembro de 2008 sobre os pagamentos e a implementação 
da política de coesão nas quais o Parlamento Europeu reafirma o seu pedido aos Estados-
Membros para que estes tomem todas as medidas necessárias para garantir uma execução 
adequada das dotações da política de coesão.
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A relatora salienta ainda que as medidas previstas deverão favorecer uma redução do saldo 
remanescente ainda por liquidar do ano em curso e do próximo ano e solicita à Comissão que 
preste esclarecimentos sobre esta questão. Mais concretamente, a vossa relatora gostaria que a 
Comissão esclarecesse qual será o impacto da proposta em apreço no orçamento relativo ao 
exercício de 2009 e na preparação do orçamento relativo a 2010.

Por último, a relatora acolhe favoravelmente a vertente de simplificação da proposta 
porquanto é notório que as demoras registadas na execução da política estrutural se devem, 
entre outros aspectos, aos procedimentos demasiado morosos que urge simplificar.

Para concluir, e dada a urgência de uma acção no contexto da crise, a relatora apoia a 
aprovação da presente proposta.

******

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