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Introdução 
 
O presente documento de trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, são analisados 
os princípios e elementos básicos contidos na proposta da Comissão, bem como as várias 
questões que estão em causa neste debate. Na segunda parte, aborda-se o estado das 
negociações sobre o conteúdo específico do projecto de regulamento. 
 
I. PRINCÍPIOS E ELEMENTOS BÁSICOS DA PROPOSTA 
 
(i) Antecedentes 
 
A proposta de regulamento geral da Comissão segue de perto as conclusões do Terceiro 
relatório sobre a coesão económica e social1, por esta apresentado em Fevereiro de 2004. Nele 
expunha-se uma arquitectura global coerente para os Fundos Estruturais, baseada numa 
abordagem estratégica das seguintes três dimensões: 
 

- prioridade, reforçada no contexto do alargamento da União, à demonstração de 
solidariedade com os países da coesão e as regiões da convergência; 

 
- estreita relação entre todos os agentes nacionais, regionais e locais e as agendas de 

Lisboa e Gotemburgo, através da criação de um objectivo de competitividade regional 
e emprego; este deverá ter em conta as principais disparidades no seu modo de 
funcionar e procurar complementar o objectivo de convergência no restante território 
da Comunidade; 

 
- reforço da cooperação territorial. 

 

Assim, esta política é, de longe, a mais importante para promover os objectivos da UE junto 
dos cidadãos a nível local. 

(ii) Aspectos financeiros 
 
A fim de pôr estes elementos plenamente em perspectiva, é necessário considerar o equilíbrio 
orçamental previsto na proposta, ainda que os debates mais aprofundados sobre o pacote 
financeiro global devam ter lugar em sede diferente. 
 
A Comissão propôs a manutenção do montante consagrado à coesão em termos percentuais 
do rendimento nacional bruto (RNB) europeu. Seria, assim, afectada aos Fundos Estruturais e 
de Coesão um montante equivalente a 0,41% do RNB da UE, o que corresponde a 0,46% 
antes das transferências para os instrumentos únicos rurais e das pescas, que receberão 0,5% 
do RNB da UE. 
 
Para tal, a Comissão não propôs um aumento do limite máximo para os recursos destinados ao 
orçamento da UE, que continuará a ser 1,24% do RNB, mas propõe que se aumente a 
utilização desses recursos, mantendo o limite existente.  
 
                                                 
1 Ainda não publicado em JO,  EU Bulletin /2004/1/  1.3.131, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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(iii) Afectação dos Recursos 
 
A Comissão propõe a seguinte afectação de recursos: 
 
 

Afectação de Recursos proposta para o período de 2007-2013 

 
Montante  (mil 
milhões de euros) % do Total 

Objectivo de Convergência 
designadamente: 264,0 78,54% 

Regiões com um PIB inferior a 75% da média da UE25 177,8 52,90% 
Regiões em saída progressiva do sistema de ajudas 
(“Phasing out”) (efeito estatístico) 22,1 6,58% 
Fundo de Coesão 63,0 18,74% 
Regiões ultraperiféricas  1,1 0,33% 

Objectivo de Competitividade Regional e Emprego 
designadamente: 57,9 17,22% 

Regiões em “integração progressiva” (que estão a 
abandonar o Objectivo nº 1 graças ao crescimento do 
PIB) 9,6 2,85% 
Programa Regional (FEDER) 24,1 7,18% 
Programa Nacional (FSE) 24,1 7,18% 

Objectivo de Cooperação Territorial 
designadamente: 13,2 3,94% 

Cooperação transfronteiriça 4,7 1,40% 
Vector transfronteiriço do Instrumento de Vizinhança  1,6 0,48% 
Cooperação transnacional  6,3 1,87% 
Redes de cooperação e intercâmbio de experiências  0,6 0,18% 

Reserva de Eficiência 10,1 3,00% 
Assistência Técnica 1,0 0,30% 
TOTAL POLÍTICA DE COESÃO 336,1 100,00% 
 
 
(iv) Principais alterações em relação ao período anterior 
 
Os principais elementos novos da proposta são os seguintes: 

- maior concentração no Objectivo de Convergência, que representa quase 80% do total, 
quando no período anterior era ligeiramente inferior a 70%; 

- redução relativa do montante afectado ao novo Objectivo de Competitividade 
Regional e Emprego, por comparação com os antigos Objectivos nºs 2 e 3: 23,8% em 
2000-2006 para apenas 14,3% no período pós-2007 (fora da integração progressiva 
(“phasing in“) que antes estava incluída no Objectivo nº 1); 

- importante aumento dos recursos consagrados ao Objectivo de Cooperação Territorial, 
por comparação com o período anterior da iniciativa Interreg III, a fim de contemplar: 

o um aumento dos programas transfronteiriços na sequência do alargamento   

o o novo instrumento de vizinhança 
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o a importância crescente da dimensão transnacional  

- Iniciativas comunitárias como a URBAN, a EQUAL e a LEADER foram integradas 
na programação geral; 

- maior parceria entre as autoridades regionais, locais, urbanas e outras autoridades 
públicas competentes, os parceiros económicos e sociais e qualquer outro organismo 
adequado representante da sociedade civil, parceiros ambientais e organizações não 
governamentais; 

- adopção do princípio da “proporcionalidade”, segundo o qual os controlos 
comunitários aumentam ou diminuem consoante o montante das verbas comunitárias 
afectadas a um projecto; 

- introdução de uma abordagem estratégica baseada nas orientações estratégicas da 
Comunidade para a política de coesão e nos quadros estratégicos nacionais de 
referência;  

- um sistema de execução simplificado e descentralizado em matéria de gestão, controlo 
e programação, com destaque para a natureza contratual da programação; estas 
alterações implicarão a cessação dos quadros comunitários de apoio e dos 
complementos de programação, subsistindo apenas os programas operacionais; 

- instituição de uma significativa reserva comunitária de qualidade e eficiência para 
recompensar o progresso efectuado em relação à situação inicial e de uma reserva 
nacional para imprevistos destinada a cobrir crises locais ou sectoriais inesperadas; 

 
Por último, importa destacar que é pouco provável que se reproduza uma ultrapassagem dos 
programas no próximo período graças à regra da anulação automática (N+2), que será 
mantida. As verbas do orçamento da UE que não tenham sido pagas no prazo de dois anos a 
contar da sua autorização ficarão definitivamente perdidas. 
 
II. ESTADO DAS NEGOCIAÇÕES 
 
À luz desta breve panorâmica dos principais elementos da proposta, pode considerar-se que o 
actual debate sobre a proposta de regulamento, em curso no Conselho, está centrado em duas 
questões fundamentais: 
 

- o debate dos aspectos financeiros, uma vez que a política de coesão constitui um dos 
principais elementos das perspectivas financeiras; 

 
- os aspectos políticos e a questão da governação; o equilíbrio entre a intervenção da 

Comunidade e a intervenção nacional, a fim de alcançar os objectivos de coesão, e o 
equilíbrio entre a Comissão e os Estados-Membros na gestão e no controlo da política 
da União. 

 
Estas questões são a seguir descritas em traços gerais, seguindo-se uma análise dos principais 
elementos de controvérsia existentes na própria proposta. 
 
(i) O debate financeiro 
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Em relação aos aspectos financeiros, a possibilidade de iniciarmos aqui um debate 
pormenorizado está limitada pelo Parlamento, devido aos trabalhos em curso na Comissão 
temporária sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais da União Alargada 2007-
2013. Esta limitação visa permitir que o Parlamento Europeu fale a uma só voz sobre este 
assunto. 
 
Contudo, o debate neste domínio é extremamente importante, uma vez que o pacote 
financeiro constitui um elemento integrante fundamental para o êxito da política de coesão. 
Além disso, esta questão deve ser examinada tendo em conta as ameaças de cortes 
orçamentais propostos por seis Estados-Membros que exigiram um limite máximo de 1% do 
RNB. Independentemente, porém, do valor exacto que venha a ser acordado, é evidente que o 
orçamento da UE continuará a ser extremamente escasso. Mesmo com 1,24% do RNB 
dificilmente ascenderia a 2,5% da despesa pública total da União. 
 
É, todavia, claro que, uma vez que as decisões sobre as despesas agrícolas (a outra 
componente principal do orçamento da UE) já foram quanto ao essencial tomadas para o 
período que decorrerá até 2013, quaisquer cortes no orçamento da União recairiam 
principalmente sobre a política de coesão. As novas Perspectivas Financeiras deverão 
normalmente ser aprovadas antes de a Comissão começar a elaborar o seu anteprojecto de 
orçamento para 2007. Na ausência de um acordo, aplicar-se-iam os orçamentos anuais, o que 
conduziria, no mínimo, a um período de considerável incerteza e a que os programas 
plurianuais no âmbito dos Fundos Estruturais fossem postos em causa. 
 
(ii) O debate político 
 
Existe um amplo consenso de que a União Europeia deverá ter um papel fundamental a 
desempenhar na ajuda às regiões mais pobres da Europa. Subsiste, todavia, a questão de saber 
que medidas comunitárias deverão ser tomadas fora do Objectivo de Convergência e em que 
medida a política da União deverá ser definida, gerida e controlada a nível central. Por outras 
palavras, deverão as políticas fora do Objectivo de Convergência ser renacionalizadas e 
deverão os Estados-Membros ter mais flexibilidade para aplicarem a política comunitária 
remanescente do modo que entenderem? 
 
Realizaram-se muitos debates sobre estas questões, após a publicação do Relatório SAPIR1 no 
Verão de 2003. Estes debates foram analisados pela Comissão Europeia que, após uma 
investigação minuciosa, optou pela sua actual hipótese a favor de que a União continue a ser 
uma “comunidade de solidariedade” com a convicção de que as intervenções comunitárias 
não só têm um significativo valor acrescentado em termos de coesão económica e social, 
como também representam um valor acrescentado genuíno para os recursos da União e dos 
Estados-Membros. A política de coesão da UE representa consideravelmente menos de 1% do 
total das despesas públicas na Europa, mas apesar dos seus recursos relativamente modestos, 
os Fundos Estruturais têm a capacidade de produzir um significativo efeito de alavanca sobre 
o desenvolvimento económico. Como a Comissão fez notar, as evidências mostram que as 
regiões beneficiárias da política de coesão tiveram uma taxa de crescimento constantemente 
superior à média da UE. Além disso, os Estados-Membros que são contribuintes líquidos 

                                                 
1 Relatório de um Grupo de Estudo Independente de Alto Nível criado por iniciativa do Presidente da Comissão 
Europeia, Bruxelas, Julho de 2003. 
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obtêm um benefício financeiro significativo ao abrigo desta política, gerando cada euro gasto 
vários euros de retribuição.1 
 
Este debate deve ser visto no contexto mais vasto da denominada Estratégia de Lisboa que 
tem por objectivo tornar a UE na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e 
competitiva do mundo, com um crescimento económico sustentável e maior coesão social até 
2010. Que papel deverá a política de coesão da União desempenhar na consecução deste 
objectivo? Em que medida deverão os Estados-Membros, as regiões e outros agentes 
socioeconómicos ser envolvidos na estratégia?  
 
Trata-se, acima de tudo, de reconhecermos ou não que a parceria é capaz de produzir 
resultados que correspondam aos nossos objectivos. O debate relaciona-se, assim, com a 
questão de se saber se é realmente útil confiar numa abordagem “descendente” para produzir 
um desenvolvimento económico sustentável, ou se não será melhor mobilizar plenamente a 
participação activa de todos os agentes regionais e locais pertinentes a todos os níveis do 
processo.  
 
Este debate mais amplo reflecte-se, simultaneamente, nas posições adoptadas relativamente 
aos pormenores técnicos do modo de gestão da política de coesão da União. Prossegue, assim, 
a discussão sobre se deverá haver uma simplificação muito maior dos procedimentos e uma 
gestão mais flexível da política. No fundo, trata-se, afinal, de saber qual das abordagens 
deverá ser realçada, a comunitária ou a nacional, e em que medida é necessário ou desejável 
exercer o controlo a partir do centro. 
 
Esta questão fundamental está claramente presente nos aspectos específicos que focamos 
seguidamente. 
 
(iii) Possíveis elementos específicos de controvérsia específicos existentes na proposta 
 
Sob a Presidência neerlandesa, a análise da proposta a nível do Conselho está bastante 
adiantada, tendo o Grupo de Trabalho “Acções Estruturais”realizado um exame aprofundado 
do texto. Muito embora o Parlamento esteja formalmente excluído destes debates, tornaram-se 
áreas patentes vários indícios de possíveis elementos de desacordo. 
 
Estas são seguidamente analisadas tomando por referência a posição do Parlamento adoptada 
na sua resolução de Quinta-feira, 22 de Abril de 2004 sobre o Terceiro relatório sobre a 
coesão económica e social.2 As referências a “números” dizem respeito à dita resolução, 
enquanto os “artigos” se referem à proposta da Comissão, COM (2004) 492 final. 
 
Parceria (Artigo 10º) 
 

                                                 
1 3 euros, regiões do Objectivo nº 2.  
2 Resolução do Parlamento Europeu sobre o Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social, Quinta-feira, 22 de Abril de 2004, (COM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 
2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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Este princípio deve ser saudado e, em especial, a proposta de que os Estados-Membros 
envolvam fortemente as regiões numa parceria activa, não só na execução das acções 
estruturais, mas também na preparação e no acompanhamento do quadro estratégico nacional 
de referência. A este respeito, o Parlamento Europeu manifestou-se, na sua resolução, 
"favorável às propostas de reforço da parceria e da cooperação entre as instâncias de governo 
local, regional, nacional e comunitário e de incentivo aos Estados-Membros para que utilizem, 
sempre que necessário, a possibilidade de celebração de acordos tripartidos". Solicitou, ainda, 
"à Comissão que elabore regras e critérios harmonizados e vinculativos para uma associação 
de parceria e para o desenvolvimento no quadro das regulamentações relativas aos Fundos 
Estruturais para o período 2007-2013, garantindo ao mesmo tempo uma parceria eficaz 
através do financiamento dos custos da respectiva participação;" (Nº 94). 
 
A proposta sobre a manutenção do princípio de parceria parece ter obtido o consenso do 
Conselho, e o valor acrescentado que ela poderá proporcionar parece ter sido amplamente 
reconhecido. No entanto, a inclusão pela Comissão de "qualquer outro organismo adequado 
representante da sociedade civil, parceiros ambientais, organizações não governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da igualdade entre homens e mulheres" na lista de 
parceiros encontrou resistência. 
 
Intervenção subsidiária e proporcional (Artigo 11º) 
 
A introdução do princípio de proporcionalidade, mediante o qual, para reduzir os custos de 
transacção, os mecanismos e controlos administrativos estão proporcionalmente relacionados 
com o nível de financiamento da UE, foi, de um modo geral, bem acolhida. Neste caso, o 
Parlamento Europeu reservou o seu parecer, considerando que "a Comissão deveria garantir 
um acompanhamento independente e um poder de controlo sobre a implementação das 
intervenções estruturais e sobre a sua conformidade com a legislação e os objectivos da UE". 
Reservou-se, "no entanto, a emissão do seu parecer definitivo até ter tomado conhecimento 
das propostas de regulamentos dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão" (Nº 86). 
 
Alguns Estados-Membros exigem agora uma maior simplificação e um alargamento do 
princípio de proporcionalidade. Em termos práticos, isto implicaria uma redução das funções 
de “controlo” da Comissão. 
 
O Parlamento sempre considerou que a simplificação da política de coesão deve ter uma 
prioridade elevada e que deveria ser mais fácil às "empresas, universidades e organizações 
cívicas a participação em projectos sem que as suas actividades esbarrem desnecessariamente 
na burocracia, relatórios de pagamento, etc.;" (Nº 88). Contudo, a linha de fronteira entre a 
redução do controlo e a sua ausência total é muito ténue. 
 
O Parlamento deve ponderar a forma de garantir a obtenção de um correcto equilíbrio. 
 
Adicionalidade (Artigo 13º) 
 
Há um amplo consenso de que a adicionalidade deverá continuar a ser um princípio 
fundamental da política de coesão. Como afirma a proposta da Comissão, "as contribuições 
dos Fundos estruturais não podem substituir as despesas eventuais públicas ou equivalentes 
dos Estados-Membros". As contribuições da UE devem, portanto, constituir um valor 
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acrescentado para as despesas que um Estado já estava a prever realizar em qualquer caso. 
 
Evidentemente que a aplicação deste princípio é difícil de controlar. No entanto, a este 
respeito, o Parlamento Europeu salientou "a necessidade de prestar uma atenção especial ao 
cumprimento, pelas autoridades estatais e territoriais responsáveis, do princípio de 
adicionalidade, tendo em vista a agregação e não a substituição dos recursos estatais, 
contando a Comissão com os instrumentos de controlo precisos". (Nº 95). 
 
É de saudar, portanto, a determinação da Comissão em que este princípio seja respeitado, 
nomeadamente através do quadro estratégico nacional de referência. No entanto, parece 
estranho que a verificação intercalar fique limitada ao Objectivo "Convergência" e não seja 
aplicável ao Objectivo de Competitividade Regional e Emprego, tanto mais que a missão 
deste objectivo é promover um desenvolvimento mais equilibrado. 
 
Na verdade, foi afirmado que esta ideia poderia ser contrária ao princípio da igualdade de 
tratamento e susceptível de discriminar os Estados-Membros mais pobres. 
 
Não-discriminação (Artigo 14º) 
 
A proposta da Comissão relativa à igualdade entre homens e mulheres e à integração da 
perspectiva do género já é uma parte aceite do acervo comunitário, tendo sido recebidos 
muitos pedidos para que este princípio se estenda a outros grupos sociais. O próprio 
Parlamento salientou que é “necessário incentivar a inserção social de grupos desfavorecidos 
e eliminar as barreiras à acessibilidade de pessoas com deficiência”. (Nº 19). 
 
O Parlamento deverá, assim, considerar tais pedidos cuidadosamente. 
  
Orientações estratégicas comunitárias relativas à coesão (Artigos 23º – 24º) 
Quadro estratégico nacional de referência (Artigos 25º –26º) 
 
O Parlamento tem procurado persistentemente alcançar uma melhor coordenação da política 
regional com outras políticas sectoriais e reconheceu, neste contexto, que “a coerência e a 
complementaridade serão reforçadas pela concentração da política regional a temas limitados 
e pela existência de uma estratégia abrangente de coesão.” (Nº 74).  Especificamente, na sua 
resolução, concordou com a “adopção de um documento estratégico global para a política de 
coesão europeia e com a preparação de documentos de estratégia política pelos 
Estados-Membros” (Nº 87). 
 
Como já foi dito, alguns Estados-Membros opõem-se a uma tal estratégia centrada na 
Comunidade e preferem uma abordagem mais nacional. O Parlamento Europeu tem sido 
coerente e firme a respeito desta questão. Consequentemente, na sua resolução, “felicita a 
Comissão por ter reconhecido que a política regional europeia diz respeito a todas as regiões e 
a todos os Estados-Membros da União e manifesta, por isso, a sua satisfação por não ter sido 
proposta a renacionalização da política de coesão.” (Nº 4). 
 
A proposta da Comissão não vai mais longe na exposição dos elementos fundamentais das 
orientações estratégicas. Será necessário ponderar se, para este Regulamento, seria útil 
pormenorizar os modos de alcançar os principais objectivos de coesão, ou se será preferível 
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deixar essa questão para depois da adopção das próprias orientações estratégicas. 
 
Em qualquer dos casos, é evidente que o processo previsto para a adopção destas orientações 
– o procedimento de parecer favorável nos termos do artigo 161º do Tratado não satisfaz 
adequadamente a exigência de parceria equitativa formulada pelo Parlamento. Como o PE 
afirmou, “o documento estratégico europeu de coesão deve ser objecto de uma lei do direito 
comunitário que integre toda a participação legislativa do Parlamento Europeu, tal como 
prevê o artigo III-119º do Projecto de Tratado que se propõe estabelecer uma Constituição 
para a Europa” (Nº 89). 
 
Quanto ao quadro estratégico nacional de referência, o equilíbrio exacto entre as secções 
estratégica e operacional propostas e o conteúdo de cada uma delas já originou uma variedade 
de pontos de vista. A este respeito, o Parlamento poderá querer reafirmar a posição de que é 
“a gestão salutar dos fundos estruturais” que constitui a sua preocupação primordial” (Nº 91). 
 
Acompanhamento estratégico e debate anual (Artigos 27º – 30º) 
 
A proposta da Comissão de um relatório anual dos Estados-Membros, de um relatório anual 
da Comissão e de um exame anual não parece ter obtido a aprovação da maioria dos 
Estados-Membros. Como alternativa, um intervalo de três anos parece recolher amplo apoio. 
 
O Parlamento já reagiu favoravelmente à proposta de “uma revisão anual pelas Instituições 
Europeias com o objectivo de discutir os progressos alcançados; sugere que esta revisão tenha 
lugar durante o Conselho Europeu da Primavera após consulta do Parlamento” (Nº 90). 
 
Avaliação (Artigos 45º – 47º) 
 
No que se refere à avaliação, o Parlamento Europeu solicitara, em especial, à Comissão que 
elaborasse, “na perspectiva do próximo período de programação, procedimentos de controlo 
da adicionalidade que sejam mais praticáveis, integrados nos quadros de programação, de 
controlo e avaliação, e que possam ser utilizáveis juntamente com as informações orçamentais 
e estatísticas disponíveis.” Solicitara, além disso, à Comissão que elaborasse “medidas 
específicas, tais como sanções, a fim de assegurar o respeito deste princípio.” (Nº 97). 
 
Parece agora que as propostas da Comissão, sobretudo no que diz respeito às avaliações ex 
ante, depararam com uma resistência significativa por parte dos Estados-Membros, que as 
consideram desnecessárias e complexas. Estes Estados-Membros são favoráveis à 
manutenção das disposições actuais, que são mais flexíveis. 
 
Reserva comunitária para a qualidade e a eficiência (Artigo 48º) 
 
A reserva para a qualidade e a eficiência constitui uma parte importante da proposta da 
Comissão, que foi apoiada pelo Parlamento Europeu na sua resolução como um mecanismo 
de recompensa ao progresso. (Nº 96). 
 
A maioria dos Estados-Membros parece agora opor-se a esta ideia. Contudo, deverão ser 
seguramente utilizados alguns meios positivos para garantir que os diversos objectivos 
continuam na ordem do dia.  
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Reserva nacional para imprevistos (Artigo 49º) 
 
O Parlamento saudou especificamente "a criação de reservas nacionais para responder a 
situações sectoriais ou locais inesperadas, na condição de estes fundos terem substância real e 
não serem simples gestos simbólicos" (Nº 96). 
 
Parece existir agora um consenso entre os Estados-Membros de que estas reservas devem ser 
opcionais, deixando ao critério de cada Estado-Membro a decisão de constituir ou não uma 
reserva nacional para imprevistos. 
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