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I.  Delimitação do tema e definição do conceito "futuros alargamentos"

Num relatório sobre a estratégia de alargamento, o Parlamento Europeu preconizou 
recentemente, com o acordo de vários grupos políticos, que nos futuros alargamentos seja 
mais tida em conta a capacidade de absorção da Comunidade1. Cada novo alargamento deverá 
depender dos recursos financeiros. Tal exigência é justamente relevante para a política 
estrutural da União Europeia. Também a Comissão preconiza, no seu documento sobre a 
estratégia de alargamento, de 8 de Novembro de 2006, que nos futuros alargamentos sejam 
previamente analisadas, de forma cuidadosa, as consequências para o orçamento da UE2.

A política estrutural encontra-se igualmente sujeita a avaliação, tendo em conta a revisão do 
orçamento da UE prevista para 2008/2009 (relatório de revisão da Comissão previsto para o 
início de 2009). A inclusão do conceito de eficiência no Acordo Interinstitucional sobre o 
orçamento para o período de 2007 a 2013 trará consigo um debate muito intenso da política 
estrutural e regional, que corresponde a uma das maiores rubricas orçamentais3.

O relatório de iniciativa abordará a questão das consequência dos futuros alargamentos da UE 
para a eficácia da política de coesão e do modo como a mesma deverá ser futuramente 
organizada para poder continuar a atingir os efeitos desejados, que visam o equilíbrio e o 
crescimento.

O relatório analisa, como futuros alargamentos, a adesão da Roménia e da Bulgária, em 1 de 
Janeiro de 2007, sob reserva da aprovação nacional. Embora essas adesões não caibam 
formalmente no conceito de "futuro alargamento", uma vez que já se encontram previstas nas
novas Perspectivas Financeiras para o período de programação de 2007-2013, é necessário ter 
em conta, no que diz especificamente respeito à política regional e estrutural, que não foi 
ainda calculado o efeito estatístico da menor capacidade económica desses países para a 
elegibilidade de outras regiões, efeito esse que apenas se fará sentir a partir de 2014.

O conceito de "futuros alargamentos" aplica-se, além disso, aos Estados que gozam do
estatuto oficial de países candidatos e com os quais a UE encetou já negociações de adesão, 
embora sem resultado garantido: a Turquia e a Croácia. Ambos os países fazem parte dos 
beneficiários da chamada ajuda de pré-adesão, no âmbito do Instrumento de Pré-Adesão 
(IPA)4.

Os outros Estados dos Balcãs Ocidentais (antiga República Jugoslava da Macedónia, 
Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Sérvia (incluindo o Kosovo)) são igualmente 
considerados candidatos potenciais à adesão, também já beneficiários do Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão. A Macedónia apresentou, em 22 de Março de 2004, um pedido de 
adesão à União Europeia, sendo até ao momento o único país dos Balcãs Ocidentais com o 

  
1 Relatório sobre o documento de estratégia de 2005 da Comissão sobre o alargamento 
P6_TA-PROV(2006)0096, sessão plenária de 16.3.2006.
2 Estratégia de alargamento e principais desafios para 2006-2007, Comunicação da Comissão (COM(2006)649), 
de 8.11.2006.
3 Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 
e a boa gestão financeira (JO 2006/C 139/01).
4 "Consequências dos futuros alargamentos para a eficácia da política de coesão", Nota do Departamento 
Temático "Política Estrutural e de Coesão" de 31.7.2006; PE 375.308.
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estatuto de candidato5. São, assim, objecto de estudo a Roménia e a Bulgária, bem como 
todos os países beneficiários da assistência de pré-adesão, designados no seu conjunto como 
países da adesão ou países candidatos (9).

Outros países (Ucrânia, Rússia) com os quais a UE celebrou acordos de parceria, integrados 
no Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), não constituem objecto do 
relatório, uma vez que só a muito longo prazo podem ser considerados candidatos potenciais à 
adesão.

II.  Condições-quadro da futura política regional

Progressos a nível da convergência na UE

A política de coesão europeia conseguiu êxitos assinaláveis, sendo considerado exemplar o 
apoio ao alargamento da UE aos países do Sul. Neste caso, os efeitos cumulativos dos Fundos 
Estruturais contribuíram para que, entre 1989 e 1999, o PIB da Grécia, de Portugal e da 
Irlanda aumentasse, em cada caso, 10%, para ultrapassar 70% (partindo de 63,5%) da média 
comunitária6.

Já os resultados do alargamento a leste são mais moderados, pelo facto de o desafio ser 
incomparavelmente maior: o nível económico de partida, que importava equilibrar, era 
inferior. Ao mesmo tempo, foi necessário efectuar uma mudança radical de sistema político. 
Com o alargamento de 15 a 25 Estados-Membros, a superfície da UE aumentou 23%, a 
população cresceu 20%, mas a criação de riqueza apenas conheceu um aumento de 5%. É 
certo que, entre 1997 e 2005, o rendimento médio da UE-10 subiu de 44% para 50% do 
rendimento médio da UE-157. No entanto, a aproximação das condições de vida (atingindo o 
limiar dos 75%) apenas é esperada pela Comissão até 2040. Segundo vários institutos 
económicos, o crescimento dos países da  UE-10 poderá conhecer um nítido abrandamento, 
levando a que o processo de adaptação possa ainda durar bastante mais tempo8.

Mas também no interior da UE-15 subsistem numerosos problemas estruturais por resolver,
ou se manifestam novas debilidades locais em consequência da globalização. Muitas regiões 
são atingidas pelo encerramento de empresas e por um desemprego elevado. A adaptação, 
mencionada supra, da capacidade económica da UE-10 à UE-15 fica ainda a dever-se, 
entretanto, a uma relativa debilidade do crescimento da "antiga" UE-15.

A adaptação económica é acompanhada por uma situação orçamental difícil na maioria dos 
Estados-Membros. Apenas seis (Polónia, República Checa, Hungria, Eslováquia, Malta e 

  
5 "Consequências dos futuros alargamentos para a eficácia da política de coesão", Nota do Departamento 
Temático "Política Estrutural e de Coesão" de 31.7.2006; PE 375.308.
6 "Uma nova parceria para a coesão", Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social. Comissão Europeia 
(COM(2004)343), Fevereiro de 2004.
7 "Enlargement, two years after: an economic evaluation": Comissão Europeia, Occasional Paper nº 24, Maio de 
2006.
8 "A actual situação económica nos países da Europa Central, Oriental e Meridional", Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche de Viena, Julho de 2005, dados do Eurostat 2006.
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Chipre) dos dez novos Estados-Membros violaram o Pacto de Estabilidade e Crescimento9. 
Também os orçamentos de grandes Estados-Membros, como a Alemanha e a França, 
apresentaram nos últimos anos défices incompatíveis com o Pacto de Estabilidade, o que 
influenciará negativamente, no que diz respeito a muitos Estados-Membros, as possibilidades 
e a vontade de contribuírem para o orçamento da UE e, desse modo, para a política de coesão.

Acrescem ainda as futuras despesas públicas para acompanhar as alterações demográficas. 
Numa comunicação do Conselho "Assuntos Económicos e Financeiros" de 13.2.200610, 
afirma-se que a parcela da despesa pública determinada pelo envelhecimento aumentará 4 
pontos percentuais do PIB, na média da UE, e que a taxa de crescimento médio anual da 
UE-25 diminuirá consideravelmente, de 2,2% durante o período de 2004-2010 para 1,4% 
entre 2030 e 2050.

A capacidade de absorção e o desafio dos futuros alargamentos

No relatório supracitado sobre a estratégia para o alargamento, o Parlamento Europeu exige
que se faça depender os alargamentos dos recursos financeiros. Tal exigência é relevante, 
sobretudo para a política estrutural da União Europeia. Conforme a dimensão e o atraso dos 
países aderentes, as regiões ou os países "antigos" da Comunidade, têm de aceitar a perda de 
elegibilidade ou soluções transitórias, em consequência do "efeito estatístico", sem que a 
competitividade e as alterações estruturais tenham conhecido uma melhoria.

O fim ou a redução dos auxílios estruturais constituíram já um problema para muitas regiões 
da UE-15, em resultado do alargamento a Leste. Por tal motivo, o alargamento da UE-25 ou 
da UE-27 deve ser debatido tendo mais em conta a necessidade de respeitar o chamado quarto 
critério de adesão de Copenhaga, justamente na perspectiva da política estrutural e de coesão. 
A título de exemplo, a Presidência do Conselho da UE11 afirma que a UE, ao acolher novos 
Estados-Membros, deve continuar em condições de "manter a dinâmica da integração 
europeia". Para além disso, "devem ser desenvolvidos todos os esforços para reforçar a coesão 
e a eficácia da União."

O quadro I do Anexo torna clara a importância do desafio. Com a total integração dos 9 países 
candidatos, a área geográfica da Comunidade aumentaria globalmente 35%, o número de 
habitantes aumentaria 27%, mas a capacidade económica apenas cresceria 4% e o PIB per 
capita diminuiria, no momento actual, 18%12.

Consequências económicas dos alargamentos
  

9 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", apêndice ao Relatório Euroframe-EFN, Primavera de 2006.
10 "The impact of aging on public expenditure: projections for the UE-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", Comissão Europeia, Direcção-Geral 
dos Assuntos Económicos e Financeiros, Relatório Especial nº 1 de 2006, 13.2.2006.
11 Conselho da União Europeia, Conclusões da Presidência de 15/16.6.2006 (doc. 10633/1/06 de 17.7.2006).
12 "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de Coesão" 
IP/B/REGI/NT/2006_08, Novembro de 2006.
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Partindo da actual percentagem de 0,37% do PIB europeu, correspondente aos Fundos 
Estruturais, bem como das previsões de crescimento (PIB e população) formuladas por 
institutos de investigação estatística, o volume dos Fundos Estruturais aumentará, com a 
adesão dos 9 países candidatos, em cerca de 4% (2006 = 3,7%, 2014 = 4,8%)13.

Partindo da hipótese muito provável, segundo a qual todas as regiões dos 9 países candidatos 
permanecerão abaixo do limiar de 75% durante os próximos períodos de programação, o 
montante das ajudas a esses países aumentaria - no pressuposto de um limite de absorção de 
4% do PIB nacional - de 18,5 mil milhões de euros em 2007 para 25,5 mil milhões de euros 
em 2014, o que corresponde a 49,8% do orçamento dos Fundos Estruturais. Tomando como 
referência o actual período de programação de 2007 a 2013, a problemática torna-se ainda 
mais clara: para proceder aos investimentos dos Fundos Estruturais actualmente considerados 
necessários, seria necessário que os 9 países candidatos dispusessem de um orçamento de 
150,2 mil milhões de euros14.

Um tal aumento dos Fundos Estruturais é irrealista do ponto de vista político. Também é 
pouco provável uma redução linear correspondente do montante das ajudas atribuídas aos 
actuais países beneficiários: a título de exemplo, durante o período em curso a Polónia 
sofreria uma redução de 59,7 para 30,6 mil milhões de euros.

Os valores hipotéticos descritos visam unicamente clarificar as dimensões. É necessário, 
obviamente, ter em conta a improbabilidade imediata de uma absorção de 4% em todos os 
casos. Este valor constitui, todavia, um objectivo importante a curto prazo dos países 
aspirantes à adesão. É necessário ainda ter em conta que os cenários de alargamento descritos 
não se verificam de uma só vez. No entanto, os efeitos estatísticos da adesão em 2007 da 
Roménia e da Bulgária serão tidos em conta, em qualquer caso, nos cálculos para o próximo 
período de programação. Importa que a Comunidade debata igualmente as consequências da 
adesão à UE, que todos os 9 países candidatos desejam próxima, tal como a possibilidade de 
as adesões se poderem verificar antes de estarem concluídos os processos de recuperação 
económica da maioria das actuais regiões da convergência.

A Turquia constitui, a todos os títulos, um caso especial. Se fosse já hoje um Estado-Membro 
da UE, a Turquia receberia, segundo estimativas, 27,3% das verbas dos Fundos Estruturais. O 
montante anual correspondente de cerca de 16 mil milhões de euros coincide, na sua ordem de 
grandeza, com uma estimativa da Comissão Europeia, que prevê para 2024 um montante 
anual de 22,4 mil milhões de euros, com taxas de crescimento de 4-5% e 4% de absorção15. 
Outras estimativas prevêem em 2025, apenas para a política estrutural, um montante anual 
para a Turquia que pode atingir os 26 mil milhões de euros16.

  
13 "Consequências dos futuros alargamentos para a política regional, cálculos e explicações sobre a futura 
distribuição dos Fundos Estruturais", GEFRA  Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Novembro de 
2006.
14 "Consequências dos futuros alargamentos para a política regional, cálculos e explicações sobre a futura 
distribuição dos Fundos Estruturais", GEFRA  Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Novembro de 
2006.
15 "Questões suscitadas pela perspectiva de adesão da Turquia à União Europeia", documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, SEC(2004)1202, Outubro de 2004.
16 "A adesão da Turquia à UE: quanto custa a Política Agrícola Comum", Harald Grethe. Universidade 
Humboldt de Berlim, Agrarwirtschaft 54 (2005), fascículo 2/2005.
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Consequências para a elegibilidade da UE-25

Segundo estimativas, se o conjunto dos 9 países candidatos aderisse neste momento, mais de 
um terço das actuais regiões elegíveis perderia o estatuto de região de objectivo 117. Apenas 
os Estados bálticos e a Eslováquia não perderiam regiões elegíveis. Os mais atingidos seriam 
a Itália, Alemanha, Malta, Espanha, Grécia e França. Ficariam excluídos do Fundo de Coesão 
(90%) os Estados-Membros Grécia, Chipre e Eslovénia. A República Checa ficaria prestes a 
ultrapassar o limite de 90%. Os quadros 3 e 4 do Anexo dão uma panorâmica dos efeitos de 
processos de adesão sucessivos.

III.  Questões a formular no relatório e primeiras reflexões do relator

As previsões mencionadas, relativas ao desenvolvimento, mostram que, com a adesão dos 
actuais países candidatos, as disparidades regionais a nível do bem-estar conheceriam um 
novo agravamento sensível no interior da UE alargada. Esse desafio a uma política de coesão 
centrada no equilíbrio regional é potenciado pelas dificuldades orçamentais e pela pressão 
crescente da concorrência a nível mundial. Ao mesmo tempo, crescem as expectativas de que 
a política estrutural europeia possa dar um contributo eficaz para a Estratégia de Lisboa. Os 
desafios à política regional europeia aumentarão, pois, mais do que os recursos 
disponibilizados para essa mesma política. Por tal motivo, importa considerar novos modelos 
graduais de desenvolvimento regional, como também novos critérios de eficiência. O relatório 
de iniciativa pretende fornecer um contributo nesse sentido, tomando por base as primeiras 
reflexões que seguem.

Futuros cenários de integração e modelos graduais para a política regional europeia

• No entender do relator, é incompatível com o conceito europeu de solidariedade 
pretender comprar, por assim dizer, o alargamento da Comunidade excluindo da 
elegibilidade um número cada vez maior de regiões da actual UE-15, da UE-25 ou da 
UE-27. Só quando, como por exemplo no caso da Irlanda, a aproximação conhecer um 
êxito sustentado, aplicando-se para o efeito os critérios de avaliação iniciais, será 
possível excluir regiões da elegibilidade.

• A adesão da Roménia e da Bulgária encontra-se decidida. A UE deverá aplicar 
critérios muito rigorosos para a transparência da utilização dos recursos destinados à 
política regional. Devido ao efeito estatístico, serão necessários apoios transitórios, 
sobretudo para regiões da Itália e da Alemanha, bem como para a Grécia, Espanha, 
França, Malta e Polónia. De momento, as adesões não terão quaisquer efeitos sobre os 
as regiões a nível nacional, no que diz respeito ao Fundo de Coesão (90%).

  
17 "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de Coesão" 
IP/B/REGI/NT/2006_08, Novembro de 2006, v. quadro 3 do Anexo.
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• A adesão de um país candidato como a Croácia coloca a Comunidade Europeia 
perante desafios suplementares. Uma taxa de absorção de 4% significaria 
provavelmente, a partir de 2014, quase 2 mil milhares de euros por ano de ajudas 
estruturais. A adesão não teria efeitos sobre as ajudas regionais e nacionais. O PIB per 
capita de 48% (UE-25) é comparativamente elevado e poderia atingir 62% até 2013. 
Nestas circunstâncias, afigura-se possível uma integração a médio prazo na política 
estrutural da Comunidade. Um aspecto central da ajuda de pré-adesão deveria consistir 
na preparação da administração croata para uma aplicação tempestiva dos 
instrumentos da política estrutural.

• A Turquia constitui, sob todos os aspectos, um desafio especialmente considerável. As 
normas em vigor para os Fundos Estruturais nunca foram aplicadas a um país de tão 
grande dimensão, de nível económico comparável e com disparidades regionais tão 
profundas. Uma taxa de absorção de 4% não parece ser, nem financiável (pelo menos 
16 mil milhões de euros anuais), nem viável, tendo em conta as capacidades 
administrativas. Assim, não é possível uma integração plena da Turquia nos 
automatismos financeiros dos Fundos Estruturais num futuro próximo. Justifica-se a 
introdução de procedimentos específicos.

• A concentração em determinados aspectos (sectores de actividade, temas relacionados 
com a igualdade) ou em determinadas regiões (com elementos de ligação 
especialmente adequados) poderia ser uma via a seguir. Numa primeira fase, a ajuda 
de pré-adesão deveria orientar-se nesse sentido. Esta concepção temática poderia ser 
desenvolvida por fases.

• Conforme o êxito político das negociações de adesão, esta concepção faseada da 
política regional poderia constituir um elemento de uma forma especial de adesão da 
Turquia à Comunidade, ou também expressão de uma adesão ao "EEE+" valorizada.

• Nos países dos Balcãs Ocidentais, não é tanto a dimensão financeira, mas mais o 
progresso político em muitos domínios que representa uma condição fundamental para 
um maior empenhamento da UE. Também neste caso deveriam aplicar-se concepções 
faseadas de política regional centrada em determinados domínios, numa primeira fase 
a nível de ajuda da pré-adesão.

Reforçar a responsabilidade própria a nível regional e nacional

• Tendo em vista a eficiência e a eficácia da política estrutural, a UE poderia intervir, 
tanto no modelo faseado como no desenvolvimento regional "clássico", muito mais 
como garante (através de financiamentos com base em empréstimos) do que como 
doadora de subsídios, a nível da política estrutural. A eficácia da política regional seria 
mantida, graças ao efeito de alavanca do financiamento com base em empréstimos, 
mesmo com uma margem de manobra financeira estreita. 

• O financiamento com base em empréstimos não pode, todavia, constituir o elemento 
dominante do apoio, uma vez que se pretende justamente reforçar também a 
capacidade financeira dos beneficiários. Por tal motivo, as regiões especialmente 
atrasadas deverão continuar a dispor de condições mais vantajosas, no que diz respeito 
a apoios sob a forma de subsídios ou de empréstimos.
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• Importa igualmente reforçar a responsabilidade própria dos Estados-Membros e dos 
responsáveis por projectos, obrigando-os a suportar um co-financiamento mais 
elevado. As participações da UE até 85 % podem ser, neste caso, contraproducentes. 
Um maior empenhamento financeiro das regiões permite apoiar prioritariamente os 
projectos mais urgentes.

Condicionamento das dotações a uma política económica nacional orientada para o 
crescimento

• O êxito da política estrutural europeia apenas pode ser avaliado tendo em conta as 
políticas económicas nacionais. Se estas permitirem défices públicos demasiado 
elevados, ou se a estrutura da despesa pública não for suficientemente orientada para o 
crescimento, os efeitos dos Fundos Estruturais da UE correm o risco de se dissipar. 
Por tal motivo, a atribuição de recursos poderia ser condicionada a uma boa política 
de crescimento, a qual deveria ser definida por indicadores quantificáveis. 

Subsídios à exploração: evitar efeitos de arrastamento e criar transparência

• Estudos científicos atestam uma quase dissipação no sistema económico dos efeitos 
positivos dos subsídios à exploração.18 Acresce que esses subsídios apenas constituem 
um factor secundário para a escolha do local de actividade. Importa evitar que a UE se 
limite a subsidiar efeitos de arrastamento. 

• A verificação dos objectivos políticos apenas poderá ser coroada de êxito quando 
existir suficiente transparência sobre o modo e o local de aplicação das verbas dos 
Fundos Estruturais. A transparência da atribuição de verbas deverá ser aumentada 
através da divulgação sem restrições, prevista no regulamento de execução, dos 
beneficiários finais dos subsídios à exploração.

Imprimir à política estrutural orientada para o crescimento uma orientação mais 
internacional

• Importa justamente considerar, numa perspectiva de eficácia, de que modo a política 
estrutural europeia pode gerar impulsos de crescimento fortes e contribuir para a 
internacionalização da economia e das regiões. Os programas que visam promover a 
competitividade regional desempenham, neste contexto, um papel exemplar, mas 
deveriam reger-se mais por critérios como o de promover a internacionalização das 
pequenas e médias empresas, ou serem determinados por componentes 
infra-estruturais, com efeitos particulares sobre o crescimento. Também neste contexto 
deveria recorrer-se mais ao financiamento por empréstimos.

• O Fundo Social Europeu (FSE), enquanto instrumento transversal, deveria servir ainda 
mais para atenuar as consequências sociais da globalização. Seria também de 
considerar a possibilidade de o FSE servir para atenuar ainda mais os efeitos da 
evolução demográfica e da migração regional decorrente.

Conclusões
Os próximos alargamentos ultrapassam a dimensão do último alargamento da UE a 10 
Estados-Membros. A redução da dinâmica de crescimento e a alteração das condições-quadro, 

  
18 "Efeitos regionais e de irradiação espacial do apoio ao investimento", Hans-Friedrich Eckey/Reinhold 
Kosfeld. Estudo da Universidade de Kassel, Nº 55/2004.
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resultante da globalização e das perspectivas demográficas, reforçam a necessidade de uma 
política estrutural orientada para o equilíbrio e para o crescimento.  

A política de coesão da Comunidade, tal como existe neste momento, apenas poderá, segundo 
os critérios de apoio actuais, excluir uma grande parte das regiões que até agora beneficiaram 
de ajudas, ou aumentar sensivelmente o orçamento da política estrutural. Qualquer das 
soluções parece difícil de impor politicamente.

A manutenção dos objectivos da política estrutural apenas poderá ser conseguida através de 
reformas que aumentem a eficiência, de apoios transitórios e de modelos faseados de política 
estrutural que garantam a integração progressiva dos países candidatos à adesão na política 
regional. Esse processo depende, porém, tanto da capacidade de absorção da Comunidade 
como dos progressos realizados pelos países candidatos à adesão noutros domínios políticos 
relevantes.
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Anexo: gráficos e quadros

Quadro 1: Efeitos dos futuros alargamentos para a UE

Efeitos do alargamento. UE-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + Croácia + Turquia + Balcãs Ocid.

População 100% 106% 107% 123% 127%
Superfície 100% 109% 110% 130% 135%
PIB (€) 100% 101% 101% 104% 104%
PIB per capita (€) 100% 95% 94% 84% 82%
Fonte: Baseado em dados do EUROSTAT e, para alguns países dos Balcãs Ocidentais, em dados 

provenientes de fontes nacionais (Vide ponto 7.1. Fontes).

Fonte: "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de 
Coesão" IP/B/REGI/NT/2006_08

Gráfico 1: Efeitos dos futuros alargamentos sobre a UE

Fonte: "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de 
Coesão" IP/B/REGI/NT/2006_08
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Quadro 2: Parte potencial dos países candidatos nos pagamentos dos Fundos Estruturais 
2007-2014

2007 
(mil 

milhões €)
Parte do 

orçamento

2014 
(mil 

milhões €)
Parte do 

orçamento
Orçamento UE-34 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Parte por país/grupo de de países
1.) Roménia/ Bulgária 3,8 8,8% 5,2 10,2%

dos quais Bulgaria 0,9 2,2% 1,3 2,5%
dos quais Roménia 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Turquia 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Croácia 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Resto dos  Balcãs Ocidentais 1,7 3,9% 2,2 4,4%

dos quais Albânia 0,3 0,7% 0,4 0,7%
dos quais Bósnia e Herzegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%
dos quais Sérvia e Montenegro 0,9 2,1% 1,2 2,4%

dos quais Macedónia 0,2 0,5% 0,2 0,4%
Países Candidatos-9, total 18,5 43,1% 25,5 49,8%

Nota: Cálculos com base numa taxa de absorção de 4% e pressupondo que os Fundos Estruturais da UE 
correspondem a cerca de 37% do orçamento da UE.
Fonte: "Consequências dos futuros alargamentos para a política regional, cálculos e explicações sobre a futura 
distribuição dos Fundos Estruturais", GEFRA  Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Novembro de 
2006.

Quadro 3: Efeitos sobre a elegibilidade da UE-25

Número das regiões UE-25 com PIB (PPC) <75% da média UE-25
Estado-
Membro EU-25 EU-27 + Croácia + Turquia + Balcãs Ocid.
UE-25 60 48 48 42 39
República Checa 7 7 7 7 6
Alemanha 4 1 1 0 0
Estónia 1 1 1 1 1
Grécia 5 3 3 2 2
Espanha 2 1 1 1 0
França 4 3 3 2 2
Itália 5 2 2 0 0
Letónia 1 1 1 1 1
Lituânia 1 1 1 1 1
Hungria 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Polónia 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Eslováquia 3 3 3 3 3
Fonte: Baseado em dados do EUROSTAT e, para alguns países dos Balcãs Ocidentais, em dados

provenientes de fontes nacionais (Vide ponto 7.1. Fontes).

Fonte: "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de 
Coesão" IP/B/REGI/NT/2006_08
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Quadro 4: Efeitos estatísticos potenciais sobre o Fundo de Coesão

Efeitos estatísticos potenciais sobre o Fundo de Coesão
PIB (PPC) per capita. % UE-25. 2005

EU-25 EU-27 + 
Croácia

+ 
Turquia

+ Balcãs 
Ocidentais

Bélgica 117% 122% 122% 134% 137%
República Checa 74% 76% 77% 84% 86%
Dinamarca 124% 128% 129% 141% 145%
Alemanha 109% 113% 113% 124% 127%
Estónia 60% 62% 62% 68% 70%
Grécia 82% 85% 85% 93% 96%
Espanha 98% 102% 102% 112% 115%
França 109% 112% 113% 124% 127%
Irlanda 137% 142% 143% 156% 161%
Itália 103% 106% 107% 117% 120%
Chipre 83% 86% 86% 94% 97%
Letónia 47% 49% 49% 54% 55%
Lituânia 52% 54% 54% 59% 61%
Luxemburgo 247% 256% 257% 282% 289%
Hungria 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Países Baixos 124% 128% 129% 141% 145%
Áustria 122% 126% 127% 139% 143%
Polónia 50% 52% 52% 57% 58%
Portugal 71% 74% 74% 81% 83%
Eslovénia 80% 83% 84% 92% 94%
Eslováquia 55% 57% 57% 63% 64%
Finlândia 113% 117% 118% 129% 132%
Suécia 114% 118% 119% 130% 134%
Reino Unido 116% 120% 121% 132% 136%
Fonte: Baseado em dados do EUROSTAT e, para alguns países dos Balcãs Ocidentais, em dados 

provenientes de fontes nacionais (Vide ponto 7.1. Fontes).

Fonte: "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de 
Coesão" IP/B/REGI/NT/2006_08


