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CONSELHO DA (OR. en)
Dossier interinstitucional:

REGIO 23
CADREFIN 135NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO

Assunto: Posição Comum adoptada pelo Conselho em 12 de Junho de 2006 tendo em 
vista a aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1783/1999

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 14 de Julho de 2004, a Comissão aprovou uma proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional1.

2. O Comité Económico e Social emitiu parecer em 6 de Abril de 20052.

3. O Comité das Regiões emitiu parecer em 13 de Abril de 20053.

4. O Parlamento Europeu emitiu parecer em primeira leitura em 6 de Julho de 20054.

5. Em 5 de Maio de 2006, o Conselho alcançou um acordo político tendo em vista a adopção de 
uma posição comum em conformidade com o artigo 251.º do Tratado.

6. Em 12 de Junho de 2006, o Conselho aprovou a sua posição comum sobre a proposta como 
consta do doc. 9059/06.

II. OBJECTIVOS

7. O artigo 158.º do Tratado CE estabelece um objectivo comunitário de promoção do 
desenvolvimento harmonioso, e o artigo 160.º prevê que o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) tem por objectivo contribuir para a correcção dos 
desequilíbrios regionais.

As diferenças a nível de desenvolvimento regional na Comunidade requerem uma abordagem 
diferenciada tanto em termos orçamentais como temáticos. As acções do FEDER são assim 
diferenciadas consoante a região beneficiária, embora se concentrem nas prioridades da União, 
tal como definidas em Lisboa e Gotemburgo.

O objectivo do presente regulamento é estabelecer as missões, o âmbito da intervenção e as 
regras de elegibilidade para a intervenção do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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III. POSIÇÃO COMUM

Geral

8. O Conselho, que concorda com os objectivos da proposta da Comissão, procurou no entanto 

melhorar algumas das suas disposições e aditar outros aspectos, de que se apresenta

seguidamente em pormenor a maior parte. Os principais dizem nomeadamente respeito:

– ao IVA

A Comissão propôs tornar elegível o IVA não recuperável apenas no caso do FSE. O 

Conselho Europeu concluiu que o IVA não recuperável será elegível de acordo com as 

regras do FEDER, do FSE e do Fundo de Coesão apenas para os Estados-Membros cujo 

PIB não exceda 85% da média do PIB da UE. O Parlamento Europeu solicitou que as 

modalidades decididas para o grupo de Estados-Membros atrás referidos fossem 

alargadas a todos os Estados-Membros. O Conselho decidiu satisfazer este pedido do 

Parlamento Europeu e alargou a elegibilidade do IVA não recuperável a todos os 

Estados-Membros.

– à habitação

A Comissão propôs tornar a habitação inelegível. O Conselho Europeu propôs que se 

previsse a elegibilidade da habitação no Regulamento relativo ao FEDER para os 

Estados-Membros cujo PIB não exceda 85% da média do PIB da UE a decidir sob 

proposta da Comissão pelo Conselho e o Parlamento Europeu. Assim, com base numa 

sugestão da Comissão, o Conselho introduziu na sua posição comum uma disposição 

específica que tem em conta as alterações propostas pelo PE em primeira leitura, e que 

torna elegíveis as despesas de habitação para os Estados-Membros atrás referidos em 

certas condições específicas (artigo 7.º).
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– ao alargamento do âmbito do objectivo "Competitividade Regional e Emprego".

A Comissão propôs encerrar a lista de actividades elegíveis para financiamento do 

FEDER constante do artigo 5.º (Objectivo "Competitividade Regional e Emprego"). O 

Conselho decidiu no entanto alargar esta lista a outras actividades (incluindo a maior 

parte das propostas pelo Parlamento Europeu) e tornar esta lista de actividades não 

exaustiva. Ao fazê-lo, o Conselho teve todavia em conta o facto de que os 

Estados-Membros têm obrigação de se centrarem em prioridades específicas ligadas à

Estratégia de Lisboa, sendo portanto garantida uma certa concentração através deste 

chamado "exercício de afectação de fundos" introduzido no Regulamento do Conselho 

que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão segundo a recomendação 

pertinente do Conselho Europeu. A Comissão não se opôs a este raciocínio.

9. Durante a leitura detalhada da proposta (Julho de 2004-Maio de 2006), foi introduzido um 

certo número de alterações destinadas a clarificar o texto, resolver questões 

jurídicas/linguísticas e garantir ainda a coerência global tanto do presente regulamento, como 

entre os diferentes regulamentos do pacote. Estes não são mencionados na presente nota a não 

ser que incorporem alterações do Parlamento Europeu.

10. Na sua votação em Plenário, em 6 de Julho de 2005, o Parlamento Europeu adoptou 109 

alterações à proposta, cuja maioria foi incorporada, total, parcialmente ou em princípio na 

posição comum do Conselho.
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11. Na revisão final jurídico-linguística do texto da posição comum, alguns considerandos e artigos 

foram renumerados. Este documento segue a numeração usada na posição comum, que por 

vezes difere da dos textos do parecer do Parlamento e da proposta alterada.

Considerandos

12. O Conselho alterou alguns dos considerandos constantes da proposta da Comissão e adoptou 

alguns considerandos adicionais a fim de repercutir as modificações e alterações introduzidas 

no cerne do regulamento. Ao fazê-lo, o Conselho incorporou total ou parcialmente, ou após 

reformulação, as alterações do Parlamento Europeu n.º 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

Capítulo I – Disposições gerais (artigos 1.º a 7.º)

13. No âmbito das disposições gerais, e com excepção das modificações substanciais referidas no 

ponto 8, o Conselho introduziu algumas modificações destinadas a proporcionar um melhor 

reconhecimento das especificidades da intervenção do FEDER no que diz respeito aos três 

objectivos. O Conselho introduziu portanto algumas novas áreas de intervenção, incluindo uma 

ampla parte das propostas pelo Parlamento Europeu, que são seguidamente identificadas.

14. No artigo 3.º, o Conselho integrou na sua totalidade a alteração 20 e parcialmente as 

alterações 21 (acções de conexão em rede, cooperação e intercâmbio de experiências) e 22 

(medidas que incluem apoio e serviços a empresas, em particular às PME).

15. No artigo 4.º dedicado ao objectivo "Convergência", o Conselho incorporou na sua totalidade 

a alteração 29.



9059/4/06 REV 4 ADD 1 /jcc 6
DG G I PT

Incorporou igualmente em parte as seguintes alterações: 25 (introdução de estruturas 

económicas locais e criação e salvaguarda de postos de trabalho duradouros), 27 e 28 

(referência ao espaço europeu de investigação e às parcerias entre os sectores público e 

privado), 30 (iniciativas de desenvolvimento local e auxílios às estruturas de serviços de 

proximidade que tenham por objectivo a criação de novos postos de trabalho, com exclusão 

das medidas não abrangidas pelo Regulamento (CE) n.º .../...(FSE)), 117/32 (abastecimento de 

água e gestão da água e dos resíduos, investimentos em sítios da rede NATURA 2000), 34 

(apoio a novos padrões de turismo mais sustentáveis), parte da qual foi amplamente alargada 

pelo Conselho nos n.ºs 6 e 7 do artigo 4.º (cultura), e 38 (referência à formação profissional).

Embora o Conselho, após madura reflexão, não tenha podido incorporar a alteração 40, a 

Comissão exarou na acta do Conselho uma declaração sobre a questão da segurança pública;

16. No artigo 5.º dedicado ao objectivo "Competitividade Regional e Emprego", o Conselho 

incorporou na sua totalidade as alterações 44 (flexibilidade concedida a regiões em fase de 

transição), 53 e 60.

Incorporou em parte ou na sua essência as seguintes alterações: 45 (tomada em consideração 

das necessidades locais), 46 (promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico, e 

das PME), 47 (melhoria do acesso das PME a financiamentos), 51 (referência ao ensino 

superior e às instituições de investigação) 112 (espaços industriais abandonados, promoção da 

criação de infra-estruturas relacionadas com a biodiversidade e o programa NATURA 2000, 

cultura e turismo), 59 (desenvolvimento de sistemas eficazes de gestão da energia), 

63 (ligações radiais às principais linhas ferroviárias), 64 (desenvolvimento de planos de acção 

destinados às micro-empresas e às empresas artesanais).

17. No artigo 6.º consagrado ao objectivo "Cooperação Territorial", o Conselho incorporou na 

totalidade as alterações 65 e 67.

Também incorporou parcialmente ou na sua essência as seguintes alterações: 68 (apoio às 

ligações entre zonas urbanas e zonas rurais), 72 (lista não exaustiva), 74 (secas), 80 

(cooperação interregional, referência ao artigo 8.º), 82 (elegibilidade da habitação em certas 

condições).
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Capítulo II – Disposições específicas relativas ao tratamento das particularidades territoriais 

(artigos 8.º a 11.º)

18. Esta parte da posição comum não foi fundamentalmente alterada se comparada com a proposta 

da Comissão. As principais modificações foram, pois, as inspiradas pelo Parlamento Europeu, 

nomeadamente o reforço da dimensão urbana.

As alterações do Parlamento Europeu 83 (quase todas: desenvolvimento urbano sustentável, 

crescimento sustentável, melhoria do ambiente urbano, etc.), 88 (referência ao Tratado), 84 

(aumento do limiar), 89 e 90 (através da abertura da lista dos artigos 4.º e 5.º) foram 

introduzidas em parte ou no essencial neste capítulo.

Capítulo III – Disposições específicas relativas ao objectivo "Cooperação Territorial Europeia 

(artigos 12.º a 21.º)

19. A posição comum do Conselho sobre este capítulo teve de responder a um requisito específico 

no sentido de reflectir as disposições correspondentes do Regulamento Geral. As modificações 

e alterações introduzidas neste outro regulamento foram portanto introduzidas neste capítulo.

Tal abordagem tinha resultado frequentemente numa reformulação redaccional de fundo da 

proposta da Comissão (muitas vezes mantendo a substância), daí que algumas das alterações 

do Parlamento Europeu não tenham sido incorporadas, uma vez que deixaram de ser 

pertinentes na sequência dessa reformulação. Apesar disso, as alterações 102 e 108 poderiam 

ter sido totalmente integradas na posição comum.
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IV. ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU NÃO INCORPORADAS

20. Após uma reflexão e análise aprofundadas, o Conselho decidiu que não podia incorporar as 

seguintes alterações do Parlamento Europeu: 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 

33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 

116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

21. Algumas destas alterações não puderam ser incorporadas atendendo à sua incompatibilidade 

com as disposições do Regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais relativas ao 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 

Coesão, como por exemplo no que diz respeito à mudança do nome do objectivo 

"Competitividade Regional e Emprego", ou seja, as alterações 16 e 19. Noutros casos, por 

exemplo o das alterações 18, 85 e 106, o texto foi reformulado de tal forma que a alteração 

deixou de poder ser aí inserida. No caso das alterações 31, 36, 91 ou 103, o Conselho 

incorporou-as de forma horizontal no Regulamento do Conselho que estabelece disposições 

gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e 

ao Fundo de Coesão. Noutros casos, o Conselho considerou que alargariam demasiado o 

âmbito do Regulamento, como é o caso, por exemplo, das alterações 19, 24, 26, 33, 35, 37, 

39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. As alterações 91 

a 101 não puderam ser incorporadas uma vez que o conteúdo do programa para o objectivo 

"Cooperação Territorial Europeia" deverá ser o mais próximo possível dos programas 

operacionais dos outros dois objectivos.
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V. CONCLUSÃO

22. O Conselho incorporou na sua posição comum um número considerável de alterações do 

Parlamento Europeu que estão em total sintonia com os objectivos da proposta da Comissão.

23. Ao longo da posição comum, o Conselho procurou alcançar um equilíbrio razoável e exequível 

entre os interesses dos intervenientes e das demais partes concernidas. O equilíbrio global da 

posição comum do Conselho foi reconhecido pela Comissão e confirmado por um acordo 

político unânime no Conselho de 5 de Maio de 2006.


