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 PROCESSO  

Na sua reunião de 22 de Julho de 2004, a Comissão da Política Regional designou relator de 
parecer ….. 

Na sua reunião/Nas suas reuniões de..., a comissão procedeu à apreciação do projecto de 
parecer. 

Na mesma/última reunião, a comissão aprovou as sugestões que seguidamente se expõem por 
... votos a favor, ... contra e ... abstenção (abstenções)/por unanimidade. 

Encontravam-se presentes no momento da votação: ... (presidente/presidente em exercício), ... 
(vice-presidente), ... (vice-presidente), …. (relator de parecer), ..., ... (em substituição de ...), 
... (em substituição de ..., nos termos do nº 2 do artigo 153º do Regimento), ... e ... . 
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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

 
Introdução e resenha 
 
Há três aspectos salientes do processo orçamental relativo a 2005 que dizem respeito aos 
Fundos Estruturais e à política regional. Em primeiro lugar, 2005 é o primeiro exercício 
orçamental completo da Europa a 25. Em segundo lugar, em consequência disto os montantes 
globais disponíveis no APO1 destinados à política regional foram aumentados. O aumento das 
dotações de pagamento ultrapassa o aumento mais modesto das dotações de autorização. Em 
terceiro lugar, a atribuição de dotações reflecte a continuidade da transição dos instrumentos 
de pré-adesão para a recepção de apoio vindo do Fundo de Coesão no caso de oito dos novos 
Estados-Membros. 
 
As mudanças no padrão das despesas relativas à política regional e ao Fundo de Coesão 
devem ser vistas em relação à evolução dos níveis globais de despesas orçamentais propostas. 
No caso do orçamento proposto, no seu todo, o aumento das dotações de autorização é de 
9,7%, resultando numa despesa total de € 109,5 mil milhões. O montante das dotações de 
autorização do orçamento, no seu todo, sobe para € 117,2 mil milhões, o que representa um 
aumento de 5,2%. O aumento das dotações de pagamento destinadas aos Fundos Estruturais é 
de 14,8% na UE alargada, subindo para € 35,4 mil milhões; o aumento das dotações de 
autorização é de 3,3%, subindo para € 42,4 mil milhões. Dentro deste montante global 
destinado aos Fundos Estruturais, as despesas do Fundo de Coesão aumentam 7,3% para 
pouco mais de € 3 mil milhões, ao passo que as dotações de autorização destinadas ao Fundo 
de Coesão baixam 9,7% para € 5,1 mil milhões. A redução das dotações de autorização 
destinadas ao Fundo de Coesão deve-se largamente ao facto de a Irlanda deixar de ser 
elegível. 
 
Uma observação preliminar: a taxa de aumento mais lenta - ou, no caso do Fundo de Coesão, 
a redução das dotações de autorização em relação aos aumentos verificados nas dotações de 
pagamento - deveria ajudar a limitar o aumento do RAL (restant à liquider - autorizações por 
liquidar), o restante das dotações de autorização pendentes. 
 
Impacto do alargamento 
 
O aumento de 14,8% nas despesas relativas a medidas estruturais deve-se largamente à 
duplicação das dotações de pagamento disponíveis para os novos Estados-Membros. As 
despesas dos Fundos Estruturais na UE a 10 aumentam 82% e as despesas do Fundo de 
Coesão aumentam 330%, apesar de evidentemente nos novos Estados-Membros estarem a ser 
eliminadas gradualmente as despesas estruturais de pré-adesão. No que respeita aos Fundos 
Estruturais, as dotações de pagamento nos novos Estados-Membros ascenderão a € 3,09 mil 
milhões, ao passo que as dotações de autorização ascenderão a € 5,3 mil milhões. 
 
Existem € 0,7 mil milhões em dotações de pagamento para o Fundo de Coesão na UE a 10, 
bem como € 2,39 mil milhões em dotações de autorização. 

                                                 
1 Ante-projecto de orçamento. 
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Dotações para a UE a 15 
 
No APO foram aumentadas tanto as dotações de autorização como as dotações de pagamento 
destinadas aos Fundos Estruturais. As dotações de pagamento aumentaram 11,3% para € 29,3 
mil milhões e as dotações de autorização aumentaram para quase € 33 mil milhões. Embora 
este aumento possa parecer adequado, é evidente - à luz da taxa de execução orçamental 
elevada no domínio dos fundos regionais em 2004 e do funcionamento da norma N+2 - que 
poderá ser necessário um novo aumento das dotações de pagamento. Por outro lado, ainda não 
é claro qual é a capacidade de absorção das despesas dos Fundos Estruturais nos novos 
Estados-Membros. Neste aspecto, é essencial que a Comissão transmita ao Parlamento 
informações actualizadas sobre as previsões de despesas orçamentais de 2004. 
 
Avaliação e Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social 
 
Existe um requisito regulamentar que obriga a Comissão a proceder a uma revisão das 
despesas dos Fundos Estruturais para cada período de programação. Estas revisões ex-post 
estarão disponíveis em 2004 para o período de programação de 1994-1999. Estas avaliações, 
geralmente favoráveis aos Fundos Estruturais, alimentam uma revisão intermédia destinada ao 
período de programação de 2000-2006 e o Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social. É de lamentar que algumas fraquezas na definição de objectivos em 1994 impliquem 
que não tenha sido possível uma análise aprofundada da relação custo-eficácia. Não obstante, 
o relator tem consciência de que o projecto do orçamento para 2005 também deve ser 
apreciado à luz do Regulamento Geral sobre os Fundos Estruturais e os Fundos de Coesão 
(2007-2013) que substituirá o Regulamento nº 1260/1999 quando finalmente estiver 
disponível. No que respeita especificamente ao Fundo de Coesão, é de lamentar que a 
avaliação ex-post só esteja completa em Novembro de 2004. 
 
RAL - dotações de autorização pendentes 
 
Como foi mencionado antes, o aumento proposto das dotações de pagamento destinadas à 
política estrutural é maior do que o aumento proposto das dotações de autorização, o que deve 
abrandar o aumento do RAL. Porém, continua a ser verdade que, com base no APO, o RAL 
aumentará. Este RAL "anormal" relacionado com os programas anteriores a 1999 deve ser 
eliminado em 2004. 
 
Questões específicas e projectos de alterações 
 
O relator apresentará seguidamente aspectos específicos do APO que considera passíveis de 
alterações a propor pela comissão. Esta indicação preliminar não é fixa. Evidentemente, a 
comissão mantém o direito de propor ou retirar alterações com vista à primeira leitura 
do orçamento pelo Conselho e à adopção do projecto do orçamento na sexta-feira, 16 de 
Julho, especialmente no que respeita a restaurar - no caso dos montantes reduzidos pelo 
Conselho - os montantes propostos no APO. 
 
Tendo em conta os níveis de execução elevados das dotações de pagamento na UE a 15, o 
relator propõe um aumento dos montantes autorizados para a Política Regional - Objectivo 
nº 1 (rubrica 13-03-01) superior ao inicialmente proposto no APO. Um aumento, através de 
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alteração, de € 250 milhões ou de uns modestos 0,2% acima do nível de 2004 faria com que o 
aumento das dotações de pagamento destinadas a esta rubrica se elevasse ao aumento médio 
das despesas não obrigatórias no APO. 
 
Quanto às dotações de autorização, o relator considera que esta redução dos fundos do APO 
em comparação com o montante disponível em 2004 para a Política Regional - Objectivo nº 2 
(rubrica 13-03-04) não deve acontecer sem que seja claramente justificada - e não há 
nenhuma justificação na documentação relativa ao APO. Por isso, ele gostaria de propor que o 
montante seja restaurado ao seu nível de 2004 através de uma alteração visando acrescentar 
€ 78,8 milhões ou 2% à rubrica em questão. 
 
Em termos mais específicos, é proposta a redução dos montantes disponíveis para o Programa 
especial de apoio à paz e à reconciliação na Irlanda do Norte e na região fronteiriça da 
República da Irlanda (rubrica 13-03-02). Na expectativa de um argumento convincente em 
apoio desta redução, o relator gostaria de propor que as dotações para este programa sejam 
restauradas ao seu nível de 2004. Isto implica alterações visando aumentar as dotações de 
pagamento em € 6,87 milhões. 
 
Todas estas alterações estão dentro da margem imposta pelas Perspectivas Financeiras para 
2005. 
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