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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O relator de parecer acolhe favoravelmente as propostas da Comissão para a próxima geração 
de programas de política de coesão para o período de programação de 2007-2013. Subscreve 
os objectivos estratégicos preconizados pela Comissão, a saber: concentração de recursos, 
simplificação e descentralização, uma orientação mais estratégica das prioridades da União, 
um sistema de programação simplificado, etc.

A fim de avaliar o impacto desta proposta sobre o ambiente, o relator de parecer tomou em 
consideração não só a proposta de regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão (COM(2004)0492), mas também as propostas de regulamento específicas 
relativas a cada fundo (COM(2004)0493, COM(2004)0494 e COM(2004)0495).

O relator de parecer considera que para reforçar a competitividade da Europa e atingir os 
objectivos fixados em Lisboa e Gotemburgo, a União Europeia deve adoptar uma abordagem 
mais flexível para o conjunto do sistema de programação e de execução dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Coesão. Preconiza medidas suplementares que permitiriam reduzir 
a carga administrativa e melhorar a eficiência e a eficácia do sistema de execução. Estas 
medidas contribuiriam para aumentar a capacidade de absorção do conjunto das regiões e 
países beneficiários e, deste modo, conferir um novo impulso ao desenvolvimento económico 
da União. Pela mesma razão, as necessidades específicas dos novos Estados-Membros em 
matéria de desenvolvimento deveriam igualmente ser tidas em conta.

A fim de garantir uma utilização eficaz do Fundo de Coesão, é essencial alargar a 
elegibilidade a novos domínios que apoiem o desenvolvimento sustentável, tais como a 
eficiência energética, as energias renováveis, a captura de CO2, os transportes urbanos não 
poluentes e os transportes públicos sustentáveis. Por outro lado, os instrumentos financeiros 
do Fundo de Coesão deveriam igualmente ser afectados à gestão da água das bacias 
hidrológicas e, em particular, aos programas relacionados com a protecção contra inundações.

A introdução da regra N+2 e a anulação automática dos fundos não utilizados a ela inerente, 
constituem outro elemento importante do Fundo de Coesão. Na opinião do relator de parecer, 
esta anulação automática poderia causar graves inconvenientes tanto na fase de planificação 
como de aplicação, em particular no caso de projectos ambientais de grande envergadura 
(atenuação dos prejuízos, tratamento de águas residuais, melhoria da qualidade da água 
potável ou gestão dos resíduos, por exemplo) ou de projectos de infra-estruturas, cuja 
preparação e execução requerem mais tempo, por vezes vários anos. No caso do Fundo de 
Coesão, que apoia um grande número de projectos no domínio ambiental, as normas actuais 
aplicáveis à regra N+2 deveriam ser mantidas. Além disso, o relator de parecer considera que 
os fundos libertados não deveriam ser definitivamente perdidos, mas sim reafectados a novos 
projectos.

No próximo período de programação, serão aplicadas avaliações ambientais estratégicas ao 
conjunto dos planos e programas, como previsto na Directiva 2001/42/CE relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. Na opinião do relator, a 
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Comissão deveria definir orientações para a realização das avaliações ambientais estratégicas 
dos planos e programas dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão em conformidade com 
as disposições da directiva acima referida. Se estas avaliações forem realizadas correctamente 
e de forma sistemática, poderão ser um instrumento eficaz para minimizar os riscos inerentes 
aos projectos prejudiciais ao ambiente.

A Comissão propôs um limiar diferente para os projectos ambientais. Não são apresentados 
argumentos que justifiquem um tratamento discriminatório: os projectos importantes 
requerem a preparação de um maior número de documentos, por vezes onerosa (como uma 
análise completa da relação custos-benefícios), e são mais susceptíveis de atrasos, na medida 
em que exigem a aprovação da Comissão. Deveria ser aplicado um único limiar ao conjunto 
dos projectos, a fim de evitar qualquer discriminação relativamente aos projectos ambientais, 
cujos benefícios potenciais e fundamentos são evidentes.

A fim de melhorar a capacidade de absorção e evitar anulações automáticas desnecessárias, 
importa salientar três questões. Em primeiro lugar, o nível de pré-financiamento é crucial, 
pois contribui em larga medida para o rápido lançamento dos programas operacionais, em 
particular no domínio do ambiente. Por conseguinte, o pagamento de adiantamentos a favor 
dos projectos é essencial, especialmente no caso de os beneficiários disporem de recursos 
financeiros limitados. O relator de parecer recomenda pois um limite harmonizado de 10% 
para todos os fundos, em vez de se estabelecer uma distinção entre os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão (7% para o primeiro e 10,5% para o segundo). Em segundo lugar, são 
necessárias regras de programação mais flexíveis, tendo em vista eventuais reafectações de 
dotações entre projectos e prioridades. Em terceiro lugar, a "abordagem monofundo" adoptada 
pela Comissão, que impõe um limite de 5% aos financiamentos cruzados entre os diversos 
fundos não parece ser satisfatória. Na opinião do relator de parecer, esta percentagem deveria 
ascender pelo menos a 20%, a fim de permitir que as autoridades dos Estados-Membros 
transfiram as verbas não utilizadas de um fundo para outro.

No que se refere à questão específica das regras relativas à elegibilidade das despesas, a 
proposta de regulamento estipula que o IVA não será elegível para apoio do FEDER (ou do 
Fundo de Coesão) quer seja reembolsável ou não. Por conseguinte, se as novas regras de 
elegibilidade aplicáveis ao IVA entrarem em vigor, à taxa de apoio actual seria deduzida a 
taxa do IVA aplicada, o que implicaria um aumento do nível de co-financiamento nacional. 
Tendo em conta este facto, o relator de parecer considera que as regras actuais de 
elegibilidade aplicáveis ao IVA deveriam ser mantidas durante o próximo período de 
programação. O IVA não reembolsável deveria continuar a ser elegível para apoio do FEDER 
como no caso do Fundo Social Europeu. É fundamental que as regras sejam idênticas para 
todos os fundos.

Em aplicação do princípio do "poluidor-pagador", no âmbito dos projectos ambientais são 
cobrados direitos aos utilizadores das infra-estruturas. Simultaneamente, o co-financiamento 
diminui em função do cálculo das futuras receitas do projecto de infra-estrutura. Esta 
conjugação de factores conduz a uma incompatibilidade indesejável em matéria de incentivos, 
na medida em que quanto maior for a eficácia da aplicação do princípio do 
"poluidor-pagador" (ou seja, quanto maior for a percentagem dos custos ambientais paga 
pelos utilizadores) menor será o co-financiamento de um determinado projecto. A fim de 
resolver este problema, a Comissão propôs para este novo período de programação uma regra 
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diferente, mais favorável para efeitos do cálculo do co-financiamento dos projectos 
ambientais. Contudo, as disposições do novo regulamento sobre esta questão não são claras e 
não é seguro que a regra modificada possa ser aplicada nos termos do novo regulamento.

Por último, a Comissão deveria igualmente garantir que os Fundos Estruturais e o Fundo de 
Coesão co-financiem a conservação, a gestão e o desenvolvimento sustentável das zonas de 
elevada biodiversidade, em particular a rede Natura 2000.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta os 
seguintes elementos ao examinar a proposta da Comissão.

1. Congratula-se com as repetidas referências às prioridades da Comunidade em favor do 
desenvolvimento sustentável, em particular a dimensão ambiental definida em 
Gotemburgo e a ênfase conferida à coordenação dos diferentes financiamentos a título da 
política de coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e 
ao Fundo Europeu para as Pescas (FEP);

2. Considera que os relatórios apresentados pelos Estados-Membros nos termos do 
regulamento deveriam avaliar a contribuição dos fundos para os objectivos da Estratégia 
Europeia para o Desenvolvimento Sustentável, a fim de avaliar os progressos realizados
neste sentido;

3. Subscreve o ponto de vista da Comissão de que é essencial que as actividades apoiadas 
pelos fundos, pelo FEADER e pelo FEP façam parte de um plano de acção integrado;

4. Sublinha a necessidade de tornar as regras de programação mais flexíveis, nomeadamente 
no que se refere à possibilidade de reafectar os recursos entre os projectos e as 
prioridades com uma aplicação eficaz;

5. Acolhe favoravelmente a confirmação de que a avaliação das orientações estratégicas, os 
quadros estratégicos nacionais de referência e os programas operacionais devem ter em 
conta as disposições da legislação aplicável à avaliação ambiental estratégica e à 
avaliação do impacto ambiental;

6. Considera que os Estados-Membros devem especificar as modalidades das avaliações 
ambientais estratégicas no âmbito dos quadros estratégicos nacionais de referência e dos 
programas operacionais e assegurar a realização em tempo útil das avaliações do impacto 
ambiental dos grandes projectos de infra-estruturas ;

7. Sublinha que deve ser fixado um limiar uniforme de 50 milhões de euros para todos os 
projectos importantes;

8. Sugere que, no âmbito da "abordagem monofundo" adoptada pela Comissão, a taxa do 
financiamento cruzado entre os diferentes fundos seja aumentada para 20%, no mínimo;

9. Considera que, no caso da aplicação do princípio do "poluidor-pagador", as regras de 
cálculo do co-financiamento elegível dos projectos que geram receitas deveriam 
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recompensar (ou incentivar) os promotores de projectos em função do grau de aplicação 
desse princípio;

10. Considera que, a título de assistência técnica, os fundos deveriam contribuir para reforçar 
as capacidades das organizações não governamentais (ONG) associadas aos Fundos 
Estruturais;

11. Considera que o IVA não reembolsável deveria continuar a ser elegível para as 
contribuições de todos os fundos, e não apenas do FSE;

12. Sublinha que o nível de pré-financiamento é essencial, em particular no domínio do 
ambiente, e recomenda um limite comum de 10% para todos os fundos;

13. Salienta que, no que se refere à anulação automática, certos efeitos negativos da regra 
N+2 deveriam ser reconhecidos e atenuados; por conseguinte, considera que as regras 
actuais aplicáveis ao Fundo de Coesão deveriam ser mantidas e que as verbas sujeitas à 
regra N+2 deveriam ser reutilizadas no âmbito da política de coesão;

14. Solicita à Comissão que os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão co-financiem a 
conservação, a gestão e o desenvolvimento sustentável das zonas de elevada 
biodiversidade, em particular a rede Natura 2000;

15. Considera que o Fundo Social Europeu deveria contribuir para melhorar a formação do 
pessoal profissional qualificado em matéria de protecção do ambiente.


