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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. Antecedentes

Com o objectivo de promover o desenvolvimento equilibrado do território da UE, a Comissão
propõe, no âmbito dos regulamentos relativos aos Fundos Estruturais, um novo objectivo de 
"cooperação territorial" para a cooperação transfronteiriça, transnacional e interregional. 
Todas as regiões situadas nas fronteiras internas e externas poderão cooperar com as regiões 
vizinhas. Neste contexto, a Comissão propõe todo um pacote de medidas relativas ao 
desenvolvimento regional e à cooperação tranfronteiriça na  União Europeia (Agrupamento 
Europeu de Cooperação Transfronteiriça) com países candidatos à adesão e potenciais 
candidatos à adesão (Instrumento de Pré-Adesão), e com países terceiros situados nas 
fronteiras sul e leste da União (Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria).

O Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) abrangerá os países terceiros 
que participam na política de vizinhança europeia, ou seja, os países do Mediterrâneo sul e 
oriental, a Ucrânia, a Moldávia e a Bielorrússia, bem como os países do Cáucaso do Sul, 
substituindo MEDA e uma parte de Tacis. O IEVP apoiará igualmente a parceria estratégica 
entre a Comunidade e a Rússia.

Respeitando a prioridade estabelecida pela UE para a Política Europeia de Vizinhança, a 
Comissão propôs que a assistência aos países visados fosse significativamente aumentada, 
para 14,9 mil milhões de €, no período de 2007-2013, contra os cerca de 8,5 mil milhões de 
euros para o período de 2000-2006. Cerca de 1,6 mil milhões de euros dos orçamentos 
atribuídos ao IEVP e ao IPA serão provenientes do novo objectivo de "cooperação europeia 
territorial" (e, desse modo, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional). Esse 
montante cobrirá a vertente da cooperação transfronteiriça, nas fronteiras externas da UE, 
entre os Estados-Membros e os países do IEVP e IPA.

O Parlamento Europeu1 entende que os objectivos da União alargada, sobretudo no que 
respeita aos instrumentos de pré-adesão e aos instrumentos europeus de vizinhança e parceria, 
justificam um aumento de 2,5 mil milhões de euros e uma reafectação de 1,5 mil milhões de 
euros. 

A Comissão estabelece disposições transitórias, que aplicará enquanto não estiver operacional 
o novo mecanismo de "gestão partilhada", no âmbito do IPA e do IEVP. A gestão partilhada 
permitirá executar os programas de cooperação transfronteiriça com um conjunto único de 
regras e com uma fonte única de financiamento. Tal permitirá que os Estados-Membros 
reduzam os recursos previstos para a cooperação transfronteiriça no âmbito do IPA e do 
IEVP, que figuram no Capítulo 1b do orçamento da União para 2007-2013.

2. Objectivo da proposta da Comissão 
  

1 Resolução do Parlamento Europeu sobre desafios políticos e recursos orçamentais da União alargada 2007-
2013 (2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 8 de Junho de 2005, nº 49.
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Na proposta da Comissão, o instrumento IEVP é constituído por vários elementos financeiros 
importantes, bem como por instrumentos de cooperação transfronteiriça entre as regiões dos 
Estados-Membros e as regiões dos países que têm uma fronteira comum com a União 
Europeia. As modalidade de cooperação transfronteiriça contidas na actual proposta são muito 
semelhantes às previstas nos projectos de regulamento sobre a reforma dos Fundos 
Estruturais, designadamente o regimento geral sobre os Fundos Estruturais, o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), e o que estabelece um Agrupamento Europeu de 
Cooperação Transfronteiriça (AECT). 

Esse instrumento financiará projectos comuns, que reúnem regiões dos Estados-Membros da 
UE e países vizinhos com uma fronteira comum. Para a Comissão, o IEVP permitirá uma 
simplificação radical dos procedimentos, relativamente à situação actual, em que os projectos 
comuns com países situados na fronteira externa da UE têm de ser geridos segundo 
procedimentos distintos de cada lado da fronteira. Entretanto, até 2006, terão sido 
introduzidos os chamados Programas de Vizinhança, que melhoram a coordenação entre os 
vários instrumentos existentes de apoio à cooperação transfronteiriça. 

O IEVP utilizará uma abordagem muito semelhante à seguida na gestão dos Fundos 
Estruturais para o desenvolvimento regional na UE, com base na programação plurianual, na 
parceria e no co-financiamento. 

A vertente de cooperação transfronteiriça do IEVP será dotada de recursos adicionais e 
co-financiada, pela parte da UE situada na fronteira, a título do FEDER. 

Serão desenvolvidas normas de execução pormenorizadas, as quais contemplarão os critérios 
e procedimentos para a afectação dos recursos, o co-financiamento, a preparação dos 
programas conjuntos, a selecção dos programas conjuntos, a gestão técnica e financeira da 
assistência, o controlo financeiro e a auditoria, o acompanhamento e a avaliação, a 
visibilidade e a publicidade.

3. Principais aspectos da proposta, relacionados com a política regional e de coesão, e 
avaliação do relator

O relator acolhe favoravelmente a proposta de criar um "Instrumento Europeu de Vizinhança 
e Parceria" (IEVP), com destaque para a inovação constituída pela vertente de "cooperação 
transfronteiriça", que inclui os mais importantes princípios de base dos Fundos Estruturais 
(programas conjuntos, programação plurianual, parceria, co-financiamento tendo em conta as 
especificidades da política externa, co-financiamento pelo FEDER, etc.).

O IEVP não deverá apenas centrar-se, em primeira linha, nos países parceiros; também a 
cooperação transfronteiriça diz respeito às regiões situadas na fronteira da UE. Essas regiões 
deverão ser colocadas em pé de igualdade com as fronteiras internas da União. Impõe-se, 
todavia, destacar um problema genérico: algumas disposições do regulamento sobre a 
cooperação transfronteiriça nem sempre conduzirão a uma melhoria da situação das regiões 
fronteiriças relativamente à situação anterior, no âmbito do programa INTERREG. 
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O presente regulamento deverá utilizar a terminologia estandardizada da UE, ou seja, a 
cooperação transeuropeia deverá ser dividida em cooperação transfronteiriça, inter-regional e 
transnacional. Em lugar de se referir a "programas conjuntos", o regulamento deverá utilizar a 
formulação das disposições do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional sobre 
"cooperação territorial", sendo de preferir, por tal motivo, a designação "programas 
operacionais".

Ø Tipo de programas (artigo 6º): este artigo descreve os tipos de programas através dos 
quais pode ser prestada assistência a título do regulamento, nomeadamente programas 
nacionais/multinacionais, programas temáticos e programas de cooperação 
transfronteiriça. O relator entende que deverá ser apoiada uma abordagem 
descentralizada, nos casos em que os programas tratam questões regionais e locais.

Ø Programação e afectação dos fundos (Artigo 7º): os documentos de estratégia que 
contemplam programas indicativos plurianuais definirão as prioridades da assistência e as 
dotações financeiras plurianuais para esses programas. Os documentos de estratégia para 
a cooperação transfronteiriça servirão essencialmente para a elaboração de uma lista de 
programas transfronteiriços "conjuntos", a definição do seu âmbito geográfico e das 
respectivas dotações. De acordo com as disposições do regulamento, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional contribuirá para os programas de cooperação transfronteiriça. 
Por tal motivo, o relator entende que, caso existam iniciativas das autoridades regionais 
ou locais, deverá proceder-se à afectação dos fundos.

Ø Elegibilidade geográfica (Artigo 8º): enuncia os critérios aplicáveis à definição das 
unidades territoriais dos Estados-Membros e dos países parceiros que serão abrangidas 
pelos programas de cooperação transfronteiriça. Trata-se, nomeadamente, de todas as 
unidades territoriais de nível NUTS III situadas ao longo de fronteiras terrestres e de 
travessias marítimas de importância significativa, bem como de todas as regiões 
marítimas de nível NUTS II situadas numa bacia marítima comum. As regiões adjacentes 
poderão igualmente ser associadas à cooperação. O relator entende que deverá ser 
esclarecido a que categorias, designadamente de NUTS II, pertencem as regiões costeiras: 
aos programas transfronteiriços, ou aos programas transregionais e/ou transnacionais. 

Ø Programação (Artigo 9º): contém disposições específicas para a elaboração dos 
programas conjuntos destinados a aproximar regiões elegíveis dos Estados-Membros e 
dos países terceiros. O relator acolhe favoravelmente a cláusula de salvaguarda, a qual 
permite que, em determinadas circunstâncias, as regiões fronteiriças dos Estados-
Membros possam beneficiar de assistência, na eventualidade de ocorrer uma crise grave 
nas relações entre a União Europeia e um determinado país terceiro, que impossibilite a 
adopção de um programa conjunto. O relator entende que a organização de cooperação 
territorial deverá ser coerente com os princípios de organização de "cooperação 
territorial" mencionados no FEDER. Além disso, deverá ser criado o comité de direcção 
A, bem como um secretariado independente, com o objectivo de facilitar a organização 
de programas de cooperação transfronteiriça. O relator considera ainda que a participação 
das autoridades regionais e locais deverá ser garantida pela referência ao princípio da 
subsidiariedade.

Ø Gestão dos programas (Artigo 10º): prevê que a gestão dos programas transfronteiriços 
será assegurada conjuntamente pelos Estados-Membros e pelos países terceiros 
interessados, através de uma Autoridade de Gestão Conjunta, normalmente estabelecida 
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num Estado-Membro. Este método de gestão é compatível com a abordagem ascendente, 
plurianual e centrada nos programas, que caracteriza os programas de cooperação 
transfronteiriça. O Estado-Membro que acolher a autoridade de gestão conjunta assumirá 
perante a Comissão a responsabilidade pela regularidade das operações financiadas no 
âmbito do programa, tal como sucede no caso dos Fundos Estruturais. O relator entende 
que, diferentemente da cooperação territorial, não é feita qualquer referência a uma 
aplicação descentralizada, com a participação de órgãos regionais e locais, ou de um 
comité de direcção descentralizado.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. As regiões fronteiriças elegíveis dos 
Estados-Membros da União Europeia serão 
abrangidas pelos programas de cooperação 
transfronteiriça estabelecidos no âmbito do 
presente regulamento. Será igualmente 
possível associar Estados-Membros a 
programas temáticos e/ou plurinacionais 
através da cooperação transregional.  

Justificação

Importa salientar que os programas de cooperação transfronteiriça incluem a elegibilidade 
das regiões fronteiriças. Deve ser colocada a tónica numa abordagem descentralizada do 
desenvolvimento desses programas. Quando os programas em causa visam questões 
regionais e locais, importa que as autoridades regionais e locais da UE sejam plenamente 
associadas ao desenvolvimento e execução dos programas de cooperação transfronteiriça.    

Alteração 2
Artigo 7, nº 3

3. Unicamente para efeitos da cooperação 
transfronteiriça e a fim de definir a lista de 
programas conjuntos referidos no nº 1 do 

3. Unicamente para efeitos da cooperação 
transfronteiriça e a fim de definir a lista de 
programas conjuntos referidos no nº 1 do 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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artigo 9º, as dotações indicativas plurianuais 
e as unidades territoriais elegíveis para 
participar nos diferentes programas, poderá 
ser adoptado um ou, se for caso disso, vários 
documentos de estratégia específicos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º. Esses documentos de 
estratégia específicos abrangerão, em
princípio, um período de sete anos 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013.

artigo 9º, as dotações indicativas plurianuais 
e os países, as regiões fronteiriças da União 
Europeia e os parceiros dos países 
candidatos à adesão são elegíveis para 
participar nos diferentes programas, poderá 
ser adoptado um ou, se for caso disso, vários 
documentos de estratégia específicos em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 26º, sem gerar qualquer 
burocracia adicional. Esses documentos de 
estratégia específicos abrangerão, em 
princípio, um período de sete anos 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2013.

Justificação

Importa esclarecer que unidades territoriais são elegíveis para fins de participação nos 
programas. Os documentos de estratégia não deverão gerar qualquer burocracia adicional, 
de modo a salvaguardar as possibilidades de realização.

Alteração 3
Artigo 7, nº 4

4. O Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional contribuirá para os programas de 
cooperação transfronteiriça elaborados e 
executados de acordo com o disposto no 
presente regulamento.

4. O Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional contribuirá para os programas de 
cooperação transfronteiriça e para a 
participação das autoridades regionais e 
locais da União Europeia em programas 
temáticos e plurinacionais elaborados e 
executados de acordo com o disposto no 
presente regulamento.

Justificação

Se as autoridades regionais e locais da UE devem utilizar este programa para adoptar 
iniciativas de cooperação transregional, para além das iniciativas transfronteiriças, com os 
seus parceiros na vizinhança europeia, será necessário disponibilizar fundos a título do 
FEDER.

Alteração 4
Artigo 8, nº 3 bis (novo)

3 bis. Serão desenvolvidos instrumentos 
adequados para avaliar a cooperação entre 



PE 360.160v01-00 8/12 PA\572291PT.doc

PT

as regiões costeiras ao nível de NUTS II; 
tais instrumentos serão concebidos em 
função do tipo específico de programas: 
programas transfronteiriços, transregionais  
e/ou transnacionais.

Justificação

Por razões de clareza, convém especificar a que categoria pertencem as regiões costeiras, ao 
nível de NUTS II, programas transfronteiriços, ou programas transregionais  e/ou 
transnacionais.

Alteração 5
Artigo 9, nº 2

2. Os programas conjuntos relativos às 
fronteiras terrestres e às travessias 
marítimas serão estabelecidos por fronteira 
e incluirão unidades territoriais elegíveis 
pertencentes a um ou mais Estados-
Membros e a um ou mais países parceiros. 
Os programas conjuntos relativos às regiões 
costeiras terão um carácter multilateral e 
incluirão unidades territoriais elegíveis 
ribeirinhas de uma bacia marítima comum 
pertencentes a vários países participantes, 
incluindo, pelo menos, um Estado-Membro 
e um país parceiro.

2. Os programas operacionais para as 
regiões costeiras correspondentes a regiões 
de nível NUTS II serão multilaterais, 
estabelecidos por fronteira e incluirão 
unidades territoriais elegíveis pertencentes a 
um ou mais Estados-Membros e a um ou 
mais países parceiros. Os programas 
operacionais conjuntos relativos às regiões 
costeiras terão um carácter multilateral e 
incluirão unidades territoriais elegíveis 
ribeirinhas de uma bacia marítima comum 
pertencentes a vários países participantes, 
incluindo, pelo menos, um Estado-Membro 
e um país parceiro.

Justificação

Com o objectivo de uniformizar a terminologia, a expressão "programas operacionais" deve 
ser preferida à expressão "programas conjuntos", uma vez que se coaduna com a 
terminologia utilizada na cooperação territorial do FEDER.

Alteração 6
Artigo 9, nº 5

5. Os programas conjuntos poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes ou da Comissão, a fim 
de ter em conta eventuais alterações a nível 
das prioridades da cooperação, da evolução 
socioeconómica, dos resultados obtidos com 

5. Os programas operacionais poderão ser 
objecto de um reexame por iniciativa dos 
países participantes, das regiões fronteiriças 
da União participantes ou da Comissão, a 
fim de ter em conta eventuais alterações a 
nível das prioridades da cooperação, da 
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a aplicação das medidas em causa e dos 
resultados do processo de acompanhamento 
e avaliação, assim como a necessidade de 
adaptar os montantes da ajuda disponível e 
de proceder a uma reafectação dos recursos.

evolução socioeconómica, dos resultados 
obtidos com a aplicação das medidas em 
causa e dos resultados do processo de 
acompanhamento e avaliação, assim como a 
necessidade de adaptar os montantes da 
ajuda disponível e de proceder a uma 
reafectação dos recursos.

Justificação

Com o objectivo de uniformizar a terminologia, a expressão "programas operacionais" deve 
ser preferida à expressão "programas conjuntos", uma vez que se coaduna com a 
terminologia utilizada na cooperação territorial do FEDER. As regiões fronteiriças da UE 
não deverão ser impedidas de adoptar iniciativas; a gestão dos programas transfronteiriços é 
normalmente da responsabilidade das regiões fronteiriças da UE, que dispõem de 
experiência e conhecem as necessidades específicas.

Alteração 7
Artigo 9, nº 7

7. Os países participantes seleccionarão 
conjuntamente, tendo em conta o princípio 
de parceria, as acções compatíveis com as 
prioridades e as medidas previstas no 
programa conjunto que beneficiará da 
assistência comunitária.

7. Os países e as regiões fronteiriças da 
União participantes, representados num 
comité de direcção, seleccionarão em 
cooperação estreita, tendo em conta o 
princípio de parceria e o princípio da 
subsidiariedade, as acções compatíveis com 
as prioridades e as medidas previstas no 
programa conjunto que beneficiará da 
assistência comunitária.

Justificação

Deverá ser feita referência ao princípio da subsidiariedade, a fim de garantir a participação 
das regiões fronteiriças da UE, bem como de aproximar a política das necessidades dos 
cidadãos. Deverá igualmente ser especificado o órgão encarregado de proceder à selecção, o 
qual, no âmbito da cooperação territorial, deverá ser um comité de direcção.

Alteração 8
Artigo 10, nº 1

1. Os programas conjuntos serão, em 
princípio, executados através de uma 
autoridade de gestão conjunta estabelecida 
num Estado-Membro.

1. Os programas operacionais serão, em 
princípio, descentralizados através de uma 
autoridade de gestão conjunta e de um 
secretariado conjunto estabelecida num 
Estado-Membro.
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Justificação

Com o objectivo de uniformizar a terminologia, a expressão "programas operacionais" deve 
ser preferida à expressão "programas conjuntos", uma vez que se coaduna com a 
terminologia utilizada na cooperação territorial do FEDER. Diferentemente da cooperação 
territorial, não é feita qualquer referência a uma execução descentralizada, com a 
participação de órgãos regionais e locais, ou de um comité de direcção descentralizado. 
Deverá ser referido o secretariado conjunto, para além da autoridade de gestão conjunta, na 
região fronteiriça de um dos Estados-Membros da UE.

Alteração 9
Artigo 14, alínea d)

d) As organizações internacionais, incluindo 
as organizações regionais, os organismos, 
serviços ou missões das Nações Unidas, as 
instituições financeiras internacionais e os 
bancos de desenvolvimento, na medida em 
que contribuam para os objectivos do
presente regulamento;

d) As organizações internacionais, incluindo 
as organizações regionais, os organismos, 
serviços ou missões das Nações Unidas, as 
instituições financeiras internacionais e os 
bancos de desenvolvimento, na medida em 
que contribuam para a cooperação 
transfronteiriça, tal como decorre dos 
objectivos do presente regulamento;

Justificação

Em determinadas circunstâncias, as verbas destinadas às regiões fronteiriças da UE 
participantes no IEVP podem ser utilizadas para as instituições e outras entidades que não 
receberam apoio à cooperação transfronteiriça no passado.

Alteração 10
Artigo 14, alínea f)

f) As agências da União Europeia; f) As agências da União Europeia que 
contribuam para a cooperação 
transfronteiriça, tal como decorre dos 
objectivos do presente regulamento;

Justificação

Em determinadas circunstâncias, as verbas destinadas às regiões fronteiriças da UE 
participantes no IEVP podem ser utilizadas para as instituições e outras entidades que não 
receberam apoio à cooperação transfronteiriça no passado.

Alteração 11
Artigo 14, alínea h), subalínea (x)
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(x) Quaisquer associações não 
governamentais e fundações independentes 
susceptíveis de contribuírem para o 
desenvolvimento;

(x) Associações interregionais, associações 
não governamentais e fundações 
independentes;

Justificação

Uma vez que as associações interregionais poderão dar um contributo significativo para a 
realização dos objectivos do IEVP, importa referi-las, mesmo que se entenda que podem ser 
integradas noutras categorias elegíveis. 

Alteração 12
Artigo 15, nº 2, alínea a)

a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros, 
em conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

a) O financiamento de medidas específicas 
de cooperação administrativa, que contem 
com a participação de peritos do sector 
público enviados pelos Estados-Membros e 
respectivas autoridades regionais, em 
conformidade com normas específicas a 
adoptar nessa matéria;

Justificação

As autoridades regionais da UE dispõem de um capital de experiência que podem partilhar 
com os seus parceiros nos países da Vizinhança Europeia, podendo tais medidas de 
cooperação administrativa contribuir grandemente para o desenvolvimento da democracia 
no terreno.

Alteração 13
Artigo 19, nº 1

1. As autorizações orçamentais serão 
efectuadas com base em decisões adoptadas 
pela Comissão, em conformidade com o nº 5 
do artigo 9º, o nº 1 do artigo 12º, o nº 1 do 
artigo 13º e o nº 3 do artigo 16º.

1. As autorizações orçamentais plurianuais
serão efectuadas com base em decisões 
adoptadas pela Comissão, em conformidade 
com o nº 5 do artigo 9º, o nº 1 do artigo 12º, 
o nº 1 do artigo 13º e o nº 3 do artigo 16º.

Justificação

As autorizações orçamentais plurianuais são de importância decisiva para garantir o 
desenvolvimento qualitativo da cooperação transfronteiriça nas futuras fronteiras externas 
da UE, bem como para colocar as regiões fronteiriças da UE em pé de igualdade com as 
fronteiras internas da União.  
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