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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre 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 - 2004/0163(AVC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta 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 – 2004/0163(AVC)),

– Tendo em conta o artigo 161º do Tratado CE,

– Tendo em conta a sua resolução de 22 de Abril de 2004 sobre o Terceiro Relatório sobre 
a Coesão Económica e Social1,

– Tendo em conta o nº 3 do artigo 75º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório provisório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, 
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão dos Transportes e 
do Turismo e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A6-0000/2005),

1. Considera que, de um modo geral, a proposta de regulamento está em sintonia com a sua 
resolução de 22 de Abril de 2004 e, consequentemente, não reitera o seu apoio directo às 
propostas da Comissão, mas, em todo o caso, tendo especialmente em conta o debate no 
Conselho, insta a Comissão e o Conselho a terem em consideração as recomendações 
específicas que se seguem;

2. Rejeita qualquer alteração significativa à arquitectura global da proposta da Comissão e, 
nomeadamente, qualquer tentativa de renacionalizar, na totalidade ou em parte, a política 
regional da União (Título 1);

3. Solicita que seja aumentada para 200 quilómetros a distância máxima entre as fronteiras 
marítimas das regiões de nível NUTS III da Comunidade para efeitos de elegibilidade para 
financiamento no âmbito da cooperação transfronteiriça; solicita, além disso, que seja 
incluída uma referência à necessidade de ter em consideração a importância de 
providenciar a conectividade das regiões periféricas (artigo 7º);

4. Rejeita qualquer diluição do princípio da parceria tal como previsto na proposta original e 
solicita a manutenção da lista de organismos a designar, a qual deverá incluir também as 
ONG que operam na área do ambiente e os organismos representantes das pessoas com 

  
1 Textos aprovados, PA_TA(2004)0368.
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deficiência (artigo 10º);

5. Solicita que o princípio da igualdade entre homens e mulheres seja alargado de modo a 
garantir a não-discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e, nomeadamente, que a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência seja incluída entre as condições para beneficiar dos Fundos e seja 
monitorizada ao longo das várias fases de aplicação mesmos (artigo 14º);

6. Solicita que sejam energicamente rejeitados todas as tentativas tendentes a ajustar o 
quadro financeiro proposto, incluindo não só os recursos globais, mas também a sua 
repartição entre os diversos objectivos e respectivos componentes (artigos 15º – 22º);

7. Solicita a manutenção de directrizes estratégicas comunitárias claras e vinculativas sobre a 
coesão que têm de ser adoptadas de acordo com o procedimento fixado no artigo 161º do 
Tratado; solicita, além disso, que qualquer revisão intercalar seja efectuada de acordo com 
o mesmo procedimento, a menos que o Tratado que institui uma Constituição para a 
Europa tenha entretanto entrado em vigor; neste caso, deverá ser aplicado o seu artigo III-
119, de modo a permitir a plena co-decisão legislativa do Parlamento Europeu (artigos 23º 
– 24º);

8. Solicita a inclusão de uma referência às regiões insulares, escassamente povoadas e 
montanhosas no âmbito das prioridades temáticas e territoriais a especificar na secção 
estratégica do quadro estratégico nacional de referência (artigo 25º);

9. Reclama a manutenção de um quadro estratégico nacional de referência que seja 
preparado em estreita cooperação com os parceiros referidos no artigo 10º e que deverá 
continuar a ser objecto de uma decisão da Comissão negociada no âmbito da parceria 
(artigo 26º);

10. Solicita a inclusão da possibilidade de o quadro estratégico nacional de referência ser 
sujeito a revisão (artigo 26º);

11. Propugna uma simplificação do acompanhamento estratégico de modo a que os Estados-
Membros e a Comissão (artigos 27º e 28º) apresentem relatórios bianuais; solicita, neste 
contexto, a realização de um debate bianual no âmbito de um fórum estratégico no qual 
participem o Parlamento Europeu, a Comissão, os Estados-Membros e as regiões (artigo 
29º);

12. Solicita, no contexto do fundo único por abordagem programática, que se aumente de 5% 
para 10% o limite máximo para que tanto o FSE como o FEDER possam financiar 
medidas abrangidas por outro fundo (artigo 33º);

13. Solicita que, com vista a realçar a dimensão urbana, seja mantida a exigência de que os 
programas operacionais financiados pelo FEDER incluam, em relação aos objectivos de 
convergência e de competitividade regional e emprego, informações sobre o tratamento da 
questão urbana, bem como uma lista das cidades escolhidas e dos procedimentos para a 
subdelegação; solicita que esses procedimentos sejam inseridos no contexto da parceria 
regional (artigo 36º);
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14. Solicita a manutenção da proposta relativa a uma reserva comunitária para a qualidade e a 
eficiência como um mecanismo para premiar o progresso, mas com critérios mais 
alargados, mais objectivos e mais amplamente aceites, por forma a assegurar que esse 
objectivo seja efectivamente alcançado (artigo 48º);

15. Solicita o acolhimento do princípio das reservas nacionais obrigatórias para imprevistos, 
mas recomenda que os meios destinados a concretizá-lo sejam dotados de maior 
flexibilidade (artigo 49º);

16. Rejeita as pressões para alterar as taxas de co-financiamento propostas (artigo 51º), mas 
solicita que o aumento permitido seja duplicado para 10 pontos percentuais para as regiões 
afectadas por mais do que uma das desvantagens geográficas ou naturais definidas na 
proposta (artigo 52º);

17. Solicita o acolhimento da proposta simplificadora que limita o co-financiamento 
comunitário a apenas uma percentagem das despesas públicas declaradas; rejeita, 
consequentemente, qualquer ideia de financiamento parcial do investimento privado por 
fundos comunitários (artigos 51º e 76);

18. Solicita a inclusão de uma referência à necessidade de um nível elevado de competências 
e qualificações no domínio da gestão de projectos como elemento essencial para garantir 
que os projectos sejam concluídos atempadamente e dentro do orçamento previsto (artigo 
57º);

19. Solicita que seja mantida a lógica dos limites propostos de acordo com as disposições 
relativas à proporcionalidade em matéria de controlos (33% de co-financiamento e um 
custo de 250 milhões de euros), abaixo dos quais não são efectuados controlos 
sistemáticos pela Comissão; solicita, no entanto, que sejam tidas em consideração as 
características específicas dos diferentes fundos (artigo 73º);

20. Rejeita qualquer alteração aos montantes de pré-financiamento propostos (artigo 81º);

21. Rejeita qualquer enfraquecimento adicional da regra N+2 para além da flexibilidade já 
proposta para os grandes projectos, dado tratar-se de uma regra comprovadamente 
benéfica por ter contribuído eficazmente para melhorar a implementação dos fundos 
durante o actual período de programação (artigo 93º);

22. Solicita que seja introduzida maior flexibilidade de modo a alargar o prazo de dois meses 
proposto para os Estados-Membros contestarem as correcções financeiras efectuadas pela 
Comissão; solicita que este prazo seja variável em função da gravidade do problema em 
presença (artigo 100º);

23. Rejeita qualquer tentativa para incluir despesas não relacionadas com investimentos, 
nomeadamente receitas do IVA ou custos de alojamento, entre as despesas elegíveis para 
efeitos de cálculo do co-financiamento comunitário;

24. Rejeita qualquer redução dos limites máximos dos auxílios estatais às regiões de 
convergência, incluindo as regiões do objectivo de convergência afectadas pelo efeito 
estatístico; solicita que seja mantida a diferenciação territorial na aplicação dos auxílios 



PE 355.471v01-00 6/13 PR\558087PT.doc

PT

estatais às regiões não abrangidas pelo objectivo de convergência, tendo especialmente em 
conta as desvantagens naturais ou geográficas;

25. Encarrega o seu Presidente de solicitar um exame mais amplo conjuntamente com o 
Conselho nos termos do nº 3 do artigo 75º do seu Regimento;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O presente relatório provisório dá seguimento ao relatório e à resolução aprovados pelo 
Parlamento Europeu sobre o Terceiro Relatório da Comissão sobre a Coesão Económica e 
Social1, bem como ao documento de trabalho elaborado pelo vosso relator em Dezembro de 
2004.2

O seu objectivo não é reiterar os argumentos aduzidos nos dois documentos precedentes, mas 
sim promover, o mais concisamente possível, as prioridades definidas pelo Parlamento para a 
reforma dos Fundos Estruturais europeus. Assim, a resolução contém propositadamente 
apenas “recomendações” concretas para serem incluídas no regulamento geral. Não contém 
quaisquer considerandos ou grandes declarações de princípio, solicitando apenas a adopção de 
determinadas medidas. 

Os pedidos formulados têm a ver quer directamente com a proposta da Comissão, quer com a 
informação recebida pelo relator sobre o "ponto da situação" no seio do Conselho de 
Ministros. A proposta da Comissão apresenta manifestamente um elevado grau de 
conformidade com a posição já adoptada pelo Parlamento Europeu. Foram, no entanto, 
solicitadas várias alterações ou aditamentos. No que se refere ao Conselho, o Parlamento pode 
recomendar uma linha de acção semelhante, nos casos em que o debate pareça avançar na 
direcção certa. Porém, quando isso não acontece, o Parlamento pode, em primeira instância, 
procurar desencorajar desenvolvimentos indesejados, manifestando a sua rejeição, e poderá, 
em última análise, ter de recusar o seu parecer favorável se considerar que a posição do 
Conselho é politicamente inaceitável.

Quais são então os aspectos essenciais?

Prioridades Políticas

O Parlamento Europeu chamou numerosas vezes a atenção para a necessidade de um 
orçamento mínimo credível a fim de pôr em prática a futura política de coesão. Rejeita, pois, 
qualquer ideia de se considerar a política regional da Europa como uma variável susceptível 
de simples ajustamentos durante a adopção das perspectivas financeiras 2007-2013. A taxa de 
0,41% do PIB comunitário (0,46% incluindo o FEADER e o FEP) prevista na proposta de 
regulamento, no contexto da estabilidade financeira, deve ser considerada modesta, tendo em 
conta o enorme aumento da população elegível para o objectivo de convergência, após um 
processo de alargamento sem precedentes. Deve, por isso, ser considerada como o mínimo 
necessário para implantar a arquitectura proposta.

  
1 Relatório sobre o Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 –
2004/2005(INI)), Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, Relator: Konstantinos 
Hatzidakis, Texto aprovado, P5_TA-PROV(2004)0368

2 Documento de trabalho sobre 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 que 
substitui o Regulamento (CE) nº 1260/1999 (COM(2004)492final), Comissão do Desenvolvimento Regional, 
Relator: Konstantinos Hatzidakis, 16 de Dezembro de 2004
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Acresce que, para o alargamento poder ser um verdadeiro êxito político e económico, será 
crucial garantir um equilíbrio justo entre as necessidades das regiões dos novos Estados-
Membros elegíveis para o objectivo de convergência, as regiões mais pobres dos antigos 
Estados-Membros, as regiões afectadas pelo efeito estatístico e as regiões abrangidas pela 
integração progressiva ("phasing-in"). Foram apresentadas muitas propostas para aumentar ou 
diminuir o envelope financeiro. É por esse motivo que o vosso relator apresenta o quadro em 
anexo1, a fim de possibilitar uma avaliação das incidências financeiras dessas propostas. 

No que se refere ao objectivo de convergência, o vosso relator considera, em princípio, que, 
em cerca de 6 mil milhões de euros, a plena elegibilidade para as regiões afectadas pelo efeito 
estatístico poderia ser vista como um meio relativamente barato de alcançar um equilíbrio 
duradouro e harmonioso. Neste momento, contudo, decidiu não tomar uma posição sobre esta 
questão e vai procurar chegar a um compromisso razoável com os colegas. 

Quanto ao restante território comunitário, o Parlamento tem defendido invariavelmente um 
modelo de desenvolvimento policêntrico e equilibrado a nível europeu, capaz de impulsionar 
as estratégias de Lisboa e Gotemburgo. Rejeita, por conseguinte, qualquer ideia de 
renacionalização da política de coesão, e nomeadamente do objectivo de competitividade 
regional e emprego, como ainda agora continua a ser sugerida por determinados Estados-
Membros. Neste contexto, o vosso relator considera que devem ser rigorosamente respeitadas 
as propostas da Comissão para as regiões de integração progressiva e para as que sofrem de 
desvantagens naturais ou geográficas. Neste segundo caso, o vosso relator acredita que os 5% 
de co-financiamento extra previstos deveriam ser duplicados para as regiões que sofrem 
simultaneamente os efeitos de mais do que uma dessas desvantagens.

No que respeita ao futuro Objectivo n.º 3 relativo à cooperação, deve ser introduzida maior 
flexibilidade, especialmente em relação às fronteiras marítimas, e deve ser tida em conta a 
necessidade de providenciar a conectividade das regiões periféricas.

Relativamente à governação da futura política regional, o Parlamento sempre insistiu na 
necessidade de estabelecer um equilíbrio entre a simplificação destinada a assegurar uma boa 
relação custo/benefícios e a manutenção da abordagem comunitária e da parceria. A política 
de coesão não deve ser transformada em 25 ou 27 "cheques em branco", deve sim fazer parte 
de uma abordagem coerente para alcançar os grandes objectivos estratégicos da Europa: 
solidariedade, competitividade e desenvolvimento sustentável. Esse objectivo só poderá ser 
atingido através de uma cooperação estreita entre estratégias a nível comunitário, nacional e 
regional. Daí a importância atribuída à manutenção das directrizes estratégicas comunitárias, 
dos quadros estratégicos nacionais de referência e dos princípios da parceria e da não-
discriminação. Além do mais, a abordagem estratégica deve incluir as prioridades que vão 
permitir traduzir os objectivos europeus em medidas concretas no terreno, de modo equitativo 
ao nível da programação regional. Assim, deveria incluir-se desde já uma referência às 
regiões insulares, escassamente povoadas e montanhosas no âmbito das prioridades temáticas 

  
1 "A adaptação da Política de Coesão à Europa Alargada e os Objectivos de Lisboa e Gotemburgo", estudo 
realizado pela associação "A Nossa Europa" para o Departamento temático "Políticas Estruturais e de Coesão", 
Parlamento Europeu, IP/B/REGI/ST/2004-008, Janeiro de 2005
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e territoriais especificadas no quadro estratégico nacional.

Neste contexto, pois, o Parlamento já defendeu firmemente a necessidade de participar no 
debate estratégico anual proposto. No entanto, parece mais apropriado assegurar o carácter 
inclusivo deste debate através da organização de um fórum estratégico que englobe o 
Parlamento, a Comissão, os Estados-Membros e as Regiões, e que poderá realizar-se numa 
base bianual. Esse fórum poderia analisar:

- a contribuição efectiva da política regional para a estratégia de Lisboa e os meios de 
avaliação necessários para a melhorar;

- a aplicação efectiva dos princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e da 
parceria.

Neste contexto, há que salientar a importância de todos os actores regionais e locais serem 
estreitamente associados à implementação da política. Assim, a dimensão urbana tem de ser 
destacada de modo a que o papel das cidades seja adequadamente definido e a que seja 
adoptada uma abordagem coerente da questão urbana. A parceria regional parece oferecer o 
enquadramento mais adequado para o efeito. Também nesse aspecto, embora o Parlamento 
tenha apoiado e continue a apoiar a abordagem do fundo único para efeitos de programação, 
parece pertinente permitir um aumento do financiamento cruzado (até 10%) entre o FEDER e 
o FSE.

No que respeita às reservas, o relator considera que ambas têm um papel a desempenhar e que 
ambas devem ser mantidas. No entanto, ambas requerem modificações, especialmente a 
reserva comunitária com a qual se pretende incentivar os Estados-Membros a melhorar o seu 
desempenho e alcançar um crescimento real. O sistema actual, que se limita a premiar os 
melhores programas dentro de um Estado-Membro, não pode efectivamente oferecer um 
verdadeiro incentivo para a realização de progressos consideráveis a nível das taxas de 
absorção, do crescimento ou do desempenho. Consequentemente, os critérios aplicáveis à 
afectação destes recursos devem ser simultaneamente justos e objectivos, por forma a afastar 
qualquer suspeita de que o dinheiro é canalizado exclusivamente para o países mais ricos da 
UE. No tocante à reserva nacional para imprevistos, é bastante óbvia a necessidade de 
reservar verbas para épocas de crises locais ou sectoriais. Torna-se, contudo, necessário 
introduzir um elemento de flexibilidade na sua utilização.

Relativamente às contribuições financeiras dos fundos, as taxas de co-financiamento 
propostas pela Comissão, que chegam a atingir os 80% para o objectivo de convergência nos 
países da coesão, estão em total sintonia com os pedidos expressos pelo Parlamento Europeu 
em numerosas ocasiões. O relator está ao corrente das sugestões feitas em alguns círculos no 
sentido de se aplicar uma taxa máxima de 85%. No entanto, este valor iria alterar o equilíbrio 
da proposta na sua generalidade e correr-se-ia o risco de os fundos serem vistos como uma 
simples transferência de verbas ou como um instrumento de ajuda ao desenvolvimento. 

É possível, no entanto, encontrar fortes argumentos a favor de que as regiões abrangidas pelo 
objectivo de competitividade regional e emprego que sofrem de uma desvantagem natural ou 
geográfica recebam, de acordo com as propostas, mais 5% em co-financiamento. Neste caso, 
seria lógico poder duplicar esse valor para 10% quando essas regiões sofressem de mais do 
que uma das referidas desvantagens. Essa solução seria relativamente pouco onerosa e não 
iria contra a disposição que estipula que o aumento para as regiões com desvantagens 
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geográficas ou naturais não pode implicar a superação, para o apoio total concedido a uma 
prioridade, de 60% das despesas públicas destinadas a essa prioridade. Esta proposta do 
relator é consistente com as novas disposições do projecto de Constituição.

A resolução não faz qualquer referência às regiões ultraperiféricas, uma vez que o relator 
considera que estas estão devidamente contempladas nas propostas da Comissão.

O relator concorda com a proposta da Comissão que prevê que o co-financiamento 
comunitário deve ser calculado exclusivamente em relação ao total das despesas públicas, sem 
ter em conta o financiamento pelo sector privado. O relator está, obviamente, ciente de que 
muitas pessoas defenderam o cálculo do co-financiamento como uma percentagem do custo 
total. No entanto, para além da simplificação considerável que proporciona, a proposta é 
também mais realista. Os financiamentos pelo sector privado são sempre hipotéticos e não 
têm qualquer garantia real de se concretizarem. Os financiamentos pelo sector público podem 
ser desafectados, mas isso é mais difícil e tem de ser feito publicamente. Existe, portanto, um 
importante elemento de adicionalidade da proposta, na medida em que obriga as autoridades 
públicas a declarar antecipadamente os recursos que tencionam afectar, sem oferecer a 
possibilidade de estes serem substituídos mais tarde por investimentos privados e de os fundos 
públicos serem desviados para outra finalidade. O elemento de adicionalidade proporcionado 
pela Comunidade e, afinal, por qualquer investimento privado adicional torna-se assim muito 
mais transparente.

Além disso, a proposta está em sintonia com as prioridades comunitárias de concentrar os 
recursos em projectos de infra-estruturas em grande escala, nomeadamente nos domínios da 
investigação, dos transportes e do ambiente, nos quais o investimento privado não se encontra 
particularmente disponível. A inclusão de um grande número de pequenos projectos será 
desencorajada, limitando assim o efeito de “dispersão” encontrado durante o actual período de 
programação, em que os fundos estruturais eram pagos de forma demasiado dispersa e em 
prestações muito reduzidas. Finalmente, de acordo com as regras vigentes, os investidores em 
certos projectos em pequena escala podem obter grandes lucros a partir de uma participação 
financeira pessoal reduzida. Esta proposta irá libertar a Comunidade do encargo que 
representa o estar a financiar lucros privados.

Seguindo o mesmo raciocínio, o relator também se opõe à introdução de receitas do IVA ou 
de custos de alojamento para efeitos de cálculo do co-financiamento comunitário. Os fundos 
comunitários devem ser utilizados para investir e não para reembolsar o erário público.

Apesar das diferentes propostas actualmente em apreciação, o relator apoia, em princípio, a 
aplicação da regra N+2. Esta regra constitui, de facto, uma exigência constante do Parlamento 
Europeu. A sua aplicação revelou-se benéfica não só para o orçamento comunitário, uma vez 
que introduz maior clareza e transparência na sua execução, mas também para as regiões e 
Estados-Membros. De facto, esta regra, por si só, actuou como um incentivo à execução 
eficaz de fundos e programas no âmbito da política regional. 

Ao contrário dos regulamentos precedentes relativos ao período de programação 2000-2006, 
as propostas da Comissão não fazem qualquer referência à ligação entre política regional e 
política de concorrência. Nomeadamente, não é dada qualquer indicação sobre a relação com 
as futuras directrizes que irão reger os auxílios estatais regionais. Na verdade, isto é 
compatível com a opinião expressa anteriormente pelo Parlamento no sentido de que o 
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Regulamento Geral relativo aos Fundos Estruturais não constitui o enquadramento jurídico 
adequado para tratar a questão da coerência entre política de concorrência e política regional1. 
Significa, no entanto, que fica por definir um importante elemento que determine a 
capacidade para, no futuro, tratar os problemas estruturais.

Nestas condições, é crucial proceder o mais rapidamente possível a uma reflexão concertada 
entre as direcções-gerais da Comissão envolvidas, por forma a garantir, nomeadamente, a 
manutenção do princípio da diferenciação territorial nos limiares permitidos para os auxílios 
estatais regionais na União a 27. É de rejeitar qualquer abordagem que reduza esses limiares 
nas regiões do objectivo de convergência. Fora deste objectivo, será necessário ter em conta o 
princípio da coesão territorial e dispensar um tratamento mais favorável às regiões que sofrem 
de desvantagens naturais ou geográficas.

  
1 Relatório provisório sobre a proposta de Regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais sobre os 
Fundos Estruturais (COM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC)), A4-0391/98, 4 de Novembro de 1998
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ANEXO
Incidências financeiras das contrapropostas (2007-2013)

Este quadro foi utilizado pelo relator para elaborar o presente relatório e está apresentado de 
forma a permitir uma avaliação das incidências financeiras das alterações propostas.
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Objectivo de 
convergência

264,0

Regiões com 
atraso de 
desenvolvimento

177,8 -38% +168%

Fundo de Coesão 63,0 +5%
Saída progressiva 
(efeito estatístico)

22,1 -100% +32%

Regiões 
ultraperiféricas

1,1

Objectivo de 
competitividade

57,9

Integração 
progressiva 
(regiões que 
registam 
progressos)

9,6 -100% +10%

Competitividade 
regional e 
emprego

48,3 -50%

Objectivo de 
cooperação 
territorial 

13,2

Fronteiras 
internas

4,7

Fronteiras 
externas

1,6

Transnacional 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Redes 0,6
Assistência 
técnica

1,0

Total da rubrica 
1b

336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1

p.m :
Rubrica 2 :
Desenvolvimento 
rural (FEADER)

88,7

Antigo - FEOGA-
G ou O

87,3

LEADER+ 1,4



PR\558087PT.doc 13/13 PE 355.471v01-00

PT

FEP 4,9
Rubrica 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Rubrica 1a : 
PROGRESSO

0,6

Fonte: Comissão Europeia, cálculos do EPRC e A Nossa Europa
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