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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui o Fundo de Coesão
(COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que institui o Fundo de Coesão 
(COM(2004)0494) - 2004/0166(AVC)1,

– Tendo em conta o pedido de parecer favorável apresentado pelo Conselho, nos termos do 
segundo parágrafo do artigo 161º do Tratado CE (C6-0000/2005),

– Tendo em conta a sua resolução de 22 de Abril de 2004 sobre a comunicação da Comissão 
sobre o Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social2,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional sobre os desafios 
políticos e os recursos orçamentais da União alargada3 e a comunicação da Comissão 
sobre as perspectivas financeiras 2007-20134,

– 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)5,

– Tendo em conta 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 e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0000/2005),

1. Convida o Conselho e a Comissão a ter em conta as seguintes recomendações:

i) Considera que a coesão económica e social deve continuar a ser um elemento 
essencial e fundamental na definição da integração europeia, e que o Fundo de 
Coesão deve continuar a servir o objectivo da União de promover a coesão e a 
solidariedade entre os Estados-Membros;

ii) Apoia os objectivos do Fundo de Coesão e os principais meios utilizados para os 
atingir, tal como propostos pela Comissão;

iii) Convida a subscrever o aumento da dotação financeira do Fundo de Coesão de 18 
milhões de euros (para o período 2000-2006) para 62,99 mil milhões de euros e uma 
repartição equilibrada entre os sectores elegíveis do ambiente e das infra-estruturas 
de transportes, com uma certa flexibilidade na intervenção do Fundo;

  
1 JO C [...] de [...], p. [...].
2 Textos Aprovados, P5_TA(2004)0368.
3 2004/2209(INI) de 5.2.2005.
4 COM(2004)0487.
5 JO C [...] de [...], p. [...].
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iv) Considera que as normas relativas aos grandes projectos, regidas pelos artigos 38º a 
40º da proposta de regulamento que estabelece disposições gerais, deveriam ser 
incluídas expressamente no regulamento sobre o Fundo de Coesão;

v) Solicita igualmente que o financiamento da assistência técnica (estudos, avaliações, 
relatórios de peritos, estatísticas, etc.), regido pelo artigo 43º da proposta de 
regulamento que estabelece disposições gerais, seja incluído expressamente no 
regulamento sobre o Fundo de Coesão;

vi) Considera que é conveniente fazer a distinção entre as prioridades específicas do 
Fundo de Coesão e as do FEDER no âmbito dos quadros estratégicos nacionais de 
referência;

vii) Sublinha a necessidade de instituir uma cláusula de flexibilidade relativa à regra que 
exclui da elegibilidade das despesas a aquisição de terrenos num montante superior a 
10% das despesas totais elegíveis da operação em causa, prevista no ponto 3) do 
artigo 3º do regulamento em apreço, a fim de permitir a realização do projecto caso 
essa percentagem seja insuficiente e possa colocar problemas de execução;

viii) Solicita à Comissão que estabeleça uma lista de prioridades indicativas na fase de 
programação para a qualidade e a avaliação dos resultados dos projectos, bem como 
para a eficácia do financiamento comunitário;

ix) Solicita à Comissão que introduza o princípio de um mecanismo de "premium 
system", a fim de que os progressos realizados pelos Estados-Membros com 
melhores desempenhos sejam recompensados;

x) Considera útil reforçar as intervenções para a execução do Fundo de Coesão pelas 
administrações nacionais e regionais, mediante acções específicas de 
acompanhamento e a aplicação do sistema de boas práticas (best practices);

xi) Apoia a aplicação ao Fundo de Coesão da regra de anulação automática das dotações 
não utilizadas (regra N+2), mas solicita uma certa flexibilidade na sua aplicação 
durante os três primeiros anos do novo período de programação;

xii) Considera que o regulamento que institui o Fundo de Coesão deve definir as 
condições e as modalidades de um mecanismo transitório de supressão progressiva 
da ajuda concedida aos Estados-Membros beneficiários cujo rendimento nacional 
bruto (RNB) per capita seja superior a 90 % da média comunitária, a fim de evitar 
choques económicos graves resultantes da redução da ajuda;

2. Encarrega o seu Presidente de solicitar um exame mais amplo a realizar conjuntamente 
com o Conselho, em conformidade com o nº 3 do artigo 75º do seu Regimento e, se for 
caso disso, a iniciar o processo de concertação com o Conselho previsto na Declaração 
Comum de 1975, nos termos do artigo 56º do seu Regimento;

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

1. Objectivos básicos do Fundo de Coesão

O Fundo de Coesão1 foi criado em 1993 pelo Tratado de Maastricht no âmbito da preparação 
para a União Económica e Monetária. Com efeito, para participarem na União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros têm de reduzir o seu défice público e controlar a sua dívida 
pública. Por outro lado, os países menos prósperos têm de investir em força para conseguirem 
recuperar o atraso relativamente aos seus vizinhos mais desenvolvidos e aumentar a sua 
capacidade de crescimento. Assim, o Fundo de Coesão foi criado para permitir que os países 
menos prósperos se aproximassem dos critérios de convergência, continuando 
simultaneamente os investimentos em infra-estruturas graças à ajuda concedida pelo Fundo de 
Coesão. 

O segundo parágrafo do artigo 161º do Tratado da União Europeia estipula que "Um Fundo 
de Coesão (...) contribuirá financeiramente para a realização de projectos nos domínios do 
ambiente e das redes transeuropeias em matéria de infra-estruturas de transportes".

O objectivo é então o de instituir um Fundo complementar aos outros instrumentos 
comunitários de desenvolvimento regional, no domínio do ambiente e das infra-estruturas de 
transportes de interesse comum, de forma a promover a coesão económica e social e a 
solidariedade entre os Estados-Membros.

Só são elegíveis os Estados-Membros cujo rendimento nacional bruto (RNB) per capita seja 
inferior a 90% da média comunitária e que tenham implementado um programa que vise 
satisfazer os critérios económicos de convergência estabelecidos no artigo 104º do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia.

2. Ajustamentos introduzidos no regulamento que institui o Fundo de Coesão

Após o alargamento da UE, em 1 de Maio de 2004, o Fundo de Coesão aplica-se, para o 
período de 2000-2006, aos dez novos Estados-Membros, bem como aos três Estados-
Membros beneficiários da UE a 15 (Espanha, Portugal e Grécia). A Irlanda já não é 
beneficiária desde 1.1.2004 e a Espanha deixará de cumprir os critérios de elegibilidade para 
uma contribuição do Fundo de Coesão a partir de 1.1.2007.

A proposta da Comissão tem devidamente em conta as necessidades da União Europeia 
alargada, na qual aumentaram as disparidades entre os Estados-Membros e as regiões, bem 
como o reforço da solidariedade e da coesão económica e social. Graças às contribuições do 
Fundo, as regiões menos desenvolvidas beneficiarão do objectivo "Convergência".

  
1 Regulamento (CE) n° 1164/94, alterado pelos Regulamentos (CE) n° 1264/1999 e (CE) n° 1265/99.
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O relator recomenda, no entanto, a introdução de ajustamentos essenciais no 
regulamento: 

O aumento da dotação financeira do Fundo de Coesão de 18 milhões de euros (para o 
período de 2000-2006) para 62,99 mil milhões de euros é importante, atendendo a que mais 
de metade dos Estados-Membros beneficiarão do Fundo de Coesão. O alargamento do âmbito 
de aplicação das acções do Fundo de Coesão está em conformidade com as disposições 
correspondentes do Tratado, em consonância com as prioridades decididas em Lisboa e 
insere-se na perspectiva do desenvolvimento sustentável de Gotemburgo. Esta medida 
permitirá, por conseguinte, responder às consideráveis necessidades de financiamento dos 
Estados-Membros beneficiários nos domínios do ambiente e dos transportes. A repartição do 
financiamento comunitário entre os sectores elegíveis do ambiente e dos transportes deve ser 
equilibrada. Contudo, é importante uma certa flexibilidade, a fim de que a intervenção do 
Fundo possa adaptar-se às necessidades de cada Estado-Membro. 

As redes transeuropeias de transportes e, em particular, os projectos de interesse europeu e as 
infra-estruturas ligadas ao ambiente, continuam a ser as prioridades de intervenção do Fundo 
de Coesão. A novidade introduzida pelo regulamento é a de que, nos termos das prioridades 
de Gotemburgo, o Fundo de Coesão reforça a sua contribuição para o desenvolvimento 
sustentável. Assim, pode passar a financiar projectos na área dos transportes, para além das 
redes transeuropeias, nos domínios dos caminhos-de-ferro, vias navegáveis fluviais e 
marítimas, programas multimodais de transporte, transporte urbano sustentável, bem como 
nos domínios que favorecem o desenvolvimento sustentável com dimensão ambiental, como 
os sectores-chave da eficiência energética e das energias renováveis. 

A Comissão sublinha nos considerandos (1) a necessidade de precisar a missão do Fundo de 
Coesão em relação a esta nova moldura, criada pelo regulamento que estabelece disposições 
gerais. Tendo em conta os problemas ocorridos no período actual e tendo em vista um melhor 
funcionamento no futuro, bem como uma melhor transparência, o relator considera que os 
grandes projectos, que representam o instrumento de intervenção mais importante do Fundo 
de Coesão, e o financiamento da assistência técnica (estudos, avaliações, relatórios de 
peritos, estatísticas, etc.), devem ser expressamente referidos no presente regulamento. Essa 
transparência não é contrária à simplificação da execução da política regional, mas sublinha a 
missão e a importância dos grandes projectos para os programas do Fundo de Coesão.

Quanto ao período 2007-2013, no que se refere às infra-estruturas ligadas aos transportes e ao 
ambiente, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 
serão geridos, de forma a facilitar uma melhor sinergia, segundo um sistema de programação 
único. Não obstante, os grandes projectos cujo custo global exceda 25 milhões de euros, no 
caso do ambiente, e 50 milhões de euros, no das outras áreas, serão adoptados separadamente 
pela Comissão, embora geridos no âmbito dos programas respectivos. Seria desejável que, no 
âmbito dos quadros nacionais, o Fundo de Coesão definisse as suas próprias prioridades, 
distintas das do FEDER.

O nº 3 do artigo 3º do presente regulamento prevê a possibilidade de excluir da elegibilidade 
das despesas a aquisição de terrenos num montante superior a 10% das despesas totais 
elegíveis da operação em causa. Em certos casos, o limite de 10 % para as despesas de 
aquisição de terrenos impede a realização de um projecto no âmbito do Fundo de Coesão. O 
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relator considera que é necessário pôr em prática uma cláusula de flexibilidade que 
permitisse, em certos casos, obter uma derrogação e, por conseguinte, dispor de maior 
flexibilidade na determinação das despesas elegíveis, a fim de permitir a realização do 
projecto. A cláusula de flexibilidade deve ser acompanhada de um mecanismo de controlo 
eficaz, a fim de evitar problemas de fraude e corrupção.

Apesar da simplificação, da descentralização e da programação mais estratégica, seria 
desejável estabelecer uma lista de prioridades de referência na fase de programação, 
elaborada pela Comissão, para a qualidade e a avaliação dos resultados dos projectos, bem 
como para a eficácia dos financiamentos comunitários. 

Um premium system (sistema de prémios), sob a forma de uma "reserva comunitária de 
qualidade e eficiência", só está previsto para os Fundos Estruturais (artigos 20º, 48º e 49º da 
proposta de regulamento que estabelece disposições gerais). O objectivo do Fundo de Coesão 
é diferente do dos Fundos Estruturais. Com efeito, visa substituir as despesas orçamentais 
nacionais, a fim de apoiar os projectos nos Estados-Membros beneficiários, sem distinção 
regional interna. O Fundo de Coesão é de uma importância extrema para o período 2007-
2013, dado que, no seguimento do alargamento, mais de metade dos Estados-Membros 
beneficiarão das suas intervenções; além disso, o financiamento comunitário será três vezes 
superior ao do período anterior. Assim, é importante que a contribuição do Fundo de Coesão 
para a concretização da coesão económica e social seja correctamente avaliada e que os 
progressos realizados pelos Estados-Membros com melhores desempenhos sejam 
recompensados. 

A fim de motivar os países e os seus territórios para a elaboração e a selecção de projectos de 
qualidade e de interesse europeu, afigura-se necessário introduzir um mecanismo de 
"premium system" baseado em critérios fundamentais, como por exemplo a qualidade do 
projecto proposto e realizado, a capacidade do Estado-Membro beneficiário de utilizar as 
dotações orçamentais atribuídas pelo Fundo de Coesão, a realização do projecto, a 
transnacionalidade do projecto, os esforços a favor do desenvolvimento sustentável, o grau de 
cooperação e coordenação das intervenções entre os países vizinhos a nível dos transportes, 
bem como a nível do ambiente, e a importância dos projectos a favor das fontes de energias 
renováveis ou o tratamento eco-compatível dos resíduos.

Actualmente, a política de coesão, por aplicação do princípio da subsidiariedade, aponta no 
sentido de um reforço progressivo e oportuno do papel dos actores regionais. Todavia, no que 
respeita à execução, a capacidade técnica e administrativa a nível local nem sempre se 
encontra adaptada a esse novo papel. Acções específicas de acompanhamento e aplicação do 
sistema de boas práticas (best practices) poderiam constituir intervenções úteis para as 
administrações nacionais e regionais gerirem melhor os fundos recebidos.

A introdução da aplicação da regra da anulação automática das dotações não utilizadas (regra 
N+2) ao Fundo de Coesão, agora sujeito às mesmas regras que o FEDER e o FSE, permite 
encorajar a utilização rápida dos recursos do Fundo de Coesão. A experiência do período em 
curso mostrou que essa regra introduzia uma disciplina eficaz para a preparação cuidada e 
precisa dos projectos e a gestão dos Fundos Estruturais. Não obstante, é necessário 
acompanhar atentamente a aplicação da regra N+2 às intervenções do Fundo de Coesão, cuja 
natureza é diferente da dos Fundos Estruturais. O relator considera que um período transitório 
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de três anos permite conciliar a obrigação do Estado-Membro beneficiário de utilizar as 
dotações financeiras no segundo ano seguinte ao da autorização orçamental com as 
dificuldades de gestão dos grandes projectos.

Nos debates sobre o futuro do Fundo de Coesão, o alargamento desempenha um papel 
importante dado que mais de metade dos Estados-Membros beneficiarão deste Fundo. Os 
países menos prósperos têm de investir em força para conseguirem recuperar o atraso 
relativamente aos seus vizinhos mais desenvolvidos e aumentar a sua capacidade de 
crescimento. A supressão das ajudas aos Estados-Membros que foram beneficiários do Fundo 
de Coesão durante vários anos e cujo rendimento nacional bruto (RNB) per capita é superior 
a 90 % da média comunitária terá efeitos sobre a economia desses países. A supressão é 
susceptível de anular os progressos realizados graças ao Fundo de Coesão e poderá ter 
repercussões não só no país em causa, mas também na estabilidade da Comunidade no que se 
refere à coesão económica e social. 

Embora existam dificuldades importantes, a nível financeiro e técnico, o relator considera que 
a aplicação de um mecanismo transitório de supressão progressiva da ajuda concedida 
aos Estados-Membros que deixarão de ser beneficiários do Fundo de Coesão é oportuna. 
Contudo, o mecanismo deveria ser transitório, provisório e limitado aos projectos em curso. 

O regulamento que institui o Fundo de Coesão deve entrar em vigor em tempo útil para que, 
no âmbito da nova fase de programação, os novos projectos possam estar operacionais a partir 
de 1 de Janeiro de 2007.
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