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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel das "Euro-regiões" no desenvolvimento da política regional
(2004/2257(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o nº 3 do artigo 87º do Tratado CE,
– Tendo em conta o artigo 158º do Tratado CE,
– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,
– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece disposições gerais relativas à criação do Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria (COM(2004)0628),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (COM(2004)0495),

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

A. Considerando que o alargamento da União Europeia a 25 Estados-Membros em 1 de 
Maio de 2004 acarretou um agravamento das disparidades entre regiões europeias,

B. Considerando que tais disparidades têm de ser enfrentadas por meio de uma política de 
coesão eficaz que promova um desenvolvimento uniforme, viável e harmonioso em todo 
o território da UE,

C. Considerando que parte da missão de uma política de coesão eficaz consiste em assegurar 
o desenvolvimento da cooperação transfronteiras, 

D. Considerando que as euro-regiões constituem um importante instrumento de cooperação 
transfronteiras, que, não obstante, se encontra subdesenvolvido, dado que as mesmas não 
dispõem de um estatuto jurídico definido no contexto da UE nem, na maioria dos casos, 
de personalidade jurídica e são de dimensão assaz reduzida,

E. Considerando que o objectivo último das euro-regiões é o de promover a cooperação 
transfronteiras entre regiões fronteiriças ou outras entidades locais de países diversos, que 
não têm necessariamente de ser Estados-Membros da União Europeia, em domínios 
como a cultura, o turismo e as questões económicas,

F. Considerando que a Associação das Regiões Fronteiriças Europeias define critérios 
específicos de identificação das euro-regiões,
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1. Reputa a cooperação transfronteiriça de fundamental importância para o planeamento e o 
desenvolvimento regionais da União Europeia, e entende que a mesma deve por isso ser 
objecto de amplo apoio;

2. Insta os Estados-Membros a promoverem o recurso à figura das euro-regiões como 
instrumento de cooperação transfronteiras;

3. Observa que as euro-regiões favorecem o desenvolvimento de laços de proximidade 
mediante o intercâmbio das melhores práticas;

4. Incita a Comissão a avançar uma proposta de enquadramento legal para as euro-regiões 
no seio da União Europeia tendo em vista facilitar a sua acção, racionalizar os seus 
procedimentos e reduzir os respectivos custos de funcionamento;

5. Apela a que se ponha termo à incerteza jurídica que rodeia as euro-regiões e insta os 
Estados-Membros a aderirem aos princípios da cooperação transfronteiras;

6. Salienta a necessidade de se dar prioridade à eliminação das disparidades existentes entre 
as regiões dos novos Estados-Membros e as dos Estados-Membros mais antigos;

7. Destaca a necessidade de ampliar o conceito de euro-regiões a múltiplas áreas de 
cooperação, como as do combate ao crime organizado, ao tráfico de droga e à fraude;

8. Saúda os esforços da Comissão no sentido de simplificar os instrumentos de cooperação 
transfronteiras, estabelecendo, assim, uma plataforma para o desenvolvimento das 
euro-regiões;

9. Nos casos em que tal seja pertinente, apela ao reconhecimento das euro-regiões, nos 
termos em que as defina o enquadramento legal a propor no âmbito da União Europeia, 
como a estrutura ideal para aplicar e gerir o Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria;

10. Destaca a importância da cooperação transfronteiras e das euro-regiões para os 
Estados-Membros sujeitos a situações de desvantagem natural, como Malta e Chipre;

11. Destaca ainda a necessidade de dotar Malta e Chipre de meios financeiros adequados para 
incrementar a cooperação transfronteiras, em ordem a mitigar as actuais disparidades 
regionais;

12. Incita a Comissão a criar um instrumento que lhe permita aferir o impacto das 
euro-regiões na política de coesão e avaliar de modo objectivo os obstáculos que as 
mesmas enfrentam;

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

DEFINIÇÃO DE EURO-REGIÕES – Um conceito desenvolvido pelo Conselho da 
Europa

As actuais euro-regiões são iniciativas de regiões fronteiriças ou de outras entidades locais de 
diversos países (não necessariamente Estados-Membros da UE), que não dispõem de um 
estatuto definido no quadro da UE. Na maioria dos casos, as euro-regiões não têm 
personalidade jurídica e são de dimensão assaz reduzida. A designação "euro-região" não se 
encontra protegida. A acção das euro-regiões centra-se na cooperação transfronteiriça, em que 
os aspectos culturais bem como a atracção de fluxos turísticos e de outras formas de 
actividade económica assumem relevância primordial.

O estatuto jurídico das euro-regiões é variável. Podem corresponder a uma comunidade de 
interesses desprovida de personalidade jurídica, a um Agrupamento Europeu de Interesse 
Económico, a uma associação sem fins lucrativos, a uma “comunidade de trabalho” sem 
personalidade jurídica ou a um organismo público. 

As euro-regiões e outras modalidades de estrutura de cooperação transfronteiras não 
consubstanciam um novo tipo de administração a nível transfronteiras. Não dispõem de 
poderes políticos e a sua acção circunscreve-se às competências das autoridades locais e 
regionais que as constituem. As estruturas transfronteiriças são fórmulas de cooperação 
transfronteiras entre organismos de administração local ou regional, dentro dos limites 
geográficos da respectiva esfera de acção, com vista a promover interesses comuns e a elevar 
os padrões de vida das populações fronteiriças.

A Associação de Regiões Fronteiriças Europeias prevê os seguintes critérios de identificação 
das euro-regiões:

- Uma associação de autoridades locais e regionais de ambos os lados de uma dada fronteira 
entre estados, que por vezes integra uma assembleia parlamentar;

- Uma associação transfronteiras com um secretariado permanente e uma estrutura técnica e 
administrativa, com recursos próprios;

- De direito privado, baseada em associações sem fins lucrativos ou fundações de ambos os 
lados da fronteira, nos termos do respectivo direito nacional em vigor;

- De direito público, baseada em acordos entre estados que disciplinem, entre outras 
matérias, a participação das pessoas colectivas territoriais.

Actualmente, existem na Europa mais de setenta regiões transfronteiriças, a funcionar sob 
designações como Euro-regiões, “Euroregios” e “Comunidades de trabalho”. Embora algumas 
dessas iniciativas remontem à década de 1950, a grande explosão do número de regiões 
transfronteiriças na Europa deu-se na década de 90. Na realidade, hoje já praticamente não há 
autoridades locais ou regionais em áreas fronteiriças que não estejam de algum modo 
envolvidas em actividades de cooperação transfronteiras.
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Juridicamente, a ideia de um órgão administrativo com jurisdição sobre uma área 
transfronteiriça infranacional é difícil de pôr em prática. As primeiras regiões transfronteiriças 
assentavam em acordos com graus de formalidade variáveis, baseando-se, na sua maioria, na 
boa-vontade das entidades participantes.

Em 1980, por iniciativa do Conselho da Europa, um conjunto de países europeus celebrou um 
tratado internacional, conhecido pelo nome de Convenção de Madrid, destinado a constituir 
um primeiro passo para a criação de estruturas de cooperação transfronteiras de direito 
público. A convenção foi assinada por 20 países, tendo sido recentemente actualizada por 
meio de dois Protocolos Adicionais. Prevê um quadro legal para a celebração de acordos 
bilaterais e multilaterais de cooperação transfronteiras de direito público entre NCGs. Um 
exemplo de um acordo desta natureza é o tratado transfronteiriço entre a Alemanha e os 
Países Baixos, de 1991, que constitui um organismo público transnacional desde 1993. 
Todavia, as decisões tomadas pelas agências deste tipo só têm carácter vinculativo para as 
autoridades públicas da área transfronteiriça a que respeitam.

A COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRAS DA UE ATÉ 2006

A característica mais saliente das actividades ligadas à cooperação transfronteiras no quadro 
da UE é o seu cariz predominantemente financeiro. Muitas iniciativas transfronteiras são 
elegíveis para fins de ajudas a título da Iniciativa Comunitária Interreg, lançada pela 
Comissão Europeia em 1990, como é o caso do programa Interreg III, criado em 1999. Para o 
período de 2000-2006, a iniciativa dispõe de um orçamento de 4,875 mil milhões de euros, 
correspondentes a aproximadamente 2,3% do orçamento do Fundo de Coesão. Para efeitos de 
cooperação transfronteiriça, o programa relevante é o Interreg IIIA, que dispõe que todas as 
regiões terrestres, e algumas zonas marítimas, situadas nas fronteiras externas e internas da 
União são elegíveis para efeitos de concessão de ajudas.

Mediante a Iniciativa Comunitária INTERREG IIIA, o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) financia actividades de cooperação transfronteiras em regiões NUTS III 
definidas a nível comunitário. Países classificados, na sua totalidade, ao nível 1 da NUTS 
não são susceptíveis de incluir euro-regiões e não são elegíveis em caso algum para efeitos 
de co-financiamento do FEDER no âmbito da vertente A do INTERREG III. Nas suas 
propostas de co-financiamento de programas a título do INTERREG, os Estados-Membros da 
UE sugerem em que medida devem as euro-regiões participar na execução dos programas do 
INTERREG IIIA. Por exemplo, algumas poderão actuar como entidades gestoras de um 
programa ou como promotoras de projectos específicos; outras poderão funcionar como 
pontos de contacto para o INTERREG.

É revelador do caminho seguido no processo de integração europeia no período do pós-guerra 
o facto de a abordagem mais legalista privilegiada pelo Conselho da Europa – que previa que 
as regiões transfronteiras se constituíssem formalmente em entidades político-administrativas 
– ter sido preterida em favor de uma abordagem mais pragmática e mais orientada para a 
economia no contexto da política regional da UE.

Poderá discutir-se se a União Europeia deverá ou não, enquanto força impulsionadora, ser 
considerada como estando na base da génese e proliferação da cooperação transfronteiras à 
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escala europeia. À primeira vista, a UE pode ser encarada como um importante factor causal 
neste domínio, nomeadamente pelas vias da diminuição da importância das fronteiras, do 
reforço das formas de representação das regiões a nível supranacional e do programa Interreg. 
Porém, o impacto da UE é amiúde sobrestimado, na medida em que se esquece que a 
cooperação transfronteiras obedece a uma dinâmica da base para o topo. As primeiras 
iniciativas envolveram países não membros da UE, como a Suíça. Na parte alemã do Alto 
Reno, onde se assistiu à emergência de um mercado de trabalho transfronteiras, 80% do 
investimento directo estrangeiro é de origem suíça. Fenómenos similares verificam-se na área 
de Genebra.

Contudo, a extraordinária expansão da cooperação transfronteiras a partir de 1988 não pode 
deixar de ser relacionada com o lançamento de regimes comunitários de apoio dedicados a 
iniciativas transfronteiras na Europa Ocidental e, a partir dos primeiros anos da década de 
1990, de modo crescente, na Europa Oriental e Central. O número de iniciativas quase 
triplicou, de 26 em 1988, ano em que a Direcção-Geral lançou os seus primeiros 
projectos-piloto, para mais de 70 em 1999. Os dados qualitativos disponíveis mostram que as 
novas euro-regiões, por exemplo as das fronteiras oriental e meridional da Alemanha, tendem 
a estar intimamente ligadas à execução do Interreg. Na fronteira austro-germânica, onde, antes 
da adesão da Áustria à UE, não existiam quaisquer euro-regiões, entre 1994 e 1998 foram 
criadas cinco. Dados semelhantes podem ser apresentados no que toca a muitas iniciativas 
transfronteiras na Europa Oriental e Central.

Desde a sua criação, muitas das “comunidades de trabalho” estagnaram em termos de 
relevância política e de orçamento, mas as euro-regiões de menor dimensão continuam a 
florescer, em parte por beneficiarem de uma participação mais intensa no programa Interreg 
que só é aplicável a áreas fronteiriças restritas. Aparentemente, o modelo institucional da 
euro-região é mais apto a desempenhar um papel activo na execução das medidas de política 
comunitária do que o seu congénere de maior dimensão, a “comunidade de trabalho”.

Cooperação transfronteiras na UE no período 2007 - 2013

1) Um instrumento interno

De acordo com a lógica exposta no terceiro relatório sobre coesão, a Comissão Europeia 
reduziu as suas prioridades a três objectivos, a saber, convergência, competitividade regional 
e cooperação territorial. Neste contexto, as iniciativas comunitárias foram objecto de 
concentração.

Para dar resposta às necessidades da União Europeia alargada, a Comissão propôs a criação 
da figura do Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça (AECT), destinada a 
servir de quadro para a gestão dos programas de cooperação por uma autoridade 
transfronteiras. Esta proposta integra o ‘pacote’ de legislação relativa à coesão, que consta de 
um regulamento geral e de regulamentos relativos ao Fundo Social Europeu (FSE), ao Fundo 
de Coesão e ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). As novas propostas 
visam racionalizar os procedimentos e simplificar a execução de acções de cooperação 
transfronteiras e regional.
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O AECT tem duas vertentes distintas. Em primeiro lugar, é um instrumento estritamente 
aplicável à cooperação transfronteiras, cabendo aos governos em exclusivo designar a 
entidade competente para dispor dos fundos. Estes podem ser beneficiários dos fundos, 
exclusivamente, mas não assumir a respectiva administração. Constitui igualmente um novo 
instrumento legislativo que permite às comunidades trabalhar em conjunto sem intervenção 
dos Fundos Estruturais.1

A natureza da cooperação territorial pressupõe a participação regional e local sem o 
envolvimento dos Estados-Membros. Os membros podem decidir constituir o AECT como 
entidade jurídica autónoma ou confiar as suas tarefas a um de entre eles. O acordo é objecto 
de uma convenção elaborada pelos membros, que precisa as respectivas funções, tarefas, 
jurisdição, duração e condições de dissolução. A convenção é notificada aos 
Estados-Membros pertinentes e ao Comité das Regiões. Além disso, o Estado-Membro com 
jurisdição e ao abrigo de cuja lei a convenção esteja registada controlará a gestão dos fundos 
públicos2 e prestará aos demais Estados-Membros interessados informação sobre os 
resultados dos controlos empreendidos.

O AECT adopta os seus estatutos com base na convenção. Os estatutos estabelecem a lista 
dos respectivos membros, o objectivo e as funções do agrupamento, a sua designação e a 
localização da sede, os órgãos que o compõem, incluindo a Assembleia e o Conselho 
Executivo, quem representa o AECT e de que modo, os procedimentos de tomada de 
decisões, a(s) língua(s) de trabalho, as suas modalidades de funcionamento, designadamente 
as atinentes à gestão do pessoal, fórmulas de recrutamento e natureza dos contratos do 
pessoal, a fim de garantir a estabilidade das acções de cooperação, as fórmulas de 
contribuição financeira dos membros e as normas aplicáveis em matéria de contabilidade e 
orçamento; além disso, um organismo independente de controlo financeiro e de auditoria 
externa.

Os acordos bilaterais de cooperação transfronteiras entre Estados-Membros e/ou autoridades 
regionais ou locais preexistentes, por exemplo, o acordo de Karlsruhe, permanecerão em 
vigor.

Vinte e três dos 25 Estados-Membros têm dúvidas a respeito deste instrumento. Esses países 
receiam a criação de estruturas supranacionais no seu território. Este temor é gerado pela 
circunstância de as autoridades regionais e locais não necessitarem do beneplácito do governo 
central para criar um AECT.

Contudo, dado o melindre de que se reveste a natureza do AECT e o fomento de laços de 
proximidade que propicia, é imperioso que tal instrumento seja desenvolvido, especialmente 
tendo em vista o alargamento em curso. Instrumentos como o presente são de vital 
importância para os novos Estados-Membros, que podem beneficiar do intercâmbio das 
melhores práticas.

O conceito de euro-regiões pode ser estendido a múltiplos domínios de cooperação. A 

  
1 (Artigo 159º do Tratado que institui a Comunidade Europeia).
2 Tanto nacionais como comunitários.
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assinatura da "resolução de Maastricht" pela euro-região Reno-Mosa é uma demonstração 
clara do alcance que pode ter a cooperação transfronteiras em questões sensíveis como a 
droga e o crime organizado. Assim, vários Estados-Membros têm um papel activo a 
desempenhar no reforço da cooperação transfronteiras. Chipre, por exemplo, uma ilha com 
ligações directas com o Médio Oriente, poderá converter-se num pilar do Instrumento 
Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), e um interveniente activo na luta contra o crime 
organizado e o tráfico de droga.

Outra área potencialmente elegível em matéria de cooperação transfronteiras é a da educação. 
A ampliação dos esquemas de intercâmbio de estudantes, entre regiões vizinhas, é susceptível 
de promover grandemente a sua compatibilidade cultural recíproca.

2) Um instrumento no domínio das relações externas 

O novo Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP) substituirá os programas 
geográficos e temáticos que actualmente abrangem os países em causa. Uma característica 
específica do IEVP é o seu elemento de cooperação transfronteiras. Assim, o IEVP financiará 
"programas conjuntos" que congreguem regiões dos Estados-Membros e países parceiros que 
com eles partilhem uma fronteira comum. Utilizar-se-á uma abordagem subordinada, em larga 
medida, aos princípios que regem os Fundos estruturais, nomeadamente, programação 
plurianual, parceria e co-financiamento, devidamente adaptados para terem em conta as 
especificidades próprias das relações externas. A componente de cooperação transfronteiras 
do IEVP será co-financiada pelo FEDER. Este instrumento abrange os países parceiros que 
não têm actualmente perspectivas de adesão e que são os destinatários da Política Europeia de 
Vizinhança (PEV).


