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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a preparação do procedimento de parecer favorável relativamente às orientações 
estratégicas comunitárias para o período 2007-2013 (Uma política de coesão para apoiar 
o crescimento e o emprego)
(2006/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma política de coesão para 
apoiar o crescimento e o emprego: orientações estratégicas comunitárias, 2007-2013" 
(COM(2005)0299),

– Tendo em conta os artigos 23º e 24º da 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, bem como a sua resolução de 6 de Julho 
de 2005 sobre esta proposta1,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e respectivas disposições gerais, bem 
como a sua resolução legislativa de 6 de Julho de 2005 a este respeito2,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que institui o Fundo de Coesão, 
bem como a sua resolução legislativa de 6 de Julho de 2005 a este respeito3,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao Fundo Social Europeu, bem como a sua resolução legislativa de 6 de Julho de 2005 a 
este respeito4,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à criação de um Agrupamento Europeu de Cooperação Transfronteiriça, bem como a sua 
resolução legislativa de 6 de Julho de 2005 a este respeito5,

– Tendo em conta o artigo 158º do Tratado CE,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Março de 2005,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de
2000,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera –
Trabalhando juntos para o crescimento e o emprego – Um novo começo para a Estratégia 
de Lisboa (COM(2005)0024),

– Tendo em conta as Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego de 12 de

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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Abril de 2005 (COM(2005)0141),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 17 de Maio de 2005 "Terceiro relatório 
sobre os progressos realizados em matéria de coesão: rumo a uma nova parceria para o 
crescimento, o emprego e a coesão" (COM(2005)0192),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu sobre as Perspectivas Financeiras, 
realizado em Dezembro de 2005,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Gotemburgo, realizado em 15 e
16 de Junho de 2001,

– Tendo em conta a sua resolução de 13 de Março de 2003 sobre a integração da perspectiva 
do género do Parlamento Europeu1,

– Tendo em conta a Estratégia-Quadro da Comunidade para a Igualdade entre Homens e 
Mulheres (2001-2005) (COM(2000)0335), os Programas de Trabalho da Comissão para
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) e 
os relatórios anuais sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia em
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115 e COM(2005)0044),

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

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

A. Considerando que as orientações da política de coesão constituem uma importante 
componente de uma política europeia de superação dos desafios globais,

B. Considerando que os desafios à política europeia de coesão adquiriram um carácter 
totalmente novo com o alargamento da UE a mais 10 (12) novos Estados-Membros,

C. Saudando, portanto, a disponibilidade de todos os intervenientes para prosseguirem em 
paralelo negociações sobre o Acordo Interinstitucional (AII), os regulamentos e as 
orientações, com vista a não obstar a uma conclusão tão rápida quanto possível do 
processo legislativo,

D. Deixando claro que um tal processo dificulta claramente o envolvimento dos parceiros 
sociais, das organizações não governamentais, das autarquias e das regiões na 
configuração do programa, participação que o Parlamento pretende, contudo, reforçar,

E. Esperando que, futuramente, o Conselho actue de modo mais coerente com a sua 
responsabilidade europeia,

F. Considerando que a reforma da política estrutural para o próximo período de 
programação 2007-2013 aponta para um reforço da orientação estratégica, de modo a 
evitar a existência de contradições entre acções concretas,

G. Considerando a necessidade de uma tónica reforçada na dimensão urbana da política 
  

1 JO C 61 E de 10.3.2004, p. 384.
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estrutural europeia, de modo que, por um lado, as comunidades urbanas possam fazer 
ainda mais jus ao seu papel fundamental no aumento da competitividade europeia, e
permitindo, por outro lado, uma melhor abordagem dos problemas especificamente 
urbanos como é o caso da exclusão social,

H. Considerando que o espaço urbano e o espaço rural envolvente devem ser encarados como 
espaço económico integrado e necessitam de uma estratégia de desenvolvimento mais 
fortemente integrada e simbiótica,

I. Considerando que o prosseguimento da estratégia de Lisboa não pode enfraquecer a 
coesão social, económica e territorial da União Europeia,

J. Considerando que, perante o forte crescimento das diferenças de bem-estar e 
prosperidade, trazidas a lume pelo alargamento, os auxílios disponibilizados são 
extremamente diminutos, daí advindo a necessidade de a sua aplicação ser mais 
fortemente concentrada nas medidas mais necessárias e mais eficazes,

K. Saudando o facto de a política de coesão e a política regional serem tratadas como uma 
unidade,

L. Recordando a importância da diminuição das disparidades entre os Estados-Membros, por 
um lado, e das disparidades entre regiões europeias, por outro,

M. Salientando a necessidade de uma suficiente, correcta e atempada dotação financeira, tal 
como enunciado nas suas resoluções em matéria de Perspectivas Financeiras (resoluções 
de 8 de Junho de 2005 sobre os desafios políticos e os recursos orçamentais da União 
alargada 2007–20131, de 1 de Dezembro de 2005 sobre o Acordo Interinstitucional sobre 
a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental2, e de 18 de Janeiro de 2006 
sobre a posição do Conselho Europeu sobre as Perspectivas Financeiras e a renovação do 
Acordo Interinstitucional 2007-20133),

N. Considerando que a cooperação territorial representa uma importante componente da 
política estrutural, à qual é imperioso atribuir dotações financeiras adequadas e incluir no 
planeamento estratégico global.

1. Salienta que a proposta da Comissão sobre as orientações estratégicas estabelece as 
prioridades da Comunidade com vista à promoção de um desenvolvimento equilibrado, 
harmonioso e sustentável e prossegue os objectivos de Lisboa e de Gotemburgo;

2. Considera que as orientações não podem limitar os regulamentos sobre os fundos 
específicos, devendo apenas tornar mais claras as prioridades estratégicas da União, e 
chama, neste contexto, a atenção para a necessidade de as regiões estarem dotadas de 
suficiente flexibilidade de modo a poderem reagir também de modo específico às 
necessidade e exigências das próprias regiões;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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3. Recorda, neste contexto, as necessidades diferenciadas das zonas industriais, das zonas 
rurais, das cidades e das regiões urbanas, das áreas fracamente povoadas e das regiões 
ultraperiféricas, bem como das regiões insulares, de montanha e transfronteiriças;

4. Recorda, contudo, que a implementação da estratégia de Lisboa compete em primeiro 
lugar aos Estados-Membros e que a política de coesão apenas pode ser convocada no 
âmbito dos seus objectivos originais de prosseguimento dos objectivos de Lisboa;

5. Rejeita o conceito de "afectação específica" ("earmarking") como forma de alcançar os 
objectivos de Lisboa no âmbito da política de coesão; 

6. Recorda que o Parlamento não aceita a introdução de normas jurídicas diferenciadas no 
âmbito da política de coesão;

7. Constata que a derrogação proposta pelo Conselho para a aplicação da regra n+2 até ao 
ano de 2010 é considerada necessária;

8. Congratula-se com a articulação entre crescimento do emprego e crescimento da 
produtividade;

9. Considera necessário que os escassos recursos financeiros sejam aplicados de forma 
inteligente, eficiente e concentrada, de modo que a mais-valia europeia obtida seja a maior 
possível, pondo de lado a distribuição segundo o “princípio da dispersão” (um pouco para 
todos);

10. Salienta mais uma vez a importância de uma boa parceria entre todos os intervenientes e 
reivindica a clara adesão destes aos regulamentos e orientações existentes, apoiando nesta 
medida um reforço da sociedade civil;

11. Exorta a Comissão a apoiar de modo pró-activo as parcerias entre o sector público e o 
sector privado (PPP), enquanto instrumentos de financiamento, exortando-a igualmente a 
não tratar de modo diferenciado os Estados-Membros; neste contexto, apoia 
expressamente as possibilidades que JESSICA, JEREMY e JASPER oferecem para tal;

12. Congratula-se com a concentração das orientações em três prioridades e reivindica 
expressamente que, para essas três prioridades, seja sempre respeitado o princípio da 
igualdade entre homens e mulheres;

Tornar a Europa e suas regiões mais atractivas para os investidores e para os 
trabalhadores
13. Apoia a decisão no sentido de uma infra-estrutura de transportes sustentável, na qual 

esteja incluído o desenvolvimento das infra-estruturas ferroviárias, bem como dos 
transportes públicos suburbanos;

14. Entende que também as infra-estruturas de transportes junto à antiga fronteira exterior da 
UE com os actuais novos Estados-Membros e entre Estados-Membros deveriam ser 
desenvolvidas de modo especial, nos casos em que tal ainda não tenha ocorrido
cabalmente;

15. Salienta que o desenvolvimento sustentável, em especial nos novos Estados-Membros, 
significa o cumprimento dos requisitos da legislação ambiental nos domínios da água, 
resíduos, ar, protecção da Natureza e da biodiversidade, sendo exigida uma abordagem 
sustentável dos recursos naturais, em especial da água;
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16. Apoia expressamente a possibilidade de intervenção do Fundo no domínio da política 
energética sustentável e saúda expressamente o aproveitamento das novas fontes de 
energias renováveis no domínio da electricidade, do aquecimento e dos transportes;

17. Recorda, neste contexto, a necessidade de um planeamento urbanístico integrado e de um 
desenvolvimento do espaço urbano com vista ao aproveitamento de uma maior eficiência 
energética;

18. Solicita o reforço do planeamento urbanístico sustentável e das relações específicas entre 
a cidade e o seu espaço envolvente;

Promover o conhecimento e a inovação com vista ao crescimento
19. Congratula-se com a especial concentração no tema “Investigação e desenvolvimento”

(I&D) em especial no apoio à formação de agrupamentos ou clusters de empresas de 
tecnologias de ponta e de PME no sector das tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC);

20. Recorda a estreita ligação entre I&D e formação pessoal e exorta a Comissão, no caso de 
projectos integrados, a facultar possibilidades simples e transparentes de financiamento 
comunitário através do Fundo;

21. Reitera a solicitação de todas as regiões poderem realizar, nas mesmas condições, 
projectos PPP no domínio da I&D e das TIC;

Criar mais e melhores postos de trabalho
22. Salienta o significado do investimento no capital humano, tendo especialmente em conta 

os indícios da alteração demográfica da nossa sociedade nos próximos anos;

23. Solicita que o FSE apoie as políticas dos Estados-Membros que estejam em consonância 
com as orientações e recomendações integradas no âmbito da Estratégia Europeia de 
Emprego e com os objectivos relevantes da Comunidade no domínio da inclusão social, 
da não-discriminação, da promoção da igualdade entre géneros e da formação geral e 
profissional;

24. Congratula-se com as três acções prioritárias das orientações em matéria de política de 
emprego e sublinha que a elas não pode estar de modo algum associada uma deterioração 
da situação dos trabalhadores;

25. Exorta a Comissão a esclarecer o que entende por “abordagem orientada para o ciclo de 
vida na política de emprego”; parte do princípio de que nela estarão incluídos projectos de 
concessão de apoio especial a jovens, mulheres e trabalhadores de ambos os sexos com 
idade mais avançada;

26. Solicita, neste contexto, a concessão de um maior apoio a projectos de “Aprendizagem ao 
longo da vida”, envolvendo não só o apoio ao melhoramento das infra-estruturas de 
ensino, ao melhoramento das qualificações do pessoal, mas também o apoio a novas vias 
já na área escolar e pré-escolar;

27. Deixa claro que a existência de trabalhadores qualificados não tem apenas a ver com a sua 
formação profissional, pois a “primeira pedra” neste sentido é assentada logo na infância e 
na juventude e espera, portanto, que haja uma melhoria do acesso às instituições de ensino 
pré-escolar e à formação escolar;
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28. Espera que a reciclagem e a aprendizagem ao longo da vida sejam encaradas como um 
investimento nas pessoas, não sendo, portanto, consideradas e contabilizadas como ajudas 
a notificar eventualmente;

29. Exorta a Comissão, em especial no domínio do desenvolvimento do capital humano, a
apoiar a cooperação dos Estados-Membros e a publicitar os projectos mais inovadores, 
deles dando adequado conhecimento aos intervenientes da política de coesão; chama a 
atenção para a especial importância do intercâmbio de informação entre antigos e novos 
Estados-Membros;

30. Congratula-se com a possibilidade de investimento no domínio das infra-estruturas de 
saúde e na prevenção de riscos para a saúde;

31. Exorta a Comissão a assegurar que as orientações estratégicas apenas contêm pontos a 
apoiar por meio de intervenções dos Fundos Estruturais;

32. Exorta a Comissão, em caso de não cumprimento generalizado dos critérios:

• do desenvolvimento sustentável,

• da igualdade entre géneros,

• dos direitos consagrados no artigo 13º do Tratado CE (proibição de discriminação em 
razão da raça, sexo, religião ou orientação sexual),

• do direito ambiental

 a exigir a realização de correcções ou, eventualmente a devolução dos montantes já pagos;

O aspecto territorial da política de coesão
33. Sublinha no essencial a importância do objectivo da coesão territorial enquanto 

complemento indispensável e indissociável do objectivo da coesão económica e social;
34. Solicita repetidamente o reforço da ajuda financeira às regiões urbanas, apoiando 

simultaneamente a necessidade de flexibilidade das regiões no desenvolvimento de 
projectos, visto que, no início do período de programação, não é forçosamente previsível 
quais as regiões urbanas que, no decurso desse período, necessitam de apoio para os seus 
projectos;

35. Reforça o seu apoio à cooperação transfronteiriça enquanto instrumento essencial da 
integração europeia e requer uma atenção adequada, inter alia às áreas da cultura, do 
ambiente, do intercâmbio entre administrações, da protecção contra catástrofes e da saúde 
no âmbito deste instrumento;

36. Solicita aos Estados-Membros que, nos seus programas operacionais, comprovem sempre
a inclusão de uma prioridade referente a medidas inovadoras e à cooperação 
transfronteiriça;

37. Requer que ao controlo das despesas presidam regras claras e transparentes;

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

O recente alargamento da UE para 25 Estados-Membros, em Maio de 2004, aumentou 
drasticamente o nível das disparidades na UE. As adesões iminentes da Bulgária e da 
Roménia vão acentuar ainda mais essas disparidades. Em contrapartida, as dotações previstas 
nas Perspectivas Financeiras para o novo período de programação 2007-2013 dos Fundos 
Estruturais não aumentam na mesma proporção da população que habita em zonas cujo PIB é 
inferior a 75% da média comunitária: enquanto a população das regiões do objectivo nº 1 
(“convergência”) aumenta 46%, as dotações dos Fundos Estruturais, devido ao actual acordo 
sobre as Perspectivas Financeiras, vão aumentar apenas 31%. O Parlamento Europeu, no 
âmbito das negociações do Acordo Interinstitucional relativamente às Perspectivas 
Financeiras, tenta obter um reforço das dotações dos Fundos Estruturais, tal como foi 
formulado no “relatório Böge”. O PE envida esforços no sentido de o calendário dos 
programas nas regiões arrancar tão brevemente quanto possível.

Base jurídica
O aumento das disparidades coloca a União Europeia perante o grande desafio de fazer com 
que a nova política estrutural possa continuar a cumprir o objectivo do Tratado nos termos do 
seu artigo 158º, isto é, de reforçar a sua coesão económica e social e reduzir a disparidade 
entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões.
Daí que se torne ainda mais importante aplicar os escassos recursos de forma inteligente, 
eficiente e concentrada. Um importante instrumento neste sentido são as Orientações 
Estratégicas comunitárias, previstas nos artigos 23º e 24º do Regulamento que estabelece 
disposições gerais relativas aos Fundos Estruturais (COM 2004 (492)). Nos termos destes 
artigos, aquelas estabelecem o enquadramento para as intervenções dos Fundos, sendo, 
segundo o procedimento de parecer favorável, nos termos do artigo 161º do Tratado, 
adoptadas no prazo de três meses a partir da entrada em vigor do Regulamento que estabelece 
disposições gerais relativas aos Fundos Estruturais.
Significado e objectivo das Orientações
As Orientações Estratégicas comunitárias têm como objectivo compatibilizar mais fortemente 
a política de coesão para o período de 2007-2013 com o aumento da competitividade europeia 
com vista ao crescimento e ao emprego. Para alcançar este desiderato, a Comunidade aposta 
sobretudo no conhecimento, na inovação e na valorização do capital humano.

Neste contexto, as orientações que envolvem fundos devem fazer com que o plano de 
enquadramento estratégico de cada Estado e, consequentemente, os programas operacionais 
se orientem mais pelas estratégias de Lisboa e de Gotemburgo. Deste modo, a Comissão 
espera obter, em especial ao nível da programação,

a) o reforço da dimensão estratégica da política de coesão,
b) uma maior apropriação das estratégias de Lisboa e de Gotemburgo pelos intervenientes no 
terreno.
Com esta finalidade, as orientações propõem que os programas co-financiados canalizem os 
recursos para as seguintes três prioridades:
1. Reforçar a atractividade dos Estados-Membros, bem como das suas regiões e cidades 
através da melhoria da acessibilidade, assegurando serviços de qualidade, bem como níveis 
adequados da sua prestação, e preservando o seu potencial ambiental,
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2. Incentivar a inovação, o espírito empresarial e o crescimento da economia do
conhecimento, promovendo as capacidades de investigação e inovação, incluindo as novas
tecnologias da informação e da comunicação,

3. Criar mais e melhor emprego, atraindo mais pessoas para o mercado de trabalho ou para a 
actividade empresarial, melhorando a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e 
aumentando os investimentos no capital humano.
Dado tratar-se de aspectos horizontais, as orientações incidem especialmente sobre a 
importância das cidades para o crescimento e para o emprego, sobre o apoio à diversificação 
económica das zonas rurais, bem como sobre a cooperação transfronteiriça e interregional.

Posição e sugestões do Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu congratula-se com o facto de as orientações estratégicas estabelecerem
as prioridades da Comunidade com vista à promoção de um desenvolvimento equilibrado, 
harmonioso e sustentável.

Antes de o Parlamento Europeu decidir através do procedimento de parecer favorável sobre as 
orientações estratégicas nos termos do artigo 161º do Tratado, ele pretende ainda chamar a 
atenção para alguns pontos de particular importância para o êxito da nova política estrutural 
através da aplicação das orientações estratégicas.

É louvável que a política de coesão seja mais orientada para a estratégia de Lisboa, havendo, 
contudo, de chamar a atenção, neste contexto, para o facto de a aplicação da estratégia de 
Lisboa constituir primordialmente uma tarefa dos Estados-Membros. A política de coesão não 
pode substituir os esforços dos Estados-Membros, necessários em muitas áreas políticas para 
a implementação dos ambiciosos objectivos da estratégia de Lisboa. Deste modo, os Fundos 
Estruturais europeus não podem, por exemplo, dar qualquer contributo imediato para a 
redução dos números do abandono escolar, tal como é solicitado nas orientações. Neste caso, 
é sobretudo a responsabilidade dos Estados-Membros que está em questão, não devendo ser 
criadas expectativas infundadas a este respeito.
Além disso, a estratégia de Lisboa, isto é, o reforço da competitividade pan-europeia, não 
pode ser prosseguida à custa da consecução do objectivo de uma maior coesão social e 
económica, devendo antes contribuir para o seu reforço no âmbito das orientações 
estratégicas.
Nestas circunstâncias, a estratégia de Lisboa terá de andar a par com a estratégia de 
Gotemburgo numa perspectiva de desenvolvimento sustentável da economia. A estratégia de 
Gotemburgo não está subordinada à estratégia de Lisboa. Os Fundos Estruturais apenas 
poderão ser aplicados em medidas que estejam em sintonia com os objectivos de 
Gotemburgo. Houve críticas, provavelmente justificadas, de numerosas organizações não 
governamentais, referindo que este aspecto não encontra suficiente expressão nas orientações 
estratégicas.

Neste contexto, há que questionar criticamente a afectação de recursos ("earmarking") da 
proposta da Comissão. Parece complexa a classificação de medidas que, por um lado, 
contribuem para a estratégia de Lisboa, mas, por outro lado, não contribuem para ela. A 
afectação de recursos dos Fundos Estruturais envolve igualmente o perigo de não ser 
permitida às regiões a necessária flexibilidade na configuração dos programas para fazer face 
às suas necessidades locais e regionais. Haverá, além disso, que evitar que “afectação de 
recursos” contribua para a criação de uma nova burocracia de controlo, a qual dificulta o 
rápido processamento dos programas e a implementação dos projectos.
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Neste contexto, é de extrema importância qual a entidade que estabelece quais as medidas que 
podem ser incluídas na estratégia de Lisboa. Por exemplo, o Presidente da Comissão, a quem 
é devida a iniciativa da afectação de recursos ("earmarking"), parece ser de opinião de que o 
desenvolvimento das infra-estruturas das redes transeuropeias de transportes não pertence à 
estratégia de Lisboa. Este ponto de vista pode ser eventualmente questionável.

Uma outra lacuna da actual proposta da Comissão sobre as orientações estratégicas é a 
insuficiente consideração que é dada à dimensão urbana. As comunidades urbanas, devido às 
suas disparidades económicas e sociais, caracterizam-se por uma série de problemas, como, 
por exemplo, um forte volume de tráfego, elevadas taxas de criminalidade ou má qualidade 
ambiental, problemas a que é necessário dar melhor assistência. É desejável um reforço da 
promoção das comunidades urbanas. A iniciativa JESSICA pode constituir, pois, um 
importante passo na direcção correcta. 
Outra importante preocupação do Parlamento Europeu diz respeito ao princípio da parceria. O 
contexto para uma forte inclusão dos parceiros sociais, organizações não governamentais e 
autarquias no âmbito do princípio de parceria é compreensivelmente desfavorável, não 
havendo muito tempo para a preparação dos programas. Daí decorrerem em paralelo as 
negociações sobre o Acordo Interinstitucional, bem como sobre os regulamentos e as 
orientações, enquanto os Estados-Membros e as suas regiões envidam esforços no sentido de 
elaborar, tanto quanto possível, questões sobre os novos programas.

Nestas circunstâncias, torna-se ainda mais importante perseverar no princípio de parceria, o 
qual constitui, aos olhos do Parlamento Europeu, um importante factor para o êxito na 
aplicação dos programas. É absolutamente imprescindível que todos os intervenientes no 
terreno, tanto a nível local como regional, incluindo parceiros sociais e sociedade civil, sejam 
envolvidos no planeamento e na execução dos programas. Esta é uma condição sine qua non
para que as orientações estratégicas façam jus ao seu objectivo, nomeadamente a apropriação 
da estratégia de Lisboa pelos intervenientes no terreno.
Uma implementação bem sucedida dos programas em tempos de falta der recursos públicos 
pode, na opinião do Parlamento Europeu, ser possível através da promoção do co-
financiamento privado ao nível dos projectos. Para tal, haverá, contudo, de salvaguardar o 
princípio da adicionalidade dos recursos, ou seja, os Estados nacionais terão sempre de apoiar 
a política estrutural, em conjunto com a União e com utilização de verbas públicas. 
Lamentavelmente, as parcerias entre o sector público e o sector privado são muito raramente 
postas em prática devido a um vasto número de questões jurídicas por esclarecer. O 
Parlamento Europeu exorta a Comissão a contribuir para a criação de um adequado 
enquadramento jurídico neste sentido junto dos Estados-Membros.

Os Fundos Estruturais podem igualmente dar um importante contributo para a igualdade 
económica e social das mulheres. Houve experiências muito positivas com a iniciativa 
comunitária EQUAL, a prosseguir igualmente no novo período de programação. Este aspecto 
tem também de se repercutir nas orientações estratégicas, sendo particularmente desejável 
neste contexto a continuidade do importante instrumento que constitui o intercâmbio de “boas 
práticas” através de redes de troca de experiências.

Não pode ser deixar de ser feita uma referência às intenções do Conselho Europeu de 
Dezembro de 2005, no sentido de introduzir, no âmbito da política de coesão, regras jurídicas 
diferenciadas para antigos e novos Estados-Membros. Tal possibilidade é rejeitada pelo 
Parlamento Europeu, sendo unicamente considerada necessária uma derrogação à aplicação 
da regra N+2 até ao ano 2010. Relativamente às taxas de co-financiamento, à elegibilidade do 
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imposto sobre o valor acrescentado (recuperação), bem como da construção de habitação 
social, deverão continuar em vigor as mesmas disposições a nível comunitário.
Relativamente ao reforço dos recursos humanos, a Comissão centrou a sua atenção na 
flexibilidade dos trabalhadores a nível comunitário. Neste contexto, há, naturalmente, que ter 
em conta que 

1. existe para esse efeito a necessária infra-estrutura de transportes. Esta ainda deixa
frequentemente a desejar sobretudo nas regiões transfronteiriças.

2. a flexibilidade também pode significar que, em caso de migrações e deslocações a 
partir de determinadas regiões, estas podem ser fortemente afectadas, dando origem a 
processos de “despovoamento”. Nestes casos, pode ser conveniente reforçar o 
potencial das regiões, de modo a impedir a excessiva emigração.

O tema da “coesão territorial” não foi igualmente tido em devida consideração nas orientações 
da Comissão. O Comité das Regiões deixou esse aspecto igualmente claro no seu parecer. O 
Parlamento Europeu teve ocasião de acolher esse ponto de vista no seu parecer (consultar 
números 34 e 36).

O Parlamento Europeu está seguro de que a Comissão e o Conselho terão em conta as suas 
propostas, sendo estas necessárias para que o Parlamento Europeu possa dar a sua 
concordância às orientações estratégicas.


