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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho  sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento regional
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (00000/2006 – C6-0000/0000),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2004)0495)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 67º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Desenvolvimento 
Regional (A6-0000/2006),

1. Aprova a posição comum;

2. Verifica que o presente acto é adoptado em conformidade com a posição comum;

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido acto, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do nº 1 do artigo 254º do Tratado CE;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o Secretário-Geral 
do Conselho, proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

  
1 Textos Aprovados de 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Parlamento aprovou, em primeira leitura, uma série de importantes alterações apresentadas 
à proposta inicial da Comissão com o objectivo de adaptar a legislação que rege os Fundos 
Estruturais e, em particular, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, para assim 
poder responder às necessidades de uma União hoje muito diferente.

Durante o último período de programação e, actualmente, na União alargada, todos 
aprendemos que é cada vez mais importante proteger o ambiente e, simultaneamente,
assegurar o crescimento económico, melhorar o acesso das pessoas com deficiência às 
instalações financiadas com dinheiros públicos, garantir a igualdade de tratamento e eliminar 
todo o tipo de discriminação. O desenvolvimento sustentável só será um conceito viável se 
assentar solidamente no respeito por estes princípios fundamentais.

Se é verdade que durante o próximo período de programação será necessário um esforço 
especial para permitir a um maior número de regiões menos favorecidas e menos 
desenvolvidas aproximar-se das mais desenvolvidas, o relator tem-se empenhado activamente 
em evitar, na medida do possível, medidas discriminatórias susceptíveis de favorecer um ou 
outro grupo de Estados-Membros. Esta foi, e continua a ser, uma questão central que o 
Parlamento defendeu nas suas negociações com o Conselho e é com alguma satisfação que a 
comissão regista o facto de a posição comum ter sido adaptada de forma satisfatória.

Obviamente, não seria muito coerente da minha parte esperar a satisfação plena das nossas 
exigências. Apesar dos custos do alargamento, do maior número de regiões menos 
desenvolvidas, dos esforços extraordinários que terão de ser desenvolvidos para que as nossas 
políticas estruturais tenham êxito, dispomos de recursos que são 0.04% inferiores aos 
propostos pela Comissão Europeia com o apoio do Parlamento. As negociações sobre as 
Perspectivas Financeiras e o Acordo Interinstitucional foram difíceis e, se se prolongaram, 
com os consequentes possíveis atrasos na preparação do próximo período de programação, 
importa salientar que tal não se ficou a dever ao Parlamento. Fomos coerentes em relação às 
nossas exigências e cooperantes nas nossas negociações, tanto com a Presidência como com a 
Comissão Europeia. E foi este espírito de cooperação que nos conduziu ao êxito alcançado. 
Não menos importante foi o facto de se ter alcançado um aumento significativo dos recursos 
financeiros destinados à coesão territorial - um objectivo que assume toda a sua importância 
no contexto do alargamento.

Como já defendi em diversas ocasiões, em tempos de rigor orçamental, é importante não 
dispersar as nossas energias e permanecer focalizado na tarefa que temos em mãos. Foi por 
esse motivo que apoiei o ponto de vista da Comissão, segundo o qual os esforços a 
desenvolver para alcançar a competitividade regional e o objectivo do emprego deveriam 
destinar-se às três prioridades enunciadas na proposta da Comissão. Posso dizer com certa 
segurança que, graças às nossas intervenções, este objectivo continua a ser um elemento 
central da política regional e que essas prioridades irão contar com um elevado nível de 
recursos disponíveis, em conformidade com os desejos do Parlamento.

O Parlamento não foi apenas bem sucedido na obtenção das mudanças requeridas no que se 
refere à protecção do ambiente e aos demais pontos supramencionados. A sua voz também foi 
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ouvida em áreas de parceria, em que se prevê uma maior participação da sociedade civil e das 
ONG no âmbito do regulamento geral. As questões que se prendem com a segurança, que são
de importância fundamental para evitar a infiltração e o aproveitamento abusivo dos nossos 
fundos por parte do crime organizado, serão objecto de uma declaração da Comissão.

Tendo em conta o êxito das negociações sucintamente descritas supra, o relator não tem 
dúvidas em recomendar que a posição comum do Conselho seja aprovada sem alterações.   


