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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as consequências dos futuros alargamentos para a eficácia da política de coesão
(2006/2107(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de Março de 2006, sobre o documento de 
estratégia de 2005 da Comissão sobre o alargamento1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de Novembro de 2006, intitulada 
"Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 2006-2007 incluindo um relatório 
especial em anexo sobre a capacidade de a UE integrar novos membros" 
(COM(2006)0649),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Dezembro de 2006, sobre a comunicação da 
Comissão sobre a estratégia de alargamento e os principais desafios para 2006-20072,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de Dezembro de 2006, sobre os aspectos 
institucionais da capacidade da União Europeia para integrar novos Estados-Membros3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de Setembro de 2005, sobre o início das 
negociações de adesão com a Turquia4,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 15 a 17 de Junho 
de 20065, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 27 de Setembro de 2006, sobre os progressos 
efectuados pela Turquia na via da adesão6,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira7,

– Tendo em conta o Terceiro Relatório sobre a coesão económica e social de Fevereiro de 
2004 (COM(2004)0107),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de Julho de 2006, intitulada "A 
estratégia para o crescimento e o emprego e a reforma da política de coesão europeia -
Quarto relatório sobre os progressos realizados em matéria de coesão" (COM(2006)0281),

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu, de 21 e 22 de Junho 
de 1993, em Copenhaga, bem como, de 16 e 17 de Dezembro de 2004, e, de 14 e 15 de 

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0096.
2 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Textos Aprovados, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 JO C 227E de 21.9.2006, p.163.
5 10633/1/06 de 17.6.2006.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0381.
7 JO C 139 de 14.6.2006, p.1.



PE 382.455v01-00 4/12 PR\645081PT.doc

PT

Dezembro de 2006, em Bruxelas,

– Tendo em conta o artigo 49.º do Tratado UE e o artigo 158.ºdo Tratado CE,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2006),

A. Considerando que, nos termos do artigo 2.º do Tratado UE, a coesão económica, social e 
territorial constitui um importante objectivo da União Europeia e representa, para os 
cidadãos, a expressão concreta da solidariedade europeia,

B. Considerando que a política de coesão europeia conseguiu êxitos assinaláveis na 
concretização do objectivo da coesão económica, social e territorial, como demonstra, em 
particular, o quarto relatório intercalar de Julho de 2006, 

C. Considerando que os últimos alargamentos da União trouxeram muitas vantagens, quer 
do ponto de vista económico quer em termos de política de segurança para toda a União 
Europeia, e que este é um factor importante a ter em conta na decisão a favor ou contra os 
futuros alargamentos,

D. Considerando que a convergência dos países do alargamento a Leste continua a exigir 
grandes esforços, uma vez que o seu nível económico de partida era bastante inferior ao 
dos países dos anteriores alargamentos e, ao mesmo tempo, houve necessidade de 
efectuar uma mudança radical do sistema político; e que, segundo estudos realizados, 
serão necessários 76 anos até a Roménia e a Bulgária alcançarem o limiar de 75%,

E. Considerando que os efeitos da globalização dificultam o processo de convergência e 
revelam também no interior da antiga EU-15 novas debilidades locais,

F. Considerando que a pressão financeira sobre os orçamentos nacionais está a aumentar, 
que muitos Estados-Membros não cumprem os critérios de estabilidade e que a evolução 
demográfica irá aumentar ainda mais as despesas públicas e abrandar o crescimento,

G. Considerando que a Comunidade mantém, desde Outubro de 2005, negociações de 
adesão com a Turquia e a Croácia, embora sem resultado garantido, e que o Conselho 
Europeu de Dezembro de 2005 concedeu o estatuto de país candidato à antiga República 
Jugoslava da Macedónia; que os outros países dos Balcãs Ocidentais (Albânia, 
Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Sérvia (incluindo o Kosovo)) são considerados 
potenciais candidatos à adesão e que o processo de reformas em todos estes países é já 
apoiado através dos programas de assistência de pré-adesão, que incluem componentes de 
política estrutural,

H. Considerando que os efeitos da adesão da Roménia e da Bulgária ainda não foram 
plenamente avaliados em termos do seu impacto na política estrutural,

I. Considerando que a adesão dos países supramencionados faria aumentar em 35% a 
superfície da União Europeia e em 27% o seu número de habitantes, enquanto que o PIB 
cresceria apenas 4% e o PIB per capita diminuiria mesmo 18%, e que o volume de 
financiamento necessário ascenderia a 150 mil milhões de euros no actual período de 
financiamento,
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J. Considerando que só a Turquia absorveria cerca de 63% das verbas adicionais dos 
Fundos Estruturais, a Croácia receberia 7% e aos restantes países dos Balcãs Ocidentais,
que beneficiam actualmente da assistência de pré-adesão, caberiam, no total, 9,2%,

K. Considerando que, com a adesão da Turquia, a política de coesão europeia ganharia uma 
dimensão completamente nova, já que esta política nunca foi aplicada a um país de tão 
grande dimensão, com um nível de desenvolvimento económico comparável e com 
disparidades regionais tão profundas,

L. Considerando que o Conselho Europeu, nas suas conclusões de Junho de 2006, salientou 
que a União Europeia, ao acolher novos Estados-Membros, deve continuar em condições 
de "manter a dinâmica da integração europeia" e, para além disso, deve "envidar todos os 
esforços para preservar a coesão e a eficácia da União",

M. Considerando que a Comissão preconiza, no seu documento sobre a estratégia de 
alargamento, de 8 de Novembro de 2006, que nos futuros alargamentos seja previamente 
levada a cabo uma apreciação rigorosa do impacto orçamental,

N. Considerando que a política regional, sendo uma das maiores rubricas orçamentais, será 
alvo de um intenso debate, designadamente à luz de critérios de eficiência, no quadro da 
revisão do orçamento comunitário prevista para 2008/2009,

1. Entende que a capacidade de integração da União Europeia significa sobretudo que ela 
tem de ser capaz de prosseguir o objectivo da coesão económica, social e territorial no 
quadro dos condicionalismos da política orçamental;

2. É de opinião que os futuros alargamentos não podem resultar na perda de elegibilidade 
para a política de coesão europeia por parte de um número cada vez maior de regiões da 
União Europeia apenas por causa do efeito estatístico, sem que a sua situação económica 
tenha efectivamente melhorado;

3. Lamenta por isso que a Comissão não tenha apresentado uma análise aprofundada do 
impacto financeiro dos futuros alargamentos na sua comunicação de 8 de Novembro de 
2006 sobre a estratégia de alargamento e os principais desafios para 2006-2007;

4. Insta também a Comissão a avaliar, de forma concreta e regular, as despesas de política 
regional que os próximos alargamentos poderão implicar para a União Europeia, se forem 
aplicados os critérios actuais, e as consequências que daí resultam para as regiões até 
agora consideradas elegíveis;

5. Insta a Comissão a apresentar uma comunicação onde proponha um modelo faseado para 
a política de coesão, que permita uma maior diferenciação entre a assistência de 
pré-adesão e a adesão plena no âmbito da política de coesão europeia e através do qual os 
potenciais candidatos à adesão possam, em função do seu progresso político, beneficiar 
desde já de uma assistência eficaz ao desenvolvimento regional, mesmo sem se tornarem 
membros de pleno direito da União Europeia;

6. Solicita que, sobretudo em relação à Turquia, seja adoptada uma abordagem gradual, 
mais direccionada para determinadas áreas de apoio (clusters sectoriais, reforço 
institucional, igualdade de oportunidades) e regiões, a fim de evitar o desencadeamento 
irreflectido de automatismos financeiros de adesão e de alcançar resultados mais eficazes 
em termos de coesão e crescimento;
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7. Constata que um modelo faseado de política regional, conforme os progressos políticos 
realizados pelos candidatos à adesão, também pode constituir uma forma especial de 
adesão à Comunidade ou uma adesão valorizada ao “EEE plus”;

8. Solicita que o Parlamento Europeu seja envolvido, através do processo de co-decisão, na 
avaliação e reforma da assistência de pré-adesão a partir de 2010;

9. Insta a Comissão a definir, de forma mais abrangente, o conceito de "política de 
vizinhança reforçada" e a reflectir mais intensamente sobre a adopção de instrumentos 
estruturais neste contexto; 

10. Considera imprescindível que, no futuro, haja uma maior responsabilização dos 
Estados-Membros através de taxas de co-financiamento mais elevadas, para que a política 
de coesão possa ser eficaz;

11. Propõe que, no âmbito do processo de reflexão sobre o futuro da política de coesão, a 
União Europeia faça maior uso do efeito de alavanca do financiamento com base em 
empréstimos;

12. Considera que, neste contexto, as regiões menos desenvolvidas da União Europeia 
deveriam beneficiar de condições mais vantajosas no que diz respeito aos financiamentos 
com base em empréstimos e subsídios;

13. Apela a que haja um maior recurso aos fundos privados como fonte de financiamento da 
política estrutural e defende que o co-financiamento privado de projectos e programas 
dos Fundos Estruturais deve ser substancialmente facilitado;

14. Pede que a futura política estrutural seja concebida de forma a evitar os efeitos de 
arrastamento, e considera que a Comissão deve analisar de forma crítica os subsídios à 
exploração concedidos no âmbito da política de coesão, nomeadamente quanto à sua 
eficácia como factor de decisão para a escolha do local de actividade das empresas;

15. Constata que o êxito da política de coesão está relacionado com as políticas económicas 
nacionais e que depende sobretudo da aplicação dos planos de acção nacionais (PAN) 
para a Agenda de Lisboa;

16. Exorta, por isso, a Comissão e o Conselho a considerarem um eventual condicionamento 
da atribuição de verbas no quadro da futura política de coesão a uma boa política de 
crescimento nacional, a qual deveria ser definida com base em indicadores quantificáveis, 
a fim de aumentar, deste modo, a eficácia da política de coesão;

17. Propõe que a Comissão concentre a política de coesão europeia, designadamente o futuro 
financiamento ao abrigo dos objectivos 2 e 3, na internacionalização da economia 
regional e em importantes infra-estruturas internacionais;

18. Solicita que, no futuro, os Fundos Estruturais sirvam ainda mais para atenuar os efeitos 
da evolução demográfica e da migração regional daí decorrente;

19. Considera que o Fundo Social Europeu (FSE), enquanto instrumento transversal, deveria
futuramente servir ainda mais para atenuar as consequências sociais da globalização;

20. Salienta que apenas será possível verificar os resultados da política de coesão quando 
existir transparência na atribuição das verbas dos Fundos Estruturais e exige, por isso, 
que a União Europeia aplique critérios muito rigorosos no que respeita à transparência da 
utilização dos recursos destinados à política regional;
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21. Exige a aplicação de sanções mais duras nos casos de fraude comprovada que envolvam 
os Fundos Estruturais, bem como processos mais eficazes para a restituição das verbas;

22. Chama a atenção para o facto de o combate eficaz à corrupção, bem como o 
desenvolvimento de capacidades administrativas capazes de aplicar com eficácia e 
transparência os programas dos Fundos Estruturais constituírem uma condição prévia 
crucial para a política estrutural europeia; exige a aplicação consequente e intransigente 
dos instrumentos de controlo para os novos países candidatos; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como ao Comité das Regiões. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Delimitação do tema e definição do conceito "futuros alargamentos"
O relatório de iniciativa aborda a questão das consequências dos futuros alargamentos da UE 
para a eficácia da política de coesão e do modo como a mesma deverá ser futuramente 
organizada para poder continuar a atingir os efeitos desejados, que visam o equilíbrio e o 
crescimento.

Num relatório sobre a estratégia de alargamento, o Parlamento Europeu preconizou 
recentemente, com o acordo de vários grupos políticos, que nos futuros alargamentos seja 
dedicada maior atenção à capacidade de absorção da União.1 Esta também deve abranger a 
capacidade de a União prosseguir, no quadro dos condicionalismos de política orçamental, os 
objectivos da coesão económica, social e territorial.
A política estrutural encontra-se igualmente sujeita a avaliação, tendo em conta a revisão do 
orçamento da UE, prevista para 2008/2009 (relatório de revisão da Comissão previsto para o 
início de 2009). A inclusão do conceito de eficiência no Acordo Interinstitucional sobre o 
orçamento para o período de 2007 a 2013 trará consigo um debate muito intenso da política 
estrutural e regional, que corresponde a uma das maiores rubricas orçamentais.2 Por isso, é 
importante reflectir sobre novas formas de aumentar a eficiência da política de coesão.
O relatório começa por analisar, como desafios futuros, a adesão da Roménia e da Bulgária, 
em 1 de Janeiro de 2007. Embora essas adesões não caibam formalmente no conceito de 
"futuro alargamento", uma vez que já se encontram previstas nas novas Perspectivas 
Financeiras para o período de programação de 2007-2013, é necessário ter em conta, no que 
diz especificamente respeito à política regional e estrutural, que não foi ainda calculado o 
efeito estatístico da menor capacidade económica desses países para a elegibilidade de outras 
regiões, efeito esse que apenas se fará sentir a partir de 2014.

O conceito de "futuros alargamentos" aplica-se, além disso, aos Estados que gozam do 
estatuto oficial de países candidatos e com os quais a UE encetou já negociações de adesão, 
embora sem resultado garantido: a Turquia e a Croácia.
Os outros Estados dos Balcãs Ocidentais (antiga República Jugoslava da Macedónia, 
Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Sérvia (incluindo o Kosovo)) são igualmente 
considerados candidatos potenciais à adesão, que, tal como os países candidatos, já são 
beneficiários do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA). A Macedónia apresentou, 
em 22 de Março de 2004, um pedido de adesão à União Europeia, sendo até ao momento o 
único país dos Balcãs Ocidentais com o estatuto de candidato.3

No seu conjunto, os nove países da adesão ou países candidatos atrás referidos serão 
  

1 "Relatório sobre o documento de estratégia de 2005 da Comissão sobre o alargamento" 
P6_TA-PROV(2006)0096, sessão plenária de 16.3.2006; "Resolução sobre a comunicação da Comissão sobre a 
estratégia de alargamento e os principais desafios para 2006-2007", P6 _TA-PROV(2006)568 baseada no 
relatório A6-0436/2006, sessão plenária de 13 de Dezembro de 2006; Resolução sobre os aspectos institucionais 
da capacidade da União Europeia para integrar novos Estados-Membros P6-TA-PROV(2006)569 baseada no 
relatório A6-0393/2006, sessão plenária de 13 de Dezembro de 2006.
2 Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental 
e a boa gestão financeira (JO 2006/C 139/01).
3 "Consequências dos futuros alargamentos para a eficácia da política de coesão", Nota do Departamento 
Temático "Política Estrutural e de Coesão" de 31.7.2006; PE 375.308.
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doravante designados como PAPC-9. O relatório diz respeito ao conjunto dos PAPC-9, que a 
médio prazo poderão vir a aderir todos à União, embora em momentos diferentes. Os dados 
que serviram de base ao presente relatório estabelecem, porém, uma distinção entre os 
diferentes países candidatos, que foram agrupados em blocos de acordo com o estado das 
negociações de adesão.
Outros países (Ucrânia, Rússia) com os quais a UE celebrou acordos de parceria, integrados 
no Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (IEVP), não constituem objecto do 
relatório, uma vez que só a muito longo prazo podem ser considerados candidatos potenciais à 
adesão.

II. Condições-quadro da futura política regional
Progressos a nível da convergência na UE
A política de coesão europeia conseguiu êxitos assinaláveis, sendo considerado exemplar o 
apoio ao alargamento da UE aos países do Sul. Neste caso, os efeitos cumulativos dos Fundos 
Estruturais contribuíram para que, entre 1989 e 1999, o PIB da Grécia, de Portugal e da 
Irlanda aumentasse, em cada caso, 10 pontos percentuais para ultrapassar 70% (partindo de 
63,5%) da média comunitária.1 Actualmente, muitas das regiões dos países que aderiram na 
altura já se situam acima do limiar de 75% ou 90%.
Já os resultados do alargamento a Leste são mais moderados, pelo facto de o desafio ser 
incomparavelmente maior: o nível económico de partida, que importava equilibrar, era 
inferior. Ao mesmo tempo, foi necessário efectuar uma mudança radical de sistema político. 
Com o alargamento de 15 a 25 Estados-Membros, a superfície da UE aumentou 23%, a 
população cresceu 20%, mas a criação de riqueza apenas conheceu um aumento de 5%. É 
certo que, entre 1997 e 2005, o rendimento médio da UE-10 subiu de 44% para 50% do 
rendimento médio da UE-152. No entanto, a aproximação das condições de vida (atingindo o 
limiar dos 75%) apenas é esperada pela Comissão até 2040. Segundo vários institutos 
científicos, o crescimento dos países da UE-10 poderá conhecer um nítido abrandamento, 
levando a que o processo de adaptação possa ainda durar bastante mais tempo.3

Mas também no interior da UE-15 subsistem numerosos problemas estruturais por resolver, 
ou se manifestam novas debilidades locais em consequência da globalização. Muitas regiões 
são atingidas pelo encerramento de empresas e por um desemprego elevado. A adaptação, 
mencionada supra, da capacidade económica da UE-10 à UE-15 fica ainda a dever-se, 
entretanto, a uma relativa debilidade do crescimento da "antiga" UE-15.

A adaptação económica é acompanhada por uma situação orçamental difícil na maioria dos 
Estados-Membros. Dos dez novos Estados-Membros, seis (Polónia, República Checa, 
Hungria, Eslováquia, Malta e Chipre) violaram o Pacto de Estabilidade e Crescimento.4
Também os orçamentos de grandes Estados-Membros, como a Alemanha e a França, 
apresentaram nos últimos anos défices incompatíveis com o Pacto de Estabilidade, o que 

  
1 "Uma nova parceria para a coesão", Terceiro relatório sobre a coesão económica e social. Comissão Europeia 
COM(2004)107, Fevereiro de 2004.
2 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", Comissão Europeia, Occasional Paper N.° 24, Maio 
de 2006.
3 "A actual situação económica nos países da Europa Central, Oriental e Meridional", Wiener Institut für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche, Julho de 2005; dados do Eurostat 2006.
4 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", apêndice ao relatório Euroframe-EFN, Primavera de 2006.
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influenciará negativamente, no que diz respeito a muitos Estados-Membros, as possibilidades 
e a vontade de contribuírem para o orçamento da UE e, desse modo, para a política de coesão.

Acrescem ainda as futuras despesas públicas para acompanhar as alterações demográficas. 
Numa comunicação da Direcção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros de 
13.2.20061, afirma-se que a parcela da despesa pública determinada pelo envelhecimento 
aumentará 4 pontos percentuais do PIB, na média da UE, e que a taxa de crescimento médio 
anual da UE-25 diminuirá consideravelmente, de 2,2% durante o período de 2004-2010 para 
1,4% entre 2030 e 2050.

A capacidade de absorção e o desafio dos futuros alargamentos
Numa decisão da Presidência do Conselho Europeu2 afirma-se que a União Europeia, ao 
acolher novos Estados-Membros, deve continuar em condições de "manter a dinâmica da 
integração europeia". Além disso, "haverá que envidar todos os esforços para preservar a 
coesão e a eficácia da União". Por esse motivo, a capacidade de absorção aplicada à política 
de coesão significa que as "antigas" regiões ou países da Comunidade não podem perder a 
elegibilidade em consequência do "efeito estatístico", sem que a competitividade e as 
alterações estruturais tenham conhecido uma melhoria.
O fim ou a redução dos auxílios estruturais constituíram já um problema para muitas regiões 
da UE-15, em resultado do alargamento a Leste. Segundo estimativas do serviço de estudos 
científicos do Parlamento Europeu, se o conjunto dos PAPC-9 aderisse neste momento, mais 
de um terço das actuais regiões elegíveis perderia o estatuto de região de objectivo 1.3 Apenas 
os Estados bálticos e a Eslováquia não perderiam regiões elegíveis. Os mais atingidos seriam 
a Itália, Alemanha, Malta, Espanha, Grécia e França. Ficariam excluídos do Fundo de Coesão 
(90%) os Estados-Membros Grécia, Chipre e Eslovénia. A República Checa ficaria prestes a 
ultrapassar o limiar de 90%.
Segundo cálculos científicos, se o conjunto dos PAPC-9 aderisse neste momento, estes países 
teriam de dispor de um orçamento de 150,2 mil milhões de euros para proceder aos 
investimentos dos Fundos Estruturais actualmente considerados necessários.4 Este montante 
não tem qualquer relação com o potencial contributo que os PAPC-9 possam prestar para o 
orçamento estrutural (aumento de cerca de 4%).5

Um tal aumento dos Fundos Estruturais é irrealista do ponto de vista político. Da mesma 
maneira, também se afigura pouco sensata uma redução linear correspondente do montante 
das ajudas atribuídas aos actuais países beneficiários: a título de exemplo, durante o período 

  
1 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", Comissão Europeia, Direcção-Geral 
dos Assuntos Económicos e Financeiros, Relatório Especial n.° 1 de 2006, 13.2.2006.
2 Conselho da União Europeia, conclusões da Presidência de 15/16.6.2006 (documento 10633/1/06 de 
17.7.2006).
3 "Future Enlargement and Cohesion Policy", Nota do Departamento Temático "Política Estrutural e de Coesão" 
IP/B/REGI/NT/2006_08, Novembro de 2006, ver quadro 3 do Anexo.
4 “Consequências dos futuros alargamentos para a política regional, cálculos e explicações sobre a futura 
distribuição dos Fundos Estruturais", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Novembro de 
2006.
5 "Consequências dos futuros alargamentos para a política regional, cálculos e explicações sobre a futura 
distribuição dos Fundos Estruturais", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, Novembro de 
2006.
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em curso, a Polónia sofreria uma redução de quase 50% dos recursos que recebe actualmente 
dos Fundos Estruturais.

Importa ter em conta que os cenários de alargamento descritos não se verificam de uma só 
vez. A única certeza que existe até ao momento é que os efeitos estatísticos da adesão da 
Roménia e da Bulgária, em 2007, irão sentir-se no próximo período de financiamento. Mas 
todos os países que beneficiam actualmente da assistência de pré-adesão também preconizam 
uma rápida adesão à UE. No momento actual, não é possível prever com exactidão a data de 
adesão de cada um dos países nem o desenvolvimento económico da UE. De igual modo, é 
improvável que em todos os países se verifique de imediato a presumida taxa de absorção de 
4% dos recursos dos Fundos Estruturais. Não obstante, é necessário explicar a dimensão das 
próximas adesões com base nas normas em vigor da política estrutural. Esta exposição 
simplificada dos factos demonstra por si só que, do ponto de vista da actual política estrutural, 
a Comunidade não está à altura de enfrentar o conjunto das próximas adesões.

Por outro lado, as estimativas efectuadas também revelam que existem diferenças 
significativas no que respeita às consequências de cada uma das adesões para a União. A 
Turquia constitui, a todos os títulos, um caso especial. Se fosse já hoje um Estado-Membro da 
UE, a Turquia receberia, segundo estimativas, 27,3% das verbas dos Fundos Estruturais. O 
montante anual correspondente de cerca de 16 mil milhões de euros coincide, na sua ordem 
de grandeza, com uma estimativa da Comissão Europeia, que prevê para 2024 um montante 
anual de 22,4 mil milhões de euros, com taxas de crescimento de 4-5% e 4% de absorção.1
Outras estimativas prevêem em 2025, apenas para a política estrutural, um montante anual 
para a Turquia que pode atingir os 26 mil milhões de euros.2

III. Reflexões do relator
As previsões mencionadas, relativas ao desenvolvimento, mostram que, com a adesão dos 
actuais países candidatos, as disparidades regionais a nível do bem-estar conheceriam um 
novo agravamento sensível no interior da UE alargada. Esse desafio a uma política de coesão 
centrada no equilíbrio regional é potenciado pelas dificuldades orçamentais e pela pressão 
crescente da concorrência a nível mundial, inclusivamente no interior da UE-27. Ao mesmo 
tempo, crescem as expectativas de que a política estrutural europeia possa dar um contributo 
eficaz para a Estratégia de Lisboa. Os desafios à política regional europeia aumentarão, pois, 
mais do que os recursos disponibilizados para essa mesma política. A manutenção dos 
objectivos da política de coesão apenas será possível através de um processo de alargamento 
gradual e de reformas que aumentem a eficiência dos instrumentos existentes. 

Modelos faseados de política regional
A Comissão deveria desenvolver concepções faseadas, que permitam uma maior 
diferenciação entre a assistência de pré-adesão e a plena adesão no âmbito da política de 

  
1 "Questões suscitadas pela perspectiva de adesão da Turquia à União Europeia", documento de trabalho dos 
serviços da Comissão SEC(2004) 1202, Outubro de 2004.
2 "A adesão da Turquia à UE: quanto custa a Política Agrícola Comum", Harald Grethe. Universidade Humboldt 
de Berlim, Agrarwirtschaft 54 (2005), fascículo 2/2005.



PE 382.455v01-00 12/12 PR\645081PT.doc

PT

coesão, com o intuito de atenuar as consequências para a União e de oferecer, ao mesmo 
tempo, perspectivas interessantes aos potenciais países candidatos independentemente da sua 
plena adesão à União. Isso aplica-se especialmente à Turquia. Estas concepções de política 
estrutural devem ser desenvolvidas em função dos progressos económicos e políticos 
alcançados pelos países candidatos e poderão ser expressão de uma forma especial de adesão 
à UE ou de uma adesão valorizada ao "EEE plus". Também deverá ser possível revogar ou 
suspender as medidas de política estrutural. Além disso, cumpre definir de forma mais 
abrangente a componente de política estrutural na "política de vizinhança reforçada".

Componentes de uma política regional eficiente
Graças ao efeito de alavanca do financiamento sob a forma de empréstimo, seria possível 
manter ou até aumentar a eficácia da política regional, mesmo com uma margem de manobra 
financeira estreita. Por outro lado, seria possível potenciar o grau de eficácia dos apoios 
comunitários através de taxas de co-financiamento nacional mais elevadas e da 
simplificação das possibilidades de co-financiamento privado dos programas europeus. A 
par disso, é conveniente reflectir sobre a relação entre a eficácia da política de coesão e as 
políticas económicas nacionais. A Comunidade poderia condicionar a atribuição de 
recursos a uma boa política de crescimento nacional.
Também o conteúdo das áreas prioritárias de apoio deveria ser objecto de uma revisão 
aprofundada. Os programas de apoio à competitividade regional deveriam, de modo 
particular, visar a internacionalização da economia regional e o alargamento das 
infra-estruturas internacionais de base, a fim de gerar maiores impulsos de crescimento. 
Além disso, é fundamental que os Fundos Estruturais desempenhem um papel mais 
importante na atenuação dos efeitos das alterações demográficas e da globalização. Por 
outro lado, importa questionar de forma crítica a eficácia dos subsídios à exploração, uma vez 
que apenas constituem um factor secundário na escolha do local de actividade das empresas.
Por último, é necessário aumentar a transparência do processo de atribuição de verbas. A 
verificação dos objectivos políticos apenas poderá ser coroada de êxito quando existir 
suficiente transparência sobre o modo e o local de aplicação das verbas dos Fundos 
Estruturais. Também o combate à corrupção e à fraude é imprescindível e tem de constituir 
um requisito prévio fundamental para a adesão à política de coesão europeia.

Os critérios para o futuro desenvolvimento da política de coesão serão objecto de debates,
tanto no âmbito da revisão do orçamento em 2008/2009, como em futuros exercícios de 
avaliação da política de coesão e da assistência de pré-adesão.


