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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel e a eficácia da política de coesão na redução das disparidades de 
desenvolvimento nas regiões mais pobres da UE
(2006/2176(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 12.º, o n.º 3 do artigo 87.º, e os artigos 137.º, 141.º e 158.º do 
Tratado CE,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 5 de Julho de 2005 intitulada "Uma 
política de coesão para apoiar o crescimento e o emprego: orientações estratégicas 
comunitárias, 2007-2013" (COM(2005)0299),

– Tendo em conta a Decisão do Conselho 2006/702/CE, de 6 de Outubro de 2006, relativa 
às orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho de 2006, 
que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão2, bem como a respectiva corrigenda3,

– Tendo em conta as conclusões dos Conselhos Europeus de Lisboa, de 23 e 24 de Março de
2000, e Gotemburgo, de 15 e 16 de Junho de 2001,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "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 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 o quarto relatório sobre a coesão,

– Tendo em conta o Relatório Especial do Tribunal de Contas n.º 10/2006 sobre as 
avaliações ex post dos programas relativos aos Objectivos n.ºs 1 e 3 para o período 
1994-1999 (Fundos Estruturais),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 21 de Fevereiro de 1996 intitulada 
"Integrar a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no conjunto das políticas 
e das acções comunitárias" (COM(1996)0067),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre um roteiro para a 
igualdade entre homens e mulheres, 2006-2010 (COM(2006)0092),

  
1 JO L 291, de 21.10.2006, p. 11.
2 JO L 210, de 31.7.2006, p. 25.
3 JO L 239, de 1.9.2006, p. 248.
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– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2007),

A. Considerando que o artigo 158.º do Tratado CE estabelece que a Comunidade tem por 
objectivo promover um desenvolvimento harmonioso e reduzir a disparidade entre os 
níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas 
através da promoção do crescimento económico,

B. Considerando que as regiões mais pobres da UE são regiões abrangidas pelo Objectivo de 
Convergência da política de coesão, cujo PIB per capita é inferior a 75% da média da UE 
na sua globalidade,

C. Considerando que o conceito de coesão não foi claramente definido, abrangendo várias 
actividades que promovem o desenvolvimento económico, social e territorial harmonioso 
das regiões da UE,

D. Considerando que a política de coesão da UE prestou, até à data, um contributo efectivo 
para o desenvolvimento dos antigos países da coesão (Irlanda, Grécia, Portugal e 
Espanha) e que o seu impacto em termos de convergência das regiões mais pobres 
contribuiu para aumentar a prosperidade da UE na sua globalidade,

E. Considerando que a União Europeia alargada a 27 Estados-Membros tem agora uma 
população que cresceu para quase 493 milhões1, dos quais cerca de 30%2 vivem nas 
actuais 100 regiões do Objectivo de Convergência e que, actualmente, as disparidades 
entre regiões em termos de PIB na UE-27 são consideravelmente mais acentuadas do que 
o eram na UE-15, com um PIB médio per capita que varia entre os 24% (Sudeste da 
Roménia) e os 303% (Londres-cidade) em relação ao PIB médio da UE,

F. Considerando que, na UE-27, as regiões mais pobres do Objectivo de Convergência se 
situam na Roménia, Bulgária, Polónia, República Checa e Hungria – países que, ao 
mesmo tempo, possuem um considerável potencial de crescimento económico,

G. Considerando que, nos Estados-Membros mais pobres, o crescimento económico se 
encontra distribuído de forma desigual, com tendência a concentrar-se em torno das zonas 
urbanas, onde vive a maioria da população da UE,

H. Considerando que as regiões afectadas pela pobreza económica em resultado da falta de 
infra-estruturas de base, de um acesso restrito aos serviços públicos e de taxas de 
desemprego elevadas registam um êxodo populacional a um ritmo mais rápido do que o 
de outras regiões, o que, por seu turno, compromete a sua capacidade de assegurar um 
verdadeiro desenvolvimento,

I. Considerando que, nos 10 novos Estados-Membros, a taxa de utilização das dotações nas 
regiões mais pobres beneficiárias da política de coesão foi baixa durante o período 

  
1 492 852 386. Fonte: Eurostat/US Census Bureau.
2 Fonte: Eurostat, Statistics in Focus – Economy and Finance 17/2006.
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2004-20061,

J. Considerando que, para que os Fundos Estruturais da UE possam ser aplicados com êxito, 
o que é indispensável para levar as regiões mais pobres a atingir, pelo menos, o nível 
médio de desenvolvimento da UE-27, é necessário estabelecer uma estreita coordenação 
entre as autoridades locais, nacionais e comunitárias,

K. Considerando que o facto de os fundos terem sido concedidos não significa que serão bem 
utilizados e que as autoridades das regiões pobres carecem frequentemente dos 
conhecimentos, da experiência e, inclusive, dos recursos próprios necessários para 
poderem assegurar uma utilização plena dos Fundos de Coesão a que têm direito,

L. Considerando que diversas razões explicam o atraso económico de várias regiões em 
particular e que as regiões mais pobres da UE carecem sobretudo das infra-estruturas de 
base indispensáveis para um desenvolvimento sustentável e novos investimentos, bem 
como de recursos humanos adequados, 

M. Considerando que o capital próprio, o capital de risco e os fundos rotativos para empresas 
em fase de arranque desempenham um papel essencial como força motriz do espírito 
empresarial, da inovação e da criação de emprego,

N. Considerando que a exclusão social e taxas de desemprego de longo prazo extremamente 
elevadas predominam sobretudo nas regiões mais pobres, especialmente entre as mulheres 
e as pessoas de idade ou com deficiência,

O. Considerando que os direitos fundamentais dos cidadãos incluem a igualdade de acesso de 
homens e mulheres a todos os serviços de utilidade pública, a igualdade de oportunidades 
no mercado de trabalho e a igualdade de acesso à educação, à cultura e aos serviços 
sociais e de saúde, 

1. Insta a que sejam tomadas medidas firmes para reduzir os atrasos de desenvolvimento 
mais agudos nas regiões mais pobres da UE e observa, em particular, que os novos 
Estados-Membros, que são abrangidos pela política de coesão desde 2004, necessitam de 
um apoio especial devido às suas actuais deficiências nos domínios institucional, 
administrativo e económico;

2. Considera as dificuldades de utilização das dotações uma preocupação importante e 
premente, sobretudo para os novos Estados-Membros, que têm dificuldade em responder 
aos complexos requisitos da política de coesão, tendo em conta as dificuldades 
processuais e as restrições de tempo que a execução de projectos envolve, e que levam a 
que os potenciais beneficiários não possam obter ou mesmo reclamar fundos, aos quais 
poderiam dar boa utilização;

3. Sugere que a política de coesão da UE tenha em devida conta a diversidade das 
necessidades das regiões mais pobres, devendo as ajudas ser adaptadas às suas 

  
1 Nos 10 novos Estados-Membros, entre Maio de 2004 e Setembro de 2006 apenas 5,6 mil milhões (26,2%) dos 
21,5 mil milhões de euros atribuídos a esses países foram utilizados (p. ex. Chipre: 19,3%; República Checa: 
23,5%; Polónia: 24,5%). Fonte: Exposição de Dalia Grybauskaitė, Comissária responsável pela programação 
financeira e pelo orçamento, Bruxelas, 21 de Setembro de 2006.
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características e condições específicas e o seu potencial explorado, de modo a realizar 
projectos que produzam resultados duradouros e um verdadeiro desenvolvimento com 
base em programas plurianuais de desenvolvimento que tenham em devida consideração 
os programas de ordenamento do território;

4. Recomenda que, tendo em vista acelerar o crescimento económico e assegurar novos 
investimentos e o desenvolvimento sustentável nas regiões mais pobres, as regiões e os 
Estados-Membros dêem prioridade a projectos destinados a melhorar a acessibilidade das 
regiões dotando-as de infra-estruturas de base, sobretudo nos domínios dos transportes e 
das tecnologias da informação e das telecomunicações, tendo devidamente em conta o 
impacto social e ambiental desses projectos;

5. Exorta os Estados-Membros e as autoridades regionais a terem devidamente em conta a 
necessidade de um desenvolvimento equilibrado nas diferentes regiões aquando da 
concepção de futuros programas de desenvolvimento regional; considera particularmente 
importante tomar em consideração as necessidades específicas das zonas urbanas, 
mediante uma política urbana apropriada que inclua uma política de habitação para as 
"zonas desfavorecidas", e bem assim prosseguir uma política rural apropriada;

6. Incentiva os Estados-Membros a aumentarem a atractividade das regiões mais pobres para 
os investidores, aproveitando o património natural e cultural dessas regiões para 
desenvolver formas tradicionais de actividade económica específicas de cada região e 
criar novas formas de actividade económica;

7. Saúda o enfoque na utilização da política de coesão para melhorar a capacidade de 
inovação da Comunidade no período 2007-2013; salienta que este objectivo deve 
aplicar-se igualmente às regiões mais pobres e coloca especial ênfase na necessidade de 
reduzir o fosso tecnológico existente tanto no interior das regiões e dos Estados-Membros, 
como entre as regiões e os Estados-Membros, mediante o reforço das redes de cooperação 
tecnológica;

8. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem projectos que aumentem a 
capacidade regional de gerar e absorver novas tecnologias, nomeadamente as que digam 
respeito à protecção do ambiente e ao desenvolvimento dos recursos naturais e envolvam 
a difusão de modelos baseados num menor consumo de energia e na utilização de energias 
renováveis; 

9. Incentiva a Comissão, os Estados-Membros e as autoridades locais a promoverem o 
espírito empresarial nas regiões mais pobres mediante um sistema integrado de incentivos 
económicos e sociais para os investidores e chama a atenção para a necessidade de uma 
simplificação significativa dos procedimentos administrativos, em especial no que se 
refere à criação de novas actividades económicas e à expansão das actividades existentes;

10. Encoraja os Estados-Membros a promoverem o espírito empresarial nas escolas e a 
apoiarem sistemas de formação destinados a futuros empresários, visando sobretudo os 
jovens, as mulheres e as pessoas idosas;

11. Congratula-se com a criação de novos instrumentos como JEREMIE e JESSICA; constata 
a necessidade premente de difundir e aplicar tão amplamente quanto possível esses 
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instrumentos nos novos Estados-Membros;

12. Convida a Comissão a intensificar esforços para providenciar assistência técnica aos 
Estados-Membros e às regiões através da criação de um programa de formação 
apropriado; saúda o facto de a iniciativa JASPERS providenciar assistência na execução 
de grandes projectos, mas convida a Comissão a criar também um sistema de assistência 
para projectos de menores dimensões destinados às regiões mais pobres;

13. Congratula-se com a recente criação da iniciativa "As regiões e a mudança económica" e 
com o seu empenhamento na divulgação das melhores práticas que, no passado, tiveram 
um impacto francamente positivo, tendo contribuído para o crescimento económico 
regional; convida a Comissão, por conseguinte, a velar por que as regiões mais pobres da 
UE sejam incluídas nas redes de intercâmbio das melhores práticas;

14. Exorta Estados-Membros a instituírem parcerias público-privadas (PPP) como um meio 
eficaz de fazer participar o capital privado no financiamento de projectos de 
desenvolvimento regional; sugere, neste contexto, a conveniência de definir regras 
simples e transparentes que rejam a instituição dessas parcerias;

15. Convida a Comissão a redobrar esforços para tornar mais compreensíveis as directivas, as 
regras e as orientações, com o intuito de evitar interpretações equívocas e facilitar a 
execução dos programas;

16. Incentiva os Estados-Membros a continuarem a simplificar os procedimentos, tendo em 
vista assegurar que os fundos sejam afectados de uma forma transparente e eficiente e 
rapidamente entregues aos beneficiários;

17. Encoraja os Estados-Membros a assegurarem uma coordenação eficaz nos planos político, 
técnico e administrativo para uma boa gestão dos fundos; manifesta a sua preocupação 
com a falta de mecanismos de coordenação que funcionem correctamente nas regiões 
mais pobres;

18. Chama a atenção da Comissão e dos Estados-Membros para o facto de que, a fim de 
garantir um desenvolvimento equilibrado, é necessário criar sinergias entre as dimensões 
económica, social e ambiental, com base numa análise das razões do atraso económico, 
em particular no que respeita ao desemprego e às estruturas a ele subjacentes, 
especialmente nas regiões mais pobres;

19. Salienta que a taxa de desemprego nalgumas das regiões mais pobres da UE é superior a 
20%1; manifesta-se preocupado com o facto de o desemprego ser um problema que afecta 
especialmente as regiões mais pobres e que continua a ser mais elevado entre as mulheres 
do que entre os homens; exorta os Estados-Membros a prestarem apoio às mulheres no 
mercado de trabalho e mesmo a nivelarem as disparidades salariais entre homens e 
mulheres;

20. Constata que o desemprego nas regiões mais pobres afecta principalmente os 
trabalhadores pouco qualificados e salienta a necessidade de o Fundo Social Europeu ser 

  
1 Fonte: Eurostat, Euroindicators, comunicado de imprensa n.º 29/2007 – 28 de Fevereiro de 2007.
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devidamente utilizado no investimento em capital humano, garantindo uma melhor 
educação e elevando sistematicamente os níveis de qualificação, em especial entre os 
jovens, as mulheres e as pessoas idosas;

21. Salienta que a igualdade de oportunidades para homens e mulheres deve ser promovida 
em todas as fases da formulação e execução de projectos que se inscrevam no âmbito da 
política de coesão da UE;

22. Faz notar que 2007 foi designado Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para 
Todos e convida a Comissão e os Estados-Membros a promoverem projectos para 
aumentar a sensibilização para o princípio da integração da dimensão do género em todos 
os programas comunitários, em particular os que tenham impacto na coesão económica e 
social;

23. Solicita à Comissão que mantenha o Parlamento permanentemente informado sobre 
análises estatísticas fiáveis da situação específica de mulheres e homens nas regiões mais 
pobres da UE, a fim de permitir um correcto acompanhamento do impacto da política de 
coesão no que respeita à melhoria das condições de vida de todos os grupos sociais;

24. Insta a Comissão a que melhore o sistema utilizado na avaliação da política de coesão e 
conceba um novo meio de medir o desenvolvimento regional, com base não só no PIB,
mas também em outros indicadores como as taxas de desemprego e os indicadores 
qualitativos;

25. Solicita à Comissão que apresente regularmente ao Parlamento dados estatísticos 
actualizados, fiáveis e comparáveis, que possibilitem uma avaliação rigorosa dos 
progressos registados no desenvolvimento das regiões mais pobres da UE;

26. Solicita à Comissão que analise o impacto da política de coesão e examine as causas de 
quaisquer resultados indesejáveis resultantes das políticas comunitárias na sua revisão 
intercalar de 2009 do orçamento comunitário e no próximo relatório sobre a coesão 
económica e social, a fim de garantir que a política de coesão seja tão eficaz quanto 
possível durante todo o período de programação 2007-2013;

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

A política de coesão da UE está a entrar num novo período de programação. Este é o primeiro 
ano do período das Perspectivas Financeiras 2007-2013 no qual se aplicarão os novos 
regulamentos da política de coesão. Foram adoptadas as orientações estratégicas e definidas 
as grandes linhas políticas. Agora é tempo de apresentar as recomendações apropriadas tendo 
em vista tornar a nova política de coesão tão eficaz quanto possível. Com base em estatísticas 
que mostram o impacto que a política de coesão já teve e numa sensibilização para os 
problemas que impediram alguns países de retirar o máximo benefício dos Fundos Estruturais 
no passado, o presente relatório de iniciativa procura garantir que a política de coesão seja o 
mais eficaz possível no período de programação 2007-2013, para que o seu impacto seja tão 
visível e perceptível quanto possível, em particular nas regiões mais pobres da UE. 

É da maior importância colocar a ênfase nos princípios em que os Estados-Membros e a UE 
podem basear a sua acção para melhorar a eficácia da política de coesão nas regiões mais 
pobres e garantir os melhores resultados possíveis em termos de coesão social, económica e 
territorial nessas regiões. As dotações já foram atribuídas às regiões abrangidas pelo
Objectivo de Convergência nas Perspectivas Financeiras 2007-2013, sendo agora necessário 
assegurar que essas dotações serão realmente utilizadas, a fim de levar as regiões mais pobres 
a atingir, pelo menos, o nível médio de desenvolvimento da UE-27, o que permitiria reduzir 
progressivamente a disparidade existente entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres 
da UE, que actualmente é enorme.

A maioria das regiões mais pobres situa-se nos novos Estados-Membros, que frequentemente 
carecem da capacidade administrativa, de competências e da experiência necessárias para 
fazer uso dos fundos disponíveis. O presente relatório contém uma série de recomendações e 
observações que visam melhorar a absorção e utilização dos Fundos Estruturais e, desse 
modo, alcançar um desenvolvimento sustentável nas regiões mais pobres.

O principal objectivo da política de coesão da UE é o de reduzir as disparidades de 
desenvolvimento entre as regiões; o rápido desenvolvimento das regiões mais pobres é do 
interesse de toda a União. Actualmente, 100 das que são consideradas as regiões mais pobres 
– i.e., cujo PIB per capita é inferior a 75% da média da UE – são abrangidas pelo Objectivo 
de Convergência da política de coesão.

As disparidades entre regiões em termos de PIB per capita são extremamente significativas, 
sendo mais elevadas na UE-27 do que o eram na UE-15. Estas disparidades estão ilustradas 
no Quadro 1 infra.
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Quadro 1. PIB per capita nas regiões da UE-27 – em 2004 (em PPC, UE-27 = 100)
As 15 regiões com o PIB mais elevado As 15 regiões com o PIB mais baixo
1 Inner London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxembourg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. 

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praha (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Southern & Eastern (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 North Eastern Scotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Fonte: Eurostat, comunicado de imprensa n.º 23/2007 – 19 de Fevereiro de 2007

Os números supra, publicados pelo Eurostat, revelam a existência de um enorme fosso em 
termos de desenvolvimento entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres da UE,
situando-se estas últimas, maioritariamente, nos Estados-Membros da Europa Central e 
Oriental que aderiram à União nos dois últimos alargamentos (2004 e 2007).

Esta situação requer a tomada de medidas enérgicas para reduzir as disparidades entre as 
regiões mais ricas e as regiões mais pobres. A fim de lhes permitir assegurar um 
desenvolvimento equilibrado, as regiões com atraso de desenvolvimento, que estejam em 
processo de reestruturação ou enfrentem dificuldades específicas de ordem geográfica, 
económica ou social1 devem poder beneficiar, além dos fundos disponíveis, de assistência 
técnica que lhes permita fazer face às dificuldades processuais que envolvem a execução da 
política de coesão da UE.

A política de coesão permitiu a muitas regiões da UE anteriormente pouco favorecidas 
alcançar um nível satisfatório de desenvolvimento. Com a ajuda dos Fundos Estruturais e de 
coesão, todos os quatro países anteriormente conhecidos por "países da coesão" (Irlanda, 
Grécia, Portugal e Espanha) registaram níveis assinaláveis de crescimento económico. 

  
1 Regiões ultraperiféricas, ilhas, zonas montanhosas e regiões com fraca densidade populacional. 
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Quadro 2.
Terreno conquistado pelos países da coesão em termos de PIB per capita (UE =100)

Espanha                 Portugal Grécia                 Irlanda
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Fonte: Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the Nineties, Karl 
Aiginger; Wifo (Instituto Austríaco de Estudos Económicos) Working Papers, n.º 212, Dezembro de 
2003, p. 4.

A ausência de estatísticas completas e suficientemente comparáveis sobre o desenvolvimento 
nas regiões mais pobres impede uma análise rigorosa do nível do contributo dado pelos 
Fundos Estruturais para o desenvolvimento regional. No entanto, uma análise global dos 
números do PIB mostra que, durante o período entre os anos sessenta e 2002, o PIB em 
Espanha cresceu de 60,76% para quase 85% da média comunitária, em Portugal de 40% para 
69%, na Grécia de 44% para 66% e na Irlanda de 65% para 122%.

Com base nestes exemplos positivos, poder-se-á pressupor que os Estados-Membros 
abrangidos pelo actual Objectivo de Convergência irão, por seu turno, tirar proveito das 
oportunidades que a nova política de coesão lhes oferece, especialmente tendo em conta que, 
apesar de os respectivos PIB serem inferiores à média comunitária, apresentam uma taxa de 
crescimento económico muito acima da média da UE, demonstrando assim um grande 
potencial de desenvolvimento. 

Quadro 3. 
Taxa de crescimento real do PIB
Taxa de crescimento do PIB – variação percentual em relação ao ano precedente
(os números relativos a 2006, 2007 e 2008 correspondem a previsões)

1997    -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgária -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Roménia -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
UE 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
UE 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Fonte: Eurostat

Como se pode ver no Quadro 3, os dois países que aderiram à UE em 2007 – a Bulgária e a 
Roménia – revelam um potencial de crescimento económico particularmente elevado. Para 
concretizar plenamente este potencial, é necessário, em primeiro lugar, fazer os preparativos 
adequados, o que inclui uma administração eficaz.

No entanto, as estatísticas relativas à utilização das dotações durante o período inicial de dois 
anos revelam que, apesar dos importantes progressos económicos alcançados, os 
Estados-Membros que aderiram em 2004 não aproveitaram plenamente os fundos à sua 
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disposição até 2006, devido, sobretudo, àquilo que, de um modo geral, se pode qualificar de 
ineficácia administrativa. 

Quadro 4.
Utilização dos Fundos Estruturais e de Coesão na UE-10 

(Maio de 2004 a Setembro de 2006)

milhões de euros (1) Autorizações (2) Pagamentos (2)/(1)
UE 10 21 494,5 5 622,8 26,2%
República Checa 2 224,3 521,9 23,5%
Estónia 604,4 177,7 29,4%
Chipre 93,6 18,1 19,3%
Hungria 2 945,9 959,0 32,6%
Letónia 1 092,8 274,8 25,2%
Lituânia 1 380,0 353,9 25,6%
Malta 86,4 22,7 26,2%
Polónia 11 015,2 2 701,5 24,5%
Eslovénia 415,5 141,9 34,1%
Eslováquia 1 636,6 451,6 27,6%
Fonte: Exposição de Dalia Grybauskaitė, Comissária responsável pela programação 
financeira e pelo orçamento, Bruxelas, 21 de Setembro de 2006.

Inúmeros exemplos revelam a falta de capacidade dos novos Estados-Membros para fazer uso 
dos fundos disponíveis. As regiões mais pobres tendem a sentir maiores dificuldades em 
utilizar esses fundos. Frequentemente, as autoridades dessas regiões carecem das 
competências, da experiência ou, inclusive, dos recursos próprios necessários para responder 
aos complexos requisitos da política de coesão, não estando assim em condições de reclamar 
os fundos a que, em princípio, têm direito.

Importa salientar que a capacidade institucional é uma condição prévia essencial para a boa 
execução de programas e projectos, assim como para o desenvolvimento dos recursos 
humanos. Durante o período de ajuda de pré-adesão, diversos programas revelaram um 
grande número de deficiências aos níveis institucional e administrativo e no plano da gestão 
por parte dos beneficiários. Estas deficiências ainda não foram inteiramente superadas, mas 
terão de o ser num futuro próximo para que os fundos possam ser devidamente investidos e 
despendidos.

É necessário, por conseguinte, dispor de: 
− melhor administração, de modo a que as regiões beneficiárias de fundos sejam capazes 

de absorver as ajudas e de as utilizar de forma eficaz;
− assistência técnica, em particular na preparação da execução de novos projectos;
− qualidade, não só externamente, sob a forma de conhecimentos especializados, mas 

também internamente, a fim de se poder determinar o que é realmente necessário;
− controlos de qualidade dos projectos e da evolução das despesas, bem como avaliações 

da sustentabilidade dos projectos já executados.
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É igualmente importante que os fundos sejam rapidamente entregues às regiões elegíveis. Por
vezes, os fundos demoram demasiado tempo a chegar aos beneficiários, o que faz aumentar os 
custos dos projectos. A entrega dos fundos deve ser baseada em regras transparentes e 
critérios claros.

É difícil evitar a complexidade de mecanismos na utilização dos Fundos Estruturais, em que 
têm um impacto três diferentes níveis de regulamentação, designadamente, as normas 
comunitárias, os enquadramentos nacionais e as práticas vigentes a nível regional. A 
simplificação dos procedimentos é, por conseguinte, uma questão que é necessário resolver a 
todos os três níveis, a fim de evitar quaisquer interpretações subsequentes e de facilitar e 
acelerar a execução dos programas.

A gestão apropriada dos Fundos Estruturais requer igualmente uma coordenação dos vários 
níveis (político, técnico e administrativo). Este é um problema particularmente premente nos 
novos Estados-Membros, onde é necessário tomar medidas mais eficazes. Os debates 
organizados sobre a forma de garantir a coesão entre a Comunidade, os Estados-Membros e as 
regiões revestem-se de uma importância capital, e nenhuma esfera da governação deve ficar 
excluída deste diálogo estruturado.

A política de coesão não se limita à concessão de financiamentos; diz igualmente respeito ao 
estabelecimento de parcerias entre as diversas partes interessadas. A acção e a cooperação a 
um só nível não bastam para reforçar o efeito de alavanca. Por isso, o estabelecimento de 
parcerias e um bom fluxo de informação são particularmente necessários. Além disso, é 
preciso criar um enquadramento que permita pôr em prática as necessárias interacções e é 
preciso instaurar um sistema de intercâmbio de experiências. Esta iniciativa poderia conduzir 
à introdução de regras e normas que melhorem as capacidades administrativas no que diz 
respeito à aplicação de regras e regulamentos.

O crescimento económico tem tendência a concentrar-se em torno de determinadas zonas. 
Esta concentração é particularmente visível nos países da Europa Central e Oriental, onde as 
regiões em torno das capitais registam um rápido crescimento. O crescimento urbano e a 
crescente competitividade podem, em muitos casos, servir de catalisador para o 
desenvolvimento das comunidades rurais circundantes. No entanto, é ainda um facto que o 
crescimento económico continua ausente nalgumas regiões; e o que é mais, mesmo os 
próprios pólos de desenvolvimento – as cidades – estão a enfrentar os seus próprios 
problemas nas zonas desfavorecidas, pelo que uma política urbana eficaz deve igualmente 
abordar o problema dos guetos (sink estates) e da exclusão social. Além disso, as regiões 
afectadas pela pobreza económica em resultado da falta de infra-estruturas de base, de um 
acesso restrito aos serviços públicos e de um desemprego elevado registam um êxodo 
populacional a um ritmo mais rápido do que outras regiões e necessitam de uma política que 
promova o espírito empresarial e proteja a base populacional dessas regiões, a fim de se 
alcançar um verdadeiro desenvolvimento.

Acelerar o crescimento económico nas regiões mais pobres é uma condição prévia essencial 
para alcançar e manter níveis de vida elevados na União. A convergência regional na UE é de 
primordial importância para que a União seja competitiva e forte num futuro próximo a nível 
mundial. Existe, no entanto, o risco de os impactos políticos diminuírem, se as regiões que 
enfrentam dificuldades de desenvolvimento mantiverem o atraso em relação a outras regiões, 
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prolongando assim um crescente volume de custos.

É necessário identificar as necessidades específicas das regiões mais pobres e encontrar os 
meios apropriados para impulsionar o seu desenvolvimento, aproveitando o seu património 
natural e cultural e o seu ambiente, mas prestando também a devida atenção à sua protecção e 
desenvolvimento. O requisito fundamental é estabelecer quais são as necessidades principais 
de cada região e concentrar os fundos nos objectivos correctos. 

Nos países da coesão, importa criar uma base de infra-estruturas para novos investimentos. 
Não existe uma contradição inerente entre a competitividade e o objectivo da coesão; no 
entanto, é fundamental compreender em que circunstâncias o efeito de alavanca impulsiona o 
crescimento. Para atingirem um determinado nível de competitividade, as regiões pobres têm 
de ser dotadas de uma infra-estrutura de base suficientemente desenvolvida. O investimento 
na educação e na formação de capital humano nas regiões mais pobres é igualmente 
importante, posto que os recursos humanos têm uma influência decisiva, entre outras coisas, 
na atractividade da região para os investidores e garantem o crescimento futuro.

É fundamental fazer maior uso das parcerias público-privadas e promover a sua constituição, 
com o objectivo de desenvolver as regiões mais pobres. É necessário estabelecer regras para a 
constituição de PPP e reduzir os entraves que se lhe opõem. Os novos Estados-Membros 
carecem de boas práticas e a participação do capital privado reveste-se de importância crucial 
para gerar novos investimentos. O apoio financeiro deve ser gasto de forma transparente, a 
fim de ser possível assegurar que contribui para a consecução dos objectivos estabelecidos.

As iniciativas JASPERS, JEREMIE e JESSICA constituem excelentes meios para auxiliar, 
inter alia, as PME a nível regional, mas os Estados-Membros e a Comissão têm de fazer mais 
para as promover, de modo a assegurar a sua utilização plena e eficaz, em especial nas regiões 
mais pobres. 

O desenvolvimento económico está estreitamente ligado à inovação, que é um factor 
fundamental do desenvolvimento regional. A política de coesão da UE deve visar, em 
conformidade com a Estratégia de Lisboa, o aumento da capacidade de inovação da UE, 
sendo por isso importante que as regiões mais pobres não sejam ignoradas nos esforços para 
alcançar este objectivo. Um factor importante de promoção da inovação é também uma 
legislação de melhor qualidade nos países da UE, a qual deve promover, e não bloquear, os 
processos de inovação em importantes sectores da economia. Neste aspecto, as regiões mais 
pobres são, provavelmente, as mais vulneráveis.

O apoio activo ao espírito empresarial é importante para o desenvolvimento sustentável das 
regiões mais pobres, e isto exige a participação de todas as partes interessadas. O espírito 
empresarial deve ser promovido, em particular, entre as mulheres, as pessoas que entram no 
mercado de trabalho e entre os grupos afectados pela exclusão social.

É necessário criar uma sinergia entre políticas, tanto a nível europeu como nacional. As 
políticas devem complementar-se e não contrapor-se mutuamente. Por exemplo, a 
concentração dos benefícios de outras políticas em determinados países e regiões pode diluir o 
impacto das políticas de desenvolvimento. O desenvolvimento regional deve igualmente 
possuir uma dimensão social e ambiental. Por conseguinte, a fim de reforçar a coesão e o 
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desenvolvimento eficaz nas regiões mais pobres, todas as partes interessadas devem ser 
mobilizadas e a sua participação deve ser plena.

O impacto de quaisquer choques entre políticas deve ser tido em consideração e analisado 
durante a revisão intercalar de 2009 do orçamento comunitário e no quarto relatório sobre a 
coesão económica e social.

Embora o PIB seja um bom indicador da convergência económica regional, não é um meio 
adequado para medir a coesão social ou territorial. Por exemplo, nalgumas regiões mais 
pobres, o crescimento económico é satisfatório mas o desemprego elevado é um problema, e 
isso tem um impacto negativo no desenvolvimento demográfico da região. É essencial, por 
conseguinte, tomar em consideração outros indicadores, a fim de se ter uma imagem clara das 
reais necessidades das regiões mais pobres. As discussões acerca do quarto relatório sobre a 
coesão devem incluir um debate sobre os indicadores de coesão e sobre a forma de medir o 
desenvolvimento regional.

É vital combater o desemprego, que afecta mais duramente as regiões mais pobres. A 
existência de desemprego de longa duração entre determinados grupos sociais é um fenómeno 
especialmente preocupante, tal como o é o problema da exclusão social, que lhe está 
directamente associado. Para alcançar a coesão social, é igualmente necessário envidar 
esforços para assegurar a melhor integração possível das pessoas com deficiência. Além 
disso, a igualdade entre homens e mulheres no mercado do trabalho é um outro factor de 
coesão social na UE. Ainda persistem disparidades salariais consideráveis entre homens e 
mulheres, o que constitui um obstáculo ao crescimento económico. Uma atenção às 
disparidades relacionadas com o género melhorará a eficácia da aplicação da política de 
coesão e permitirá lograr um equilíbrio entre vida familiar e profissional.

É necessário disponibilizar informação sobre a necessidade e as formas de aplicar uma 
abordagem baseada na dimensão do género na execução e na avaliação de programas e 
projectos, dando melhor utilização aos estudos e análises existentes. Estes princípios podem 
ser postos em prática, por exemplo, assegurando a integração da dimensão do género no 
orçamento (por exemplo, verificar a adequação do orçamento no que se refere às acções no 
domínio da igualdade de oportunidades), sensibilizando os parceiros sociais e outros agentes 
relevantes para os aspectos ligados à problemática do género e garantindo o acesso a apoio 
especializado neste domínio. Uma abordagem sensata das questões do género na vida social e 
económica, que evite visões estereotipadas dos papéis sociais com base no género, é essencial 
para tornar mais eficaz a política de coesão.

A fim de solucionar os problemas com que as regiões mais pobres da UE se debatem, é 
necessário um programa equilibrado, adaptado às suas características específicas. As 
autoridades responsáveis pela formulação de programas plurianuais devem prestar atenção, 
sobretudo, à sustentabilidade dos projectos realizados e ao seu impacto no desenvolvimento 
regional. Deverá ser dada prioridade a projectos relacionados com a acessibilidade regional e, 
consequentemente, às infra-estruturas no domínio dos transportes e das tecnologias da 
informação e das telecomunicações. A criação de uma plataforma baseada em incentivos 
económicos apropriados aumentará a atractividade de uma região para os investidores e trará 
o crescimento económico sustentável que ajudará a reduzir as disparidades de 
desenvolvimento.
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