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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o quarto relatório sobre a coesão
(2007/2148(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Quarto Relatório sobre a Coesão Económica e Social 
(COM(2007)0273) ("Quarto Relatório"),

– Tendo em conta os artigos 158.º e 159.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

– Tendo em conta a Agenda Territorial da União Europeia e a Carta Europeia de Leipzig, 
assim como o projecto de Programa de Acção para a implementação da Agenda Territorial 
da UE,

– Tendo em conta o estudo do Observatório em Rede do Ordenamento do Território 
Europeu (OROTE/EPSON) sobre "Scenarios on the territorial future of Europe -
Territorial futures" e o estudo do Parlamento Europeu sobre "Regional disparities and 
Cohesion: What strategies for the future",

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (COTER-IV-011) e o do Comité 
Económico e Social (ECO/209) sobre o Quarto Relatório sobre a Coesão Económica e 
Social,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 112º e o artigo 45º do seu Regimento,

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

A. Considerando a necessidade de uma política de coesão europeia global ditada pela
persistência de importantes disparidades em diversas regiões, situação que se agravou com 
o recente alargamento da União,

B. Considerando que a relação tangível entre a ascensão do eurocepticismo e o agravamento 
das disparidades territoriais comprova a necessidade de uma coesão económica, social e 
territorial para firmar a legitimidade da União Europeia, sendo para esse efeito necessária 
uma política regional visível no terreno,

C. Considerando a mais valia da política de coesão, nomeadamente, em prol do crescimento 
e do emprego nas regiões com atrasos de desenvolvimento, bem como a sua contribuição 
para o reforço das capacidades administrativas e para uma gestão descentralizada; e que, 
por conseguinte, é conveniente rejeitar quaisquer tentativas de renacionalização desta 
política,

D. Considerando que o novo tratado institucional, que acaba de ser aprovado pelos Chefes de 
Estado e de Governo em 18 de Outubro de 2007, consagra a coesão territorial entre os 
objectivos fundamentais da União, 
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E. Considerando que o orçamento afectado à política coesão é insuficiente para fazer face 
aos novos desafios territoriais que se perfilam no horizonte, como a mutação demográfica, 
a concentração urbana, os fluxos migratórios, a adaptação à globalização, as alterações 
climáticas e o aprovisionamento energético,

Resultados desiguais da situação da coesão na União Europeia a 27    

1. Acolhe favoravelmente o actual relatório, mais detalhado do que os precedentes, que 
contém diversos indicadores e prestimosos dados comparativos relativamente a países 
como os Estados Unidos, o Japão, a China ou a Índia;

2. Lamenta, contudo, a falta de informações cruzadas que permitam aquilatar melhor da 
sustentabilidade do crescimento e da convergência; solicita, em consequência, melhores 
ferramentas estatísticas que possibilitem uma medição mais rigorosa do grau de coesão 
no terreno, e, para esse efeito, considera necessário reforçar as capacidades do OROTE;

3. Congratula-se pela recuperação considerável registada nos antigos países da coesão –
Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda – cuja taxa de crescimento foi, de facto,
impressionante no período de 2000-2006;

4. Congratula-se pelas taxas de crescimento elevadas registadas nos novos 
Estados-Membros, mas constata que a sua convergência económica apenas pode ser 
encarada a médio ou longo prazo;

5. Exprime a sua preocupação pelo facto de a convergência entre os países poder encobrir o 
agravamento das disparidades entre as regiões e de esse aprofundamento das disparidades 
regionais e infra-regionais ser observável sob vários ângulos, seja em termos de emprego, 
de produtividade, de rendimentos, de níveis de educação ou de capacidade de inovação;

6. Sublinha, por exemplo, que a competitividade das regiões depende grandemente da 
produtividade e dos níveis de qualificação da mão-de-obra, que variam de forma mais 
significativa entre regiões do que entre Estados-Membros;

7. Constata, neste contexto, que certas regiões desenvolvidas começam a acumular vários 
problemas económicos: taxas de crescimento baixas, uma quebra da produtividade e do 
emprego e um envelhecimento da população;

8. Constata que, embora as taxas de crescimento elevadas tenham permitido à Irlanda 
alcançar o pleno emprego e o segundo PIB per capita da União, um em cada cinco
habitantes encontra-se em risco de pobreza, o que suscita dúvidas em termos de 
sustentabilidade do desenvolvimento e de qualidade do emprego;

9. Sublinha a diminuta convergência em termos de níveis de educação e o verdadeiro fosso 
educativo entre a União e os Estados Unidos, país no qual 29% das pessoas com idades 
compreendidas entre os 25 e os 64 anos possuem um diploma universitário face aos 
escassos 16% da União; assinala, contudo, que a proporção de mulheres com diplomas do 
ensino superior aumenta mais rapidamente que entre os homens;

10. Coloca a tónica no efeito de polarização nas regiões das capitais – fenómeno 
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particularmente flagrante nos novos Estados-Membros –, que, embora representem 22% 
da população, geraram em média 32% do PIB nacional; assinala que esta polarização 
induz ao mesmo tempo grandes disparidades nas taxas de desemprego nos centros das 
cidades;

11. Constata que esta aceleração do fenómeno urbano cria desequilíbrios demográficos, 
económicos, sociais e ambientais num espaço restrito e induz um efeito de 
suburbanização e um despovoamento das zonas rurais;

12. Sublinha as disparidades regionais em termos de acessibilidade e de ligação entre os 
centros e a periferia, resultantes da escassez de investimentos nos transportes e de 
diversificação das potencialidades de ligação;

A política regional e a Estratégia de Lisboa 

13. Sublinha as enormes disparidades no tocante aos recursos investidos em investigação e 
desenvolvimento, e constata fortes disparidades regionais em matéria de inovação, 
medidas, no Quarto Relatório, através de um útil indicador de desempenho económico
regional em matéria de inovação;

14. Partilha a opinião da Comissão sobre o efeito de alavanca da política de coesão no quadro 
da Estratégia de Lisboa, em virtude da orientação do investimento público para projectos 
que favorecem a criação de um tecido económico dinâmico e propício à inovação;

15. Assinala, para o período de 2007-2013, que o sistema de afectação das dotações orientará 
64% dos recursos da convergência e 80% dos da competitividade para despesas de 
inovação, ou seja 55 mil milhões de euros a mais relativamente ao período anterior;

16. Reclama que a Estratégia de Lisboa seja ampliada de forma a abranger a dimensão 
territorial, permitindo assim que se tenham em consideração as características específicas 
das regiões incentivando ao mesmo tempo as sinergias transeuropeias e a criação de 
nichos de actividades inovadoras;

17. Solicita à Comissão que avalie o sistema de afectação das dotações e o seu impacto na 
evolução das disparidades regionais, e que verifique se, na definição das prioridades, este 
sistema não favorece uma abordagem demasiado centralizada ("abordagem do topo para 
a base");

A coesão territorial: em prol de uma abordagem integrada 

18. Recorda que a política de coesão tem um objectivo específico de coesão territorial, que 
vai mais longe do que a estratégia de Lisboa, e não pode privilegiar, como o implicaria 
uma afectação estrita das dotações, as regiões que já são dinâmicas;

19. Sublinha, nesta ordem de ideias, a importância da parceria e da aplicação de uma real 
governança a vários níveis que associe cada um dos diferentes níveis - local, nacional, 
comunitário - à definição e à execução dos objectivos de desenvolvimento regional 
("abordagem da base para o topo");
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20. Propõe que seja dada prioridade às políticas ao serviço de um verdadeiro 
desenvolvimento policêntrico dos territórios, de forma a aliviar as pressões sobre as 
capitais e favorecer a emergência de pólos secundários;

21. Preconiza uma melhor interligação das problemáticas urbanas e rurais; interroga-se, neste 
contexto, sobre a pertinência de uma abordagem isolada da coesão e do desenvolvimento 
rural - através do FEADER; felicita-se, por outro lado, pelo facto de os fundos destinados 
ao desenvolvimento rural poderem ser aumentados através da modulação voluntária;

22. Adverte contra o perigo de sectorialização das políticas e encoraja o desenvolvimento de 
uma abordagem integrada que permita identificar as sinergias potenciais entre os 
domínios essenciais como os transportes, a agricultura, o ambiente e a energia;

23. Solicita que os objectivos da Agenda Territorial e da Carta de Leipzig se traduzam na 
adopção de um programa de acção e de execução concreto que possibilite uma melhor 
integração da dimensão territorial em todas as políticas públicas, comunitários e 
nacionais;

24. Congratula-se com o anúncio, por parte da Comissão, da publicação de um futuro livro 
verde sobre a coesão territorial em meados de 2008 e solicita que sejam nele incluídas 
pistas concretas com vista à aplicação da abordagem integrada;

25. Assinala, neste âmbito, o interesse de uma cooperação sustentada entre o Parlamento, 
através da sua Comissão do Desenvolvimento Regional, e o Comité das Regiões no 
tocante ao futuro da política regional;

Novos desafios territoriais e orçamento da União Europeia 

26. É de opinião que a União será crescentemente confrontada no futuro com novos desafios 
com forte impacto territorial, como o envelhecimento demográfico, a concentração 
urbana, os fluxos migratórios, as questões energéticas e climáticas e a adaptação às 
mutações ligadas à globalização;

27. Considera que a evolução demográfica pode ter um impacto territorial considerável, 
como, por exemplo, o despovoamento de certas zonas concomitante a uma concentração 
urbana ou o desenvolvimento da economia residencial noutras, o que requer um esforço 
no tocante à manutenção dos serviços de interesse económico geral;

28. Constata que as alterações climáticas terão repercussões variáveis que exigirão respostas 
diferenciadas de umas regiões para as outras, na Europa;

29. Recorda igualmente a importância de adoptar a proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia 
(COM(2005)0108), melhor adaptado para fazer face às catástrofes naturais 
frequentemente devastadoras em certas regiões devido à sua situação geográfica;

30. Considera que as questões do aprovisionamento energético e da subida dos preços da 
energia podem ter incidências espaciais de grande amplitude nos territórios, 
nomeadamente, nas regiões dos países do Leste, mercê da sua forte dependência 



PR\691793PT.doc 7/13 PE 396.678v01-00

PT

energética, ou, ainda, devido à sua dependência dos transportes, nas regiões rurais e nas 
regiões mais recuadas, todas elas sensíveis ao custo da energia;

31. É de opinião que a manutenção das políticas estruturais após 2013 constitui uma resposta 
adequada a estes novos desafios e deve ser aplicada de forma diferenciada ao conjunto do 
território da União;

32. Considera que a percentagem de 0,35% do PIB da União não será suficiente para financiar 
esta política, e solicita que a revisão das perspectivas financeiras seja aproveitada para 
definir os recursos orçamentais necessários para fazer face ao conjunto dos desafios 
territoriais que se colocam à União;

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

INTRODUÇÃO

A coesão, que visa a redução das disparidades económicas e sociais entre regiões europeias, é 
um objectivo fundamental da União Europeia.

Há já mais de 20 anos que a política regional contribui para o desenvolvimento harmonioso e 
sustentável de todo o território europeu. São mais de 20 anos de programas e de ajustamentos 
estruturais para fazer convergir regiões muito diversas e melhorar as condições de vida dos 
cidadãos europeus.

Depois do último alargamento, que alterou profundamente a dimensão territorial da UE, é 
mais do que necessário reavivar o objectivo da coesão territorial, não só para conseguir uma 
boa integração, mas também para responder à crise de identidade que a Europa atravessa e 
reconciliar os cidadãos com o projecto europeu.

Por isso, o Parlamento acolhe favoravelmente este primeiro relatório sobre a coesão após os 
alargamentos de 2004 e 2007.

BALANÇO MODESTO DO ESTADO DA CONVERGÊNCIA NA UE A 27

Segundo os dados do Quarto Relatório, o período 2000-2006 registou progressos seguros em 
matéria de convergência ao nível nacional. Os principais beneficiários da coesão - Grécia, 
Espanha, Irlanda e Portugal - registaram, de facto, uma taxa de crescimento impressionante.

Desde 2000, o crescimento mais elevado foi o que se observou nos países onde o PIB por 
habitante era mais baixo em termos de poder de compra, como a Grécia ou Portugal, com um 
crescimento do PIB entre 2000 e 2006 de 2,8% e 2%, respectivamente. No mesmo período, o 
número de regiões com um PIB por habitante inferior a 75% da média europeia desceu de 78 
para 70.

No entanto, tendo partido de níveis de PIB por habitante muito baixos, e apesar das taxas de 
crescimento dinâmicas, observam-se mais dificuldades nos novos Estados-Membros do que 
nos antigos. Com base nas taxas de crescimento actuais, afigura-se que a Polónia, a Bulgária e 
a Roménia levarão mais de 15 anos a atingir um PIB por habitante equivalente a 75% da 
média da UE-27.

Se é certo que a aproximação entre os Estados-Membros progrediu nos últimos anos, as 
diferenças de desenvolvimento no interior dos Estados-Membros aprofundaram-se. O 
aumento das disparidades regionais e infra-regionais é observável em vários aspectos, seja em 
termos de emprego, de produtividade, de rendimentos, de níveis de educação ou de 
capacidade de inovação.

Algumas das regiões mais desenvolvidas começam mesmo a registar taxas de crescimento 
muito baixas, ou até negativas. Com efeito, entre 1995 e 2004, constata-se que a 
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produtividade baixou em 29 regiões de Itália, França, Espanha e Alemanha, enquanto o 
emprego diminuiu em 16 regiões, essencialmente na parte oriental da Alemanha, no nordeste 
de França e no norte de Inglaterra. Estas regiões deverão adaptar-se às pressões do comércio 
mundial, desenvolvendo economias de inovação e de alta tecnologia.

Frequentemente, estas regiões são também as mais afectadas pela evolução demográfica e, em 
especial, pelo envelhecimento da população. O despovoamento acentua os problemas 
económicos, porque o poder de compra diminui, e é sobretudo a mão-de-obra qualificada que 
emigra destas regiões. A política de coesão deve dar resposta a este grande desafio, a fim de 
manter o equilíbrio demográfico e territorial da UE.

O relatório faz também uma comparação interessante com os principais concorrentes 
mundiais. Revela que as disparidades regionais, medidas em PIB por habitante, são muito 
mais acentuadas na UE-27 do que nos Estados Unidos ou no Japão: todos os estados dos EUA 
e 40 das 47 regiões japonesas têm um PIB por habitante superior à média da UE. Isto 
explica-se, em parte, pela especificidade do território da UE, que concentra, num espaço 
restrito, uma grande diversidade geográfica e cultural e uma especificidade histórica ligada à 
separação do continente no seguimento de duas guerras mundiais.

Em contrapartida, na China, o PIB por habitante atinge apenas um quinto da média 
comunitária, enquanto o da Índia é um oitavo.

ORIENTAÇÃO DOS FUNDOS 2007-2013 PARA A ESTRATÉGIA DE LISBOA

Foi numa Europa alargada a 27 países que a nova programação 2007-2013 dos Fundos 
estruturais foi oficialmente lançada, em 1 de Janeiro de 2007. Embora o orçamento 
comunitário seja ainda considerável (308 mil milhões de euros para toda a União), as 
necessidades dos novos Estados-Membros exigem investimentos importantes que implicam, 
nos antigos Estados-Membros, uma recentragem das prioridades de financiamento com 
orçamentos reduzidos.

Para além dos objectivos de integração, a programação 2007-2013 insere-se claramente na 
promoção das políticas de inovação e de competitividade, tendo a União Europeia anunciado 
o seu desejo de alcançar as outras grandes potências (Estados Unidos e Japão) e de consagrar 
3% do seu PIB à investigação e desenvolvimento.

O Quarto Relatório sobre a coesão demonstra que existem enormes disparidades em matéria 
de investimento na investigação e desenvolvimento: se bem que 27 regiões ultrapassem o 
objectivo de Barcelona de aplicar mais de 3% do seu PIB na investigação e desenvolvimento, 
em mais de 100 outras regiões as despesas em investigação e desenvolvimento não chegam 
sequer a 1%. É igualmente de referir que as actividades de investigação e desenvolvimento se 
concentram sobretudo nas metrópoles, mas que a existência de algumas regiões com bom 
desempenho e sem grandes aglomerados urbanos demonstram que uma taxa elevada de 
investimento e de emprego na investigação e desenvolvimento não está forçosamente ligada a 
uma grande concentração populacional.

No quadro da Estratégia de Lisboa renovada, foi, por conseguinte, introduzido um sistema de 



PE 396.678v01-00 10/13 PR\691793PT.doc

PT

afectação, com vista a reorientar recursos para as despesas de investigação e 
desenvolvimento.

Com base nos programas operacionais já recebidos, o relatório indica que, em média, 64% 
dos recursos do objectivo convergência e 80% dos recursos a título da competitividade serão 
afectados a investimentos ligados às despesas da Estratégia de Lisboa, o que corresponde a 
cerca de 210 mil milhões de euros, os seja, mais 55 mil milhões de euros do que no período 
anterior.

É inquestionável que a política de coesão exerce um verdadeiro efeito de alavanca na 
competitividade e no crescimento de uma zona, nomeadamente com o desenvolvimento de 
parcerias público-privado e das sinergias territoriais para o emprego, a inovação e a 
investigação, em cujo âmbito as PME podem facilmente cooperar com as universidades e as 
estruturas locais de desenvolvimento.

Mas se a política de coesão deve dar o seu contributo para o financiamento da inovação e da 
investigação no quadro da Estratégia de Lisboa, é necessária uma abordagem flexível à 
afectação dos fundos para assegurar um desenvolvimento equilibrado dos territórios. Isto 
porque considerar a política de coesão como um instrumento financeiro da Estratégia de 
Lisboa não permitiria atingir nem os objectivos da política de coesão nem os de Lisboa. A 
política de coesão não pode ser considerada como um simples instrumento para atingir 
objectivos de outras políticas sectoriais, porque é uma política comunitária de grande valor 
acrescentado que tem a sua própria razão de ser: a coesão.

Perante os fracos resultados revelados pela avaliação intercalar, mas também porque é 
fortemente condicionada pelo orçamento europeu numa Europa a 27, a política de coesão não 
tem por objectivo primordial permitir que a UE tenha a economia baseada no conhecimento 
mais competitiva do mundo.

Esta é uma das razões pelas quais as políticas estruturais não devem ser colocadas numa 
perspectiva fechada e por temática, mas devem ser inseridas numa abordagem integrada com 
as outras políticas da União e com as políticas públicas aplicadas pelos Estados-Membros.

A adopção da Agenda Territorial e da Carta de Leipzig na reunião ministerial de 24 e 25 de 
Maio de 2007, em Leipzig, constitui um passo importante para promover a abordagem 
integrada. É desejável que os seus objectivos se traduzam na aprovação de um programa de 
acção concreto para integrar melhor a dimensão territorial em todas as políticas públicas, 
comunitárias e nacionais.

MANTER O RUMO DA COESÃO TERRITORIAL

A política de coesão deve concentrar-se no objectivo fundamental da coesão territorial, e não
pode focalizar-se (como implica uma afectação estrita das dotações) nas regiões onde o 
potencial de aumento de produtividade e de emprego é maior, correndo assim o risco de 
marginalizar regiões com potencial de crescimento limitado, mas já não elegíveis para o 
objectivo de convergência.
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O Quarto Relatório expõe a situação da coesão territorial na UE a 27 e constata uma grande 
concentração da actividade económica nas capitais. Assim, em 2004, as regiões-capitais 
geraram, em média, 32% do PIB do respectivo país, embora só representem 22% da 
população. Este fenómeno é mais flagrante e tem o seu maior desenvolvimento nos novos 
Estados-Membros.

O relatório analisa as evoluções territoriais no plano local, onde a aceleração da concentração 
urbana põe em causa os equilíbrios demográficos, com uma forte tendência para a 
suburbanização das cidades europeias e para o despovoamento das zonas rurais. Se as 
políticas públicas continuarem inalteradas, estas disparidades só podem aumentar ainda mais 
no futuro.

O estudo do OROTE sobre “Les devenirs du territoire”1 (“Os futuros do território”) é muito 
pertinente a este respeito. Permite comparar dois cenários de desenvolvimento territorial a 
longo prazo. Um cenário orientado unicamente para a competitividade seria susceptível de 
gerar um crescimento económico mais rápido e a emergência de novas tecnologias, mas teria 
custos ambientais e sociais mais elevados, susceptíveis de conduzirem, a longo prazo, a 
desempenhos económicos e sociais negativos.

Pelo contrário, um cenário orientado para a coesão faz surgir um modelo mais difuso no que 
se refere aos potenciais de atracção e de polarização das áreas metropolitanas. Várias zonas de 
integração com bom desempenho podem emergir tanto no centro da Europa como em zonas 
mais ou menos periféricas.

É certo que este modelo de desenvolvimento policêntrico é acompanhado de um crescimento 
económico mais lento do que o do primeiro cenário, mas mais bem repartido 
geograficamente, evitando assim uma polarização, numa zona restrita, de conflitos de 
população e de pressões sociais e ambientais.

É por isso que importa orientar ainda mais eficazmente as despesas para projectos que 
estruturem a atractividade de todos os territórios. Não se deve esquecer que uma grande 
vantagem da Europa em matéria de competitividade reside na sua diversidade.

Um desenvolvimento equilibrado e sustentável, que tenha em conta as necessidades 
territoriais, devidamente identificadas, não pode ignorá-lo. A política regional da União deve 
ser, portanto, conduzida em parceria estreita com os actores regionais e em coordenação com 
as outras políticas nacionais e europeias. A este respeito, será conveniente verificar se a 
arquitectura criada pela Comissão – orientações estratégicas comunitárias, quadro de 
referência estratégica nacional, programas operacionais – representa a melhor base para uma 
verdadeira governança a vários níveis e uma boa identificação das necessidades territoriais.

NOVOS DESAFIOS TERRITORIAIS E ORÇAMENTO DA UE

Como revela o Quarto Relatório, as disparidades regionais e inter-regionais são claramente 

                                               
1 "Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe" ("Os futuros do território em 2030. 
Cenários territoriais para a Europa"), ESPON 2006.
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mais acentuadas na UE do que nos Estados Unidos ou no Japão. Ainda que a integração quase 
simultânea de 12 novos Estados-Membros tenha baralhado um pouco as estatísticas, os 
desafios territoriais a vencer continuam a ser temíveis, no que respeita quer ao 
desenvolvimento económico e tecnológico, quer às acessibilidade ou à qualidade de vida.

A estes vêm juntar-se novos desafios, que se irão ampliar nos próximos anos: a concentração 
urbana, que gera problemas de congestionamento e questões de integração sociocultural nas 
cidades; a alteração demográfica que se traduz, sobretudo, no envelhecimento da população; 
as migrações; a consecução da globalização e o aumento da procura de produtos agrícolas; as 
alterações climáticas, que se traduzem num aumento da vulnerabilidade a catástrofes naturais 
em certas zonas, e o aumento dos preços da energia.

Estes novos desafios conferem uma dimensão nova ao desenvolvimento territorial, tornando 
indispensável a manutenção das políticas estruturais depois de 2013. É necessário, portanto, 
não concentrar a atenção unicamente nos novos Estados-Membros, porque estes desafios são 
igualmente muito importantes para a UE dos 15 e implicam uma abordagem mais ampla do 
que a da Estratégia de Lisboa.

Além disso, as conclusões do Quarto Relatório sobre os futuros desafios para a política de 
coesão provam que é imperioso elaborar novos indicadores, para além do PIB por habitante, 
que possam caracterizar melhor as realidades territoriais de cada região e o grau de coesão já 
existente no terreno.

É essencial que as políticas estruturais integrem estes novos desafios e lhes atribuam os 
recursos necessários, porque o nível de coesão territorial dependerá cada vez mais dos 
impactos territoriais daí decorrentes e da maneira como serão tidos em conta pelas políticas 
públicas.

É interessante notar a nova e crescente atenção dedicada por países como a China e a Rússia à 
política de coesão da UE enquanto meio de assegurar um desenvolvimento regional 
equilibrado.

Esta política representa actualmente cerca de um terço das despesas do orçamento da UE e, 
em 2008, passará a ser a primeira rubrica de despesas orçamentais.

No entanto, apesar do alargamento e dos novos desafios territoriais, o volume dos fundos 
diminui em relação ao PIB da UE. Segundo os cálculos da Comissão, em 2003, as despesas 
ligadas à coesão não representarão mais do que 0,35% do PIB, o que corresponde ao nível do 
início da década de 1990.

É sabido que a política de coesão está exposta às tentações de renacionalização, pelas quais 
alguns Estados-Membros mostram uma especial sensibilidade, em função de uma visão 
sobretudo contabilística das políticas comunitárias. Ora, como demonstra o Quarto Relatório 
sobre a coesão, o valor acrescentado dos programas estruturais vai para além dos números.

Quando se fizer o diagnóstico do orçamento da UE em 2008-2009, a política de coesão deve 
ser vista principalmente na perspectiva do contributo que dá à integração europeia, e não 
como um simples instrumento de redistribuição, sem o que se corre um sério risco de pôr em 
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causa a própria construção europeia.

A este título, o relator congratula-se com a aprovação, em Maio último, da Agenda Territorial, 
que constitui um roteiro indispensável para fazer emergir, ao nível do Conselho e de cada 
Presidência da UE, a prioridade política da coesão territorial.

CONCLUSÃO

Para o futuro, a União Europeia carece, até 2013 e, sobretudo, a partir de 2013, de uma 
política regional perene e dinâmica que lhe permita:

- lograr a convergência dos novos Estados-Membros e simultaneamente garantir os 
equilíbrios territoriais em toda a Europa;

- acompanhar eficazmente a Estratégia de Lisboa ( e de Gotemburgo) e ao mesmo 
tempo contrabalançar uma focalização excessiva na Estratégia de Lisboa, que geraria 
novas disparidades;

- apoiar as políticas sectoriais, mas garantindo, em primeiro lugar, uma abordagem 
integrada das políticas da União;

- suscitar a adesão dos europeus à construção da União Europeia e, ao mesmo tempo, 
prevenir as situações de crise ou contribuir para a sua gestão;

- paliar as desvantagens estruturais mais gritantes no seio da União Europeia (regiões 
ultraperiféricas, zonas insulares e de montanha, regiões setentrionais, etc.) e também 
fazer face aos novos grandes desafios: clima, energia e desenvolvimento sustentável, 
demografia, desenvolvimento urbano, etc.;

- promover uma governança a vários níveis, desde o nível da Europa até ao nível das
regiões, e desenvolver as cooperações inter-regionais, transnacionais e transfronteiras, 
bem como erigir a coesão territorial em objectivo prioritário da Comunidade.
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