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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação do Regulamento que estabelece disposições gerais sobre os Fundos 
Estruturais para o período 2007-2013: resultados das negociações referentes a 
estratégias nacionais e programas operacionais da política de coesão (2008/2183(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

 Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre os resultados das negociações 
referentes a estratégias e programas da política de coesão para o período da programação 
de 2007-2013 (COM(2008)0301); 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 Coesão1

(regulamento geral para o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão), 

 Tendo em conta a Decisão 2006/702/CE do Conselho, de 6 de Outubro de 2006, relativa 
às orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão2 (orientações estratégicas 
em matéria de coesão),

 Tendo em conta os resultados das negociações referentes a estratégias e programas da 
política de coesão para o período da programação de 2007-2013 – Fichas informativas por 
Estado-Membro,

 Tendo em conta o Quarto Relatório sobre a Coesão Económica e Social 
(COM(2007)0273) (quarto relatório sobre a coesão),

 Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006, que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, no que diz 
respeito a certas disposições relativas à gestão financeira (COM(2008)0803),

 Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional no que respeita à elegibilidade dos investimentos em matéria de eficiência 
energética e de energias renováveis no sector da habitação (COM(2008)0838),

 Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 relativo ao Fundo Social Europeu para alargar 
os tipos de custos elegíveis para uma contribuição do FSE (COM(2008)0813),

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

 Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2008),

                                               
1  JO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
2  JO L 291 de 21.10.2006, p. 11.
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A. Considerando que a Comissão publicou uma Comunicação baseada nos resultados das 
negociações com os Estados-Membros referentes aos quadros nacionais de referência 
estratégicos e aos programas operacionais,

B. Considerando que, de acordo com o artigo 158.º do Tratado, a Comunidade, a fim de 
promover um desenvolvimento harmonioso do seu conjunto, deve procurar reduzir a 
disparidade entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões 
e das ilhas menos favorecidas,

C. Considerando que os dois últimos alargamentos da UE acentuaram as disparidades 
regionais na Comunidade, as quais têm de ser abordadas de modo a promover um 
desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável,

D. Considerando que, em Outubro de 2006, o Conselho adoptou as orientações estratégicas 
em matéria de coesão acima referidas, criando um quadro indicativo para os Estados-
Membros para a preparação dos quadros nacionais de referência estratégicos e dos 
programas operacionais para o período 2007-2013,

E. Considerando que as três prioridades fixadas nas orientações estratégicas em matéria de 
coesão visam tornar a Europa e as suas regiões espaços mais atractivos para investir e 
para trabalhar, melhorar os conhecimentos e a inovação em prol do crescimento e criar 
mais e melhores empregos,

F. Considerando que a materialização destas prioridades em programas operacionais deve 
permitir às regiões fazer face aos desafios da globalização, do desenvolvimento 
sustentável e das alterações estruturais, demográficas e climáticas,

G. Considerando que existem diferenças significativas entre Estados-Membros no que se 
refere à aplicação daquelas prioridades aos seus programas operacionais, que dependem 
do âmbito dos objectivos da convergência, bem como dos objectivos de competitividade 
regional e de emprego de cada região,

H. Considerando que o regulamento geral para o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão exige 
aos Estados-Membros que reservem 60% das despesas, no caso do Objectivo da 
Convergência, e 75 % das despesas, no caso do Objectivo da Competitividade Regional e 
do Emprego, para as prioridades relacionadas com a Estratégia de Lisboa,

I. Considerando que uma boa governação e uma correcta aplicação do princípio de parceria, 
em conjunto com uma forte capacidade institucional e administrativa, são essenciais para 
o êxito da aplicação da política de coesão, 

J. Considerando que a política de coesão tem de ser suficientemente forte e flexível para ser 
capaz de desempenhar um papel importante nos esforços da UE destinados a contrariar os 
efeitos da actual crise económica global,

1. Reconhece os esforços desenvolvidos por todos os Estados-Membros no intuito de 
integrar nos seus programas operacionais as três prioridades previstas nas orientações 
estratégicas em matéria de coesão, que correspondem aos objectivos da agenda de 
Lisboa;
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Atenuação das disparidades regionais 

2. Regista a determinação dos Estados-Membros em abordar as necessidades territoriais 
específicas decorrentes da sua localização geográfica e do seu desenvolvimento 
económico e institucional, elaborando estratégias destinadas a atenuar os desequilíbrios 
intra-regionais e inter-regionais; reitera, neste contexto, que a redução das disparidades 
regionais continua a ser o principal objectivo da política regional da UE;

Política de coesão coerente com a agenda de Lisboa

3. Aprecia os esforços desenvolvidos pelas autoridades nacionais para que a afectação 
média de dotações necessárias à concretização da agenda de Lisboa represente 65% dos 
fundos disponíveis nas regiões do Objectivo da Convergência e 82% nas regiões do 
Objectivo de Competitividade Regional e do Emprego, o que representa, na verdade, 
mais do que foi inicialmente exigido;

4. Apoia as regiões nos seus esforços tendentes à concretização dos objectivos de Lisboa 
através de uma aplicação exaustiva e efectiva dos seus programas operacionais; insta a 
Comissão a acompanhar atentamente a aplicação desses programas a fim de assegurar a 
materialização dos objectivos e a informar o Parlamento dos problemas encontrados;

Resposta à globalização e às alterações estruturais

5. Aprecia o facto de todos os Estados-Membros dedicarem uma parte significativa das suas 
dotações financeiras totais a investimentos em I&D e inovação, ao desenvolvimento de 
uma economia social assente no conhecimento e à promoção do espírito empresarial e de 
serviços de apoio às empresas, bem como a ajudar empresas e trabalhadores a adaptarem-
se a novas condições; nota que, na maior parte das regiões do Objectivo da Convergência 
da UE, garantir a acessibilidade continua a ser um problema significativo, por se verificar
uma escassez de infra-estruturas de transportes;

Alterações demográficas e mercados de trabalho mais inclusivos

6. Felicita os Estados-Membros pelos seus esforços no sentido de dar prioridade aos
investimentos destinados a aumentar a participação no trabalho e a melhorar as 
qualificações, bem como a combater a pobreza e a exclusão social, nos seus programas 
financiados pelo Fundo Social Europeu;

Resposta aos desafios em matéria de desenvolvimento sustentável, alterações climáticas e 
energia

7. Considera que devem ser incluídas medidas destinadas a proteger o ambiente, a combater 
as alterações climáticas e a promover a eficiência energética em todos os programas 
operacionais e aprecia os compromissos assumidos pelos Estados-Membros com o 
objectivo de dar resposta a estas questões, atribuindo-lhes aproximadamente um terço do 
orçamento total da política de coesão; considera, todavia, que os montantes 
especificamente afectados ao combate às alterações climáticas e à promoção da eficiência 
energética são insuficientes para fazer face às necessidades reais;
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8. Nota que há uma diferença substancial entre o modo como os Estados-Membros da UE15 
e da UE12 afectaram recursos neste domínio e reconhece a necessidade de os novos 
Estados-Membros dedicarem recursos significativos à obtenção do nível médio de 
protecção do ambiente da UE, que constitui o requisito mínimo necessário ao 
desenvolvimento sustentável;

Reforço da governação a vários níveis e das parcerias 

9. Considera que a governação a vários níveis e o princípio de parceria são elementos 
essenciais da legitimidade dos programas operacionais, da sua transparência e da sua 
eficácia durante a fase de programação; saúda, por isso, os esforços desenvolvidos por 
todos os Estados-Membros, em conformidade com os seus enquadramentos e tradições 
institucionais específicos, no intuito de reforçar o princípio de parceria nos seus 
programas para o período em curso, nos termos do artigo 11.º do regulamento geral para 
o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão; recomenda, em especial aos novos Estados-
Membros com menor experiência na construção de parcerias efectivas, que reforcem 
consistentemente o princípio de parceria durante a aplicação dos programas operacionais;

Desenvolvimento de capacidades institucionais

10. Aprecia a crescente sensibilização para a importância do reforço das capacidades 
institucionais e administrativas para a aplicação efectiva de políticas públicas e para a 
gestão dos fundos da UE; insta a que sejam desenvolvidos esforços substanciais, em 
todas as regiões da convergência, no sentido de reforçar a capacidade institucional e de 
aumentar o profissionalismo das autoridades públicas;

Integração de políticas de sucesso, desenvolvimento do conhecimento e difusão de boas 
práticas

11. Aprecia particularmente a integração, levada a cabo pelos novos Estados-Membros, dos 
resultados das iniciativas comunitárias URBAN e EQUAL nos programas operacionais 
para o período 2007-2013; aprova os esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros no 
intuito de adoptar planos integrados para um desenvolvimento urbano sustentável, uma 
vez que é nas cidades que estão sedeadas as indústrias, responsáveis pelo crescimento 
económico e pela criação de emprego; considera ainda que deve ser explorado todo o 
potencial dos programas relativos à cooperação territorial europeia a fim de acelerar o 
desenvolvimento e atingir taxas de crescimento mais elevadas; 

Conclusões

12. Considera que não é legítimo fazer juízos de valor sobre o modo como os Estados-
Membros decidiram aplicar o quadro fixado nas orientações estratégicas em matéria de 
coesão na elaboração dos seus quadros nacionais de referência estratégicos e nos seus 
programas operacionais; reconhece que todos os Estados-Membros desenvolveram 
esforços consideráveis, em todas as fases, com vista a concretizar as prioridades da 
política de coesão, no contexto das suas necessidades e das suas limitações específicas;

13. Insta os Estados-Membros a reforçarem os procedimentos que têm em vigor destinados a 
garantir a promoção de uma abordagem integrada plenamente operacional na aplicação 
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da política de coesão, a fim de que todos os aspectos de um determinado programa sejam 
devidamente tidos em conta; 

14. Apoia os esforços desenvolvidos pela Comissão para que os Estados-Membros utilizem 
sistemas de controlo eficientes que lhes permitam efectuar uma boa gestão financeira das 
despesas comunitárias;

15. Regista que a actual crise económica global criou uma situação nova em todos os 
Estados-Membros, que exige uma reavaliação e a possível adaptação das prioridades em 
matéria de investimento; saúda as propostas da Comissão acima referidas de alteração 
dos regulamentos com vista a assegurar a satisfação das necessidades da UE nestas 
circunstâncias excepcionais e reitera a sua opinião de que a política de coesão é essencial 
para a recuperação económica, em todo o território da UE; consequentemente, rejeita 
qualquer tentativa de renacionalização dessa política; 

o

o o

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

Introdução

Em muitos domínios da política europeia, os relatórios de execução limitam-se a efectuar um 
controlo legislativo da transposição da legislação da União Europeia para o ordenamento 
jurídico nacional. Esse controlo é frequentemente efectuado através de um processo de 
amostragem da legislação em causa e dos Estados-Membros focados no relatório. No caso dos 
Fundos Estruturais, esta abordagem não é, presentemente, possível, uma vez que a legislação 
que rege este domínio é constituída por regulamentos directamente aplicáveis ou está sujeita 
ao procedimento de parecer favorável1. As medidas de execução instituídas pela Comissão 
Europeia através de decisões da Comissão não são submetidas ao Parlamento nem ao 
Conselho. Esta situação pode, todavia, alterar-se com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa ou de um tratado equivalente.

Contexto geral

Ao longo desta legislatura, em harmonia com a Comissão Europeia e com o Conselho, o 
Parlamento Europeu tem sublinhado a necessidade de investir a maior parte dos fundos de 
desenvolvimento regional disponíveis em acções de ajuda aos Estados-Membros e às regiões 
mais atrasadas em termos de desenvolvimento económico, social e ambiental. No entanto, o 
Parlamento tem atribuído igual importância à disponibilização de recursos para ajudar todas 
as regiões europeias, e em especial as mais prósperas, a financiar actividades de investigação 
e desenvolvimento, de formação em matéria de alta tecnologia – economias baseadas em 
serviços, actividades de apoio às empresas – para que a União concretize as ambições 
formuladas nas agendas de Lisboa e de Gotemburgo. Do ponto de vista do Parlamento, seria 
contraproducente limitar as acções do âmbito desta política aos Estados-Membros mais 
pobres. A política de desenvolvimento regional é um domínio político em que os resultados 
são directamente visíveis e perceptíveis por todos os cidadãos europeus e, para que essa 
política seja bem-sucedida, tem de estar presente em todos os Estados-Membros, sem 
distinções.

Nesta perspectiva, o Parlamento identificou, durante este período de cinco anos, acções 
estratégicas que pretende ver aplicadas nos Estados-Membros. Essas acções incluem:

 medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, com especial atenção para o 
transporte urbano e para medidas de combate às emissões de CO2, para o controlo da 
expansão urbana e para a disponibilidade de habitações e espaços abertos de qualidade 
a preços acessíveis;

 medidas destinadas a assegurar um desenvolvimento policêntrico;
 medidas destinadas a melhorar as condições de vida e a integração de grupos 

minoritários, com especial atenção para os Roma;
 medidas destinadas a assegurar a disseminação e a partilha de boas práticas;

                                               
1 Ver Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
1260/1999.
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 medidas destinadas a preparar as economias e os ambientes locais para fazer face ao 
desafio das alterações climáticas;

 adopção e aplicação sistemáticas da abordagem integrada ao planeamento estratégico 
e à execução de projectos;

 apoio ao desenvolvimento do sector privado na realização de projectos e valorização 
da importância de parcerias público-privadas;

 valorização do papel importante das autoridades regionais e locais na elaboração e na 
preparação dos quadros nacionais estratégicos.

O objectivo do presente relatório é evidenciar o modo como os Estados-Membros 
interpretaram e seguiram as orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão de 
2006 durante o processo de elaboração dos seus quadros nacionais de referência estratégicos 
e, concomitantemente, o modo como adaptaram os seus programas operacionais de modo a 
respeitar as suas limitações e necessidades específicas.

A aplicação de estratégias e de programas operacionais para o período de programação 2007-
2013 teve início há muito pouco tempo. Embora a Comissão Europeia tenha concluído o 
procedimento de aprovação dos programas operacionais em Junho de 2008, só agora os novos 
projectos começam a tomar forma, e será necessário pelo menos um ano até que seja possível 
avaliar progressos reais na sua aplicação. Consequentemente, o presente relatório tem um 
âmbito necessariamente limitado e tem como objectivo identificar de que forma e em que 
medida as prioridades comunitárias previstas nas orientações estratégicas em matéria de 
coesão foram tidas em conta pelos Estados-Membros e pelas regiões na preparação e na 
elaboração dos programas operacionais que regem a aplicação da política de desenvolvimento 
regional para todo o período de programação. Só será possível efectuar uma análise real do 
processo de aplicação dos programas operacionais quando os Estados-Membros fornecerem 
os seus relatórios com informações relativas ao contributo dos programas co-financiados 
pelos Fundos para a concretização dos objectivos da política de coesão, executando as tarefas 
abrangidas pelos Fundos, aplicando as prioridades especificadas nas orientações estratégicas 
comunitárias em matéria de coesão e cumprindo o objectivo de promoção da competitividade 
e da criação de emprego estipulado pelo artigo 29.º do regulamento geral.

A Comunicação da Comissão Europeia sobre os resultados das negociações referentes a 
estratégias e programas da política de coesão para o período da programação permite-nos 
compreender melhor o modo como a nova geração de programas regionais de política de 
coesão utilizará os 347 mil milhões de euros1 afectados àquela política para o período de sete 
anos.

Avaliações principais

Em conformidade com o princípio fundamental da solidariedade, que constitui a pedra 
angular da política de coesão, o principal objectivo continua a ser o de “reduzir as 
disparidades entre os Estados-Membros, as regiões e as pessoas, em termos de níveis de vida 
e oportunidades, e também no sentido de promover a coesão económica, social e territorial no 

                                               
1 Esta é agora a segunda maior rubrica no orçamento comunitário.
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contexto da globalização económica.”1

Neste contexto, ao longo do período de programação 2007-2013, as características da política 
estratégica mostram que todos os Estados-Membros, incluindo os que aderiram recentemente, 
desenvolveram um esforço concertado no intuito de impulsionar políticas e investimentos 
tendentes ao cumprimento dos objectivos de Lisboa e de Gotemburgo. Assim, verificamos 
que as regiões do Objectivo da Convergência e as regiões do Objectivo da Competitividade 
Regional e do Emprego reservaram, respectivamente, 65% e 82% dos recursos (70% dos 
recursos totais) para as prioridades da agenda de Lisboa. Com efeito, estas dotações são 
superiores às inicialmente exigidas pelo artigo 9.º do regulamento geral (60% das despesas, 
no caso do Objectivo da Convergência, e 75 % das despesas, no caso do Objectivo da 
Competitividade Regional e do Emprego). Este facto revela o reconhecimento de que as 
políticas relacionadas com a agenda de Lisboa têm potencial para assegurar uma vantagem 
comparativa para a economia europeia num ambiente cada vez mais globalizado, bem como 
um empenho notável da parte dos países e regiões menos desenvolvidos, que entenderam 
como prioritária a necessidade de abordar os problemas da competitividade, da inovação e do 
dinamismo.

A preparação da nossa economia, e mesmo do nosso estilo de vida, para fazer face à 
globalização e às alterações climáticas é uma necessidade que influenciará a política de 
desenvolvimento regional no futuro próximo. A evolução nestes domínios exige recursos para 
investigação e desenvolvimento, espírito empresarial, eficiência energética e fundos 
especificamente dedicados ao combate aos efeitos das alterações climáticas. O relator 
congratula-se por verificar que serão investidos mais de 200 mil milhões de euros na 
protecção do ambiente, mas considera, ao mesmo tempo, que os montantes afectados à 
eficiência energética e às fonte de energia renováveis (9 mil milhões), por um lado, e a 
medidas de combate às alterações climáticas (48 mil milhões), por outro, são inferiores aos 
necessários. Num momento em que o planeta manifesta já um comportamento errático e em 
que regiões inteiras do mundo sofrem inundações inesperadas e secas cada vez mais graves, a 
evolução realizada durante estes sete anos cruciais determinará o nosso futuro e definirá 
também qual será a região económica dominante em termos das novas indústrias e das 
actividades económicas emergentes do século XXI.

O relatório aborda ainda outras questões importantes no âmbito das prioridades da política de 
coesão, que incluem medidas como:

 aumento dos níveis de emprego;
 promoção de um mercado de trabalho mais flexível;
 promoção de sociedades socialmente mais inclusivas e combate à pobreza;
 insistência na necessidade de boa governação e de capacidades institucionais 

reforçadas, sempre que necessário, para a aplicação dos programas operacionais;
 integração de iniciativas comunitárias bem-sucedidas;
 desenvolvimento da sociedade do conhecimento e da partilha de boas práticas.

Conclusões

A hipótese de trabalho do relator, assente na ideia de que as prioridades gerais da política de 
                                               
1 Fonte: COM(2008)301 final da Comissão Europeia.
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coesão foram aceites por todos os Estados-Membros durante a elaboração e a negociação dos 
programas operacionais, revelou-se correcta. Ficou bem evidente que todos os Estados-
Membros aderiram aos objectivos da Comunidade, que materializaram nas suas prioridades
nacionais, em conformidade com as limitações impostas pelo seu nível específico de 
desenvolvimento económico e territorial.

O presente relatório surge num momento de turbulência económica sem precedentes. Está a 
ser pedido a milhões de contribuintes europeus que paguem milhares de milhões de euros para 
refinanciar os sistemas monetários da Europa, e a Grã-Bretanha, a França, a Espanha, a 
Alemanha e a Itália já estão ou vão estar muito em breve em recessão. Embora não seja 
intenção do relator discutir neste relatório a grave crise económica, gostaria de saudar as 
revisões do quadro legislativo que visam fazer da política de coesão um instrumento forte, 
capaz de promover um desenvolvimento sustentável contínuo e equilibrado, mesmo num 
período de choques económicos inesperados. A Comissão Europeia apresentou propostas ao 
Parlamento com vista a dotar a política de coesão de meios que lhe permitam assumir um 
papel central nos esforços da Europa para fazer face a este desafio sem paralelo, e, sem 
dúvida alguma, os métodos, programas e regras serão adaptados às necessidades. É, por isso, 
ainda mais importante analisar detalhadamente tudo o que foi planeado, analisar os Estados-
Membros e as regiões identificadas como primordiais no contexto da situação em que se 
encontravam no início deste período de programação e verificar se, e de que forma, as acções 
da União reflectem a realidade. 

Devido à concentração demográfica em aglomerações urbanas na União e à posição 
determinante que as cidades ocupam no rendimento económico da União, a dimensão urbana 
dos programas operacionais a aplicar no período 2007-2013 é decisiva para a estratégia de 
concretização dos objectivos de Lisboa e de Gotemburgo. No seu documento de trabalho de 
14 de Novembro, a Comissão indica que mais de metade dos programas abrangidos pelo 
FEDER que foram examinados no período de referência têm uma dimensão urbana. 
Programas operacionais destinados à renovação urbana, à conservação de energia, ao 
desenvolvimento de sistemas de transporte urbano eficientes e ecológicos vão, em simultâneo, 
proteger e melhorar o ambiente e estimular a actividade económica e a criação de emprego. 
Temos plena consciência da inevitabilidade da revolução pós-industrial que agora surgiu, com 
as suas limitações e os seus desafios, mas também com vantagens e promessas. É na 
identificação dos aspectos positivos destes desafios e na sua integração em todos os aspectos 
da aplicação dos nossos programas operacionais que o tecido económico e social da nossa 
União terá um papel fundamental.

Como é evidente, reside na investigação e desenvolvimento a chave para a descoberta de 
novas tecnologias capazes de explorar recursos naturais renováveis a fim de produzir energia 
não poluidora e de nos fornecer os meios para manter e melhorar o nosso nível de vida e, 
fundamentalmente, a nossa posição enquanto potência económica e política a nível mundial.

O que está a suceder actualmente no mundo sublinha a necessidade de sistemas de controlo 
efectivo que protejam, tanto quanto possível, as despesas públicas de fraudes e de abusos. 
Dada a reputação que o mundo financeiro adquiriu nas últimas semanas, a gestão dos fundos 
europeus tem de ser clara e transparente. Contudo, seria um erro impor restrições rigorosas 
aos procedimentos e métodos, uma vez que isso só serviria para tornar mais lento o sistema, já 
de si pesado. A necessidade de simplificar procedimentos e de acelerar a aplicação já foi 
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reconhecida por todas as partes envolvidas, e o Parlamento tem em mãos um grande número 
de propostas legislativas e de comunicações da Comissão Europeia que alteram várias 
disposições legislativas e cujo propósito é precisamente simplificar e acelerar a aplicação da 
política de coesão. Esperemos que os nossos esforços sejam coroados de êxito.
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