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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre 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 – 17575/2008 - C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Processo de parecer favorável)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho (COM(2008)0803- 17575/2008),

– Tendo em conta o pedido de parecer favorável apresentado pelo Conselho, nos termos do 
n.º 3 do artigo 161.º do Tratado CE (C6-0027/2009),

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 75.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Desenvolvimento Regional e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais (A6-0000/2008),

1. Dá parecer favorável à proposta de regulamento do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia está a ser confrontada com uma crise sem precedentes, que afectou 
inicialmente os mercados financeiros e que está neste momento a atingir a economia real, com 
repercussões negativas que não são ainda inteiramente previsíveis, em termos de redução do 
crescimento e das perspectivas de emprego e de um aumento dos défices orçamentais, uma 
situação que, em alguns Estados-Membros, conduz a um verdadeiro estado de recessão.

A fim de ajudar os Estados-Membros e as regiões da UE a superarem as circunstâncias 
difíceis que se fazem sentir actualmente, vão ser empreendidas várias acções coordenadas a 
nível nacional, bem como a nível comunitário.

Em 26 de Novembro de 2008, em resposta a um pedido apresentado pelos Chefes de Estado e 
de Governo da UE, a Comissão Europeia publicou uma Comunicação intitulada "Plano de 
relançamento da economia europeia", em que se enumera um conjunto de medidas, adaptadas 
às necessidades e destinadas a estimular o investimento e a fornecer aos Estados-Membros, 
com graves restrições orçamentais, fundos públicos adicionais destinados a relançar as 
economias nacionais, impulsionar a procura e, por fim, a restabelecer a confiança dos 
consumidores no sistema.

Em termos orçamentais, a política de coesão europeia, a que foram afectados 347 mil milhões 
de euros para o período de 2007-2013, 250 mil milhões dos quais se destinam a objectivos 
relacionados com a Estratégia de Lisboa, parece ser um dos instrumentos mais credíveis e 
eficazes para esse efeito.

Por conseguinte, em conformidade com as prioridades definidas no Plano de relançamento e 
com o objectivo de acelerar o investimento e, consequentemente, a execução dos programas, 
no final de Novembro passado, a Comissão adoptou uma série de propostas destinadas a 
introduzir alterações apropriadas no pacote de regulamentos relativos aos Fundos Estruturais 
em vigor, nomeadamente o 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 (regulamento geral), o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) e o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao Fundo Social Europeu (FSE).

Relativamente ao regulamento geral, são dois os objectivos prioritários: por um lado, acelerar 
as despesas de modo a aumentar os fundos disponíveis para a realização de projectos; por 
outro lado, simplificar as normas de modo a permitir uma execução mais rápida dos 
programas e dos projectos.

A Comissão Europeia propõe, designadamente, quatro áreas de intervenção principais:

1. Apoio acrescido do BEI e do FEI (artigos 44.º e 46.º): no quadro das operações de 
engenharia financeira, introduz-se a possibilidade de adjudicar directamente contratos ao 
Banco Europeu de Investimento (BEI) e ao Fundo Europeu de Investimento (FEI). Além 
disso, as duas instituições poderão prestar um apoio financeiro acrescido a actividades 
técnicas relacionadas com a preparação e execução de projectos.
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2. Simplificação das regras relativas à elegibilidade das despesas (artigo 56.º): é
introduzida uma alteração destinada a permitir o pagamento de despesas gerais com base 
em montantes fixos. Além disso, as contribuições em espécie são reconhecidas como 
despesas elegíveis, o que contribui para um aumento da percentagem de 
co-financiamento. A fim de garantir a aplicação de regras de elegibilidade comuns em 
todos os projectos durante todo o período de programação, foi introduzida uma cláusula 
de retroactividade de modo a que este artigo produza efeitos a partir de 1 de Agosto de 
2006.

3. Aumento do pré-financiamento do FEDER e do FSE (artigo 82.º): a parcela do pré-
financiamento de 2009 para os Estados-Membros da UE12 é aumentada em 2%, 
enquanto os Estados-Membros da UE15 beneficiam da criação de uma nova parcela de 
2,5% no mesmo ano. No que se refere aos programas no âmbito do objectivo da 
cooperação territorial europeia que incluam pelo menos um Estado-Membro que tenha 
aderido à UE em 1 de Maio de 2004 ou posteriormente, é introduzido um adiantamento 
adicional de 2% para 2009. O montante total dos adiantamentos adicionais previstos 
através desta medida será de 6,25 mil milhões de euros.

4. Aceleração das despesas relativas a grandes projectos (artigo 78.º): com o objectivo 
de acelerar os pagamentos, passa a haver a possibilidade de apresentar pedidos de 
pagamentos relativamente a despesas efectuadas antes da aprovação do projecto pela 
Comissão. Além disso, é suprimida a actual taxa máxima de 35% aplicável a 
adiantamentos no quadro dos auxílios estatais previstos no artigo 87.º do Tratado, 
permitindo, assim, adiantamentos até 100% para os beneficiários desses auxílios.

O Parlamento Europeu congratula-se com a rapidez com que a Comissão agiu no sentido de 
propor estas alterações legislativas, que irão certamente ajudar a superar os efeitos negativos 
desta crise financeira inesperada, mas lamenta profundamente que não tenham sido propostas 
outras modificações importantes. Teria sido, por exemplo, altamente recomendável alterar o 
artigo 71.º (criação dos sistemas de gestão e controlo) a fim de conferir uma liquidez real ao 
sistema económico. A proposta apresentada visava a realização, apenas em 2009, de 
pagamentos intermédios nos casos em que o Estado-Membro emitisse um parecer sem 
reservas, ainda que a Comissão tivesse apresentado observações (as despesas cuja não 
conformidade com o sistema de gestão e controlo fosse ulteriormente demonstrada seriam 
deduzidas do primeiro pedido de pagamento apresentado imediatamente a seguir).
O pacote de alterações foi concebido como resposta a uma situação temporária, embora 
extraordinariamente crítica; no entanto, satisfaz inteiramente o pedido de uma maior 
simplificação dos procedimentos e de uma maior flexibilidade na aplicação das regras 
vigentes no quadro dos regulamentos relativos aos Fundos Estruturais,  pedido esse já 
apresentado repetidas vezes pelo Parlamento Europeu ao longo dos últimos anos.

Em particular, a flexibilidade conferida à distribuição das parcelas dos financiamentos 
comunitários e nacionais ao longo de todo o período de programação proporcionará às 
economias nacionais um fluxo de tesouraria imediato, que é essencial para responder às 
actuais restrições orçamentais.

É necessário que as medidas propostas sejam aprovadas rapidamente, a fim de responder à
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necessidade imediata de liquidez que se faz sentir nos Estados-Membros, ajudando os 
beneficiários a despenderem mais fundos e a fazerem-no mais rapidamente. A rápida entrada 
em vigor das alterações propostas é efectivamente essencial para garantir a sua total eficácia, 
especialmente no que se refere ao aumento das prestações de pré-financiamento em 2009.

Por conseguinte, instamos as Instituições europeias a promoverem um processo de decisão 
rápido, a fim de garantir a célere aplicação das medidas e a consecução dos primeiros 
resultados nos próximos meses, uma posição que conta com o pleno apoio do Parlamento 
Europeu.

Contudo, o Parlamento Europeu gostaria de ter tido uma participação maior e mais profícua: o 
carácter urgente das propostas e o calendário apertado impossibilitaram o Parlamento de 
apresentar observações ao regulamento geral e de propor alterações aos regulamentos 
relativos ao FEDER e ao FSE.

As actuais circunstâncias representam, todavia, um exercício útil, pois evidenciam a 
necessidade de se iniciar atempadamente o diálogo interinstitucional sobre as negociações 
relativas ao novo pacote legislativo dos Fundos Estruturais, que deverá vigorar a partir de 
2013. 

Além disso, num futuro próximo, haverá que pensar seriamente em aplicar o princípio da 
simplificação de normas e procedimentos, de que as presentes propostas representam apenas 
um exemplo, a fim de facilitar o acesso dos beneficiários aos Fundos Estruturais e a utilização 
destes pelos mesmos. 

Por conseguinte, o Parlamento Europeu aprecia sinceramente a iniciativa do Conselho de criar 
um grupo informal de peritos para examinar a questão da simplificação e espera vir a ter a 
oportunidade de expressar as suas opiniões sobre os primeiros resultados e as primeiras 
propostas sobre esta matéria tendo em vista o futuro.

Neste contexto, o Parlamento Europeu solicita ao Conselho e à Comissão que tenham 
plenamente em conta as suas recomendações e que o mantenham informado sobre os 
procedimentos, debates e resultados das negociações.

Embora as alterações agora propostas não visem uma modificação do âmbito geral da política 
de coesão, as circunstâncias críticas que estamos a viver podem representar uma forma de
adaptar mais rapidamente a futura política às necessidades e expectativas de um mundo em 
transformação e preparar o caminho para os múltiplos desafios do próximo período de 
programação.
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