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Document de “Propostes per a les futurs línies d’actuació dels fons estructurals a Catalunya”. 
 
 
La Comissió Executiva del CTESC el 10 de novembre de 2003 ha aprovat el document de 
“Propostes per a les futurs línies d’actuació dels fons estructurals a Catalunya”. 
 
Aquest document respon a una iniciativa de la Comissió Europea que, davant la pròxima 
ampliació de la UE, ha sol·licitat al Comitè Econòmic i Social Europeu un dictamen exploratori 
sobre el funcionament de la “Cooperació per a l’execució dels Fons Estructurals”. 
 
L’actual document dóna una visió sintètica dels tres aspectes que ha de contemplar aquest 
dictamen exploratori; anàlisi dels programes operatius i identificació de pràctiques que han 
aportat valor afegit, reflexions sobre la reforma, i propostes sobre el futur de la gestió dels Fons 
Estructurals. 
 
En el primer punt s’identifica a Catalunya com un contribuent net a la UE, malgrat això es fa una 
valoració positiva dels retorns que rep Catalunya com a beneficiària en l’actualitat dels fons 
Objectiu 2, Objectiu 3 i els Fons de Cohesió. En aquest sentit s’identifica l’impacte positiu del 
fons estructurals del FEDER en el teixit econòmic i social de Catalunya, i l’impacte que el els 
recursos programats a través del Fons Social Europeu tenen sobre l’aplicació de l’Estratègia 
Europea d’Ocupació a Catalunya. 
 
En les reflexions sobre la reforma el CTESC considera que la política de cohesió en el marc de 
l’ampliació ha d’anar destinada a solucionar els desequilibris de caràcter social i territorial 
posant especial atenció en: 
 

- L’augment de la competitivitat de les empreses. 
- La creació de més i millor ocupació. 
- Foment de la inclusió social i lluita contra la pobresa. 
- Foment de la igualtat d’oportunitats. 
- Foment de l’intercanvi de Bones pràctiques. 

 
Amb aquests objectius finalment es formulen 15 propostes que resumim a continuació: 
 
Es proposa que es mantinguin les dotacions estructurals comunitàries a Catalunya i que en 
matèria de distribució dels fons es mantinguin criteris objectius que no prenguin com a base 
solament el PIB per habitant. Així, per una banda, davant la possible fusió dels objectius 2 i 3, 
es proposa que es segueixin establint línies d’actuació dels programes que tinguin com a 
objectiu fonamental les persones; i per una altra, davant la redistribució de les zones objectiu 1 
associada a l’ampliació de la UE, establir o redefinir criteris de zonificació que contemplin les 
necessitats dels diversos territoris, especialment dels més deprimits i amb més risc de 
despoblament i dificultats per la diversificació econòmica, així con les zones urbanes amb risc 
d’exclusió social. 
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S’explicita un límit mínim de recursos destinats a la política de cohesió que no hauria de ser 
inferior al 0,45% del PIB de la UE i es proposa limitar els recursos destinats als Objectiu 1 i als 
fons de cohesió per garantir la disponibilitat de recursos pe a les polítiques estructural i de 
cohesió. 
 
La necessitat d’una simplificació administrativa i dels actuals sistemes de gestió dels Fons 
estructurals donant més importància a l’avaluació dels programes i no tan al control de 
procediments. 
 
La necessitat d’impulsar la participació dels tres nivells de govern en la programació i gestió 
dels fons estructurals, amb una participació protagonista del les Regions i dels ens locals en 
especial i de forma exclusiva pel que fa a: la Regeneració industrial de zones urbanes 
degradades, les zones rurals estratègiques, i els territoris desfavorits per les característiques del 
territori (muntanya). 
 
Complir els criteris de partenariat de la Comissió, la qual cosa significa la participació activa del 
agents social en totes les fases de la intervenció dels fons, en el ben entès que són els 
treballadors i les treballadores, i els empresaris els destinataris de la política estructural de la 
UE. Així com considerar a les empreses cooperatives, i d’economia social en general, com a 
receptores preferents en l’assignació de recursos. 
 
Finalment, en les propostes es considera que s’ha de seguir donant prioritat a la inversió en tres 
àmbits: inversió en infraestructures econòmiques, en programes d’educació o formació, i en 
tecnologia i transferència tecnològica. 
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