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DECISÃO (UE) 2019/721 DA COMISSÃO
de 30 de abril de 2019
sobre a proposta de iniciativa de cidadania intitulada «A política de coesão para a igualdade das
regiões e a sustentabilidade das culturas regionais»
[notificada com o número C(2019) 3304]
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011,
sobre a iniciativa de cidadania (1), nomeadamente o artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O tema da proposta de iniciativa de cidadania intitulada «A política de coesão para a igualdade das regiões e
a sustentabilidade das culturas regionais» consiste no seguinte: «A política de coesão da UE deve prestar especial
atenção às regiões com características nacionais, étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas diferentes daquelas
das regiões circundantes.»

(2)

Os objetivos da iniciativa de cidadania proposta são os seguintes: «Para essas regiões, incluindo áreas geográficas
sem competências administrativas, a prevenção dos atrasos económicos, o apoio ao desenvolvimento e
a preservação das condições de coesão económica, social e territorial deverão ser assegurados de forma a que as
suas características permaneçam inalteradas. Para o efeito, as regiões devem ter as mesmas oportunidades de
acesso aos vários fundos da UE e há que assegurar a preservação das suas características e o seu adequado
desenvolvimento económico, de modo a que o desenvolvimento da UE possa ser sustentado e a sua diversidade
cultural mantida.»

(3)

O Tratado da União Europeia (TUE) reforça a cidadania da União e melhora o funcionamento democrático da UE
na medida em que prevê, nomeadamente, que todos os cidadãos têm o direito de participar na vida democrática
da União através de iniciativas de cidadania europeia.

(4)

Para o efeito, os procedimentos e as condições requeridos para a apresentação de iniciativas de cidadania devem
ser claros, simples, fáceis de aplicar e adequados à natureza das iniciativas, para estimular a participação dos
cidadãos e tornar a União mais acessível.

(5)

Os atos jurídicos da União para efeitos de aplicação dos Tratados podem ser adotados para a definição das
missões, dos objetivos prioritários e da organização dos fundos estruturais, o que poderá implicar o agrupamento
desses fundos, em conformidade com o disposto no artigo 177.o do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia (TFUE).

(6)

A proposta de iniciativa de cidadania, na medida em que visa a apresentação de propostas pela Comissão de atos
jurídicos que definem as missões, os objetivos prioritários e a organização dos fundos estruturais e desde que as
ações a financiar contribuam para o reforço da coesão económica, social e territorial da União, não está manifes
tamente fora do âmbito de competência da Comissão para apresentar uma proposta de ato jurídico da União
para efeitos de aplicação dos Tratados, em conformidade com o artigo 4.o, n.o 2, alínea b), do regulamento.

(7)

Além disso, foi criado o comité de cidadãos e foram designadas as pessoas de contacto, em conformidade com
o artigo 3.o, n.o 2, do regulamento, e a proposta de iniciativa de cidadania não é manifestamente abusiva, frívola
ou vexatória, nem manifestamente contrária aos valores da União consagrados no artigo 2.o do TUE.

(8)

A proposta de iniciativa de cidadania intitulada «A política de coesão para a igualdade das regiões e a sustentabi
lidade das culturas regionais» deve, por conseguinte, ser registada,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
É registada a iniciativa de cidadania proposta intitulada «A política de coesão para a igualdade das regiões e
a sustentabilidade das culturas regionais».
(1) JO L 65 de 11.3.2011, p. 1.
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2.
Podem ser recolhidas declarações de apoio à presente proposta de iniciativa de cidadania, com base no pressuposto
de que a mesma visa a apresentação, pela Comissão, de propostas de atos jurídicos que definam as missões, os objetivos
prioritários e a organização dos fundos estruturais e de que as ações a financiar conduzam ao reforço da coesão
económica, social e territorial da União.
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor em 7 de maio de 2019.
Artigo 3.o
Os destinatários da presente decisão são os organizadores (membros do comité de cidadãos) da iniciativa de cidadania
proposta intitulada «A política de coesão para a igualdade das regiões e a sustentabilidade das culturas regionais»,
representados por Balázs Árpád IZSÁNK e Attila DABIS, na qualidade de pessoas de contacto.

Feito em Bruxelas, em 30 de abril de 2019.
Pela Comissão
Frans TIMMERMANS

Vice-Presidente

