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QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL

Houve, até agora, cinco quadros financeiros plurianuais (QFP). O Tratado de Lisboa
converteu o QFP de acordo interinstitucional em ato juridicamente vinculativo. Definido
para um período de, pelo menos, cinco anos, o QFP deve garantir que as despesas da
União sigam uma evolução ordenada e dentro dos limites dos seus recursos próprios e prevê
disposições que o orçamento anual da União deve respeitar, tornando-se assim a pedra angular
da disciplina financeira.

BASE JURÍDICA

— Artigo 312.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

— Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o
quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020[1];

— Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o
Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental
e a boa gestão financeira[2].

ANTECEDENTES

Nos anos 80, emergiu um clima de conflito nas relações entre as instituições devido ao
desequilíbrio crescente entre recursos e necessidades. O conceito de perspetivas financeiras
plurianuais foi desenvolvido numa tentativa de atenuar o conflito, reforçar a disciplina
orçamental e melhorar a execução através de um melhor planeamento. O primeiro acordo
interinstitucional (AII) foi concluído em 1988. Continha as Perspetivas Financeiras para o
período de 1988-1992 (também conhecidas como Pacote Delors I), destinadas a assegurar os
recursos necessários à execução orçamental do Ato Único Europeu. Em 29 de outubro de 1993,
com as Perspetivas Financeiras para o período de 1993-1999 (o Pacote Delors II), foi concluído
um novo AII, o qual possibilitou a duplicação dos Fundos Estruturais e o aumento do limite
máximo de recursos próprios (ver ficha 1.5.1.). O terceiro AII, sobre as Perspetivas Financeiras
para o período de 2000-2006, também conhecidas como Agenda 2000, foi assinado em 6 de
maio de 1999, tendo como um dos seus principais desafios garantir os fundos necessários para
financiar o alargamento (ver ficha 6.3.1.). O quarto AII, relativo ao período de 2007-2013, foi
concluído em 17 de maio de 2006.
O Tratado de Lisboa converteu o quadro financeiro plurianual de acordo interinstitucional em
ato juridicamente vinculativo. Para além de fixar os «montantes dos limites máximos anuais
das dotações para autorizações por categoria de despesa e do limite máximo anual das dotações
para pagamentos», o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece que
o QFP «prevê todas as demais disposições que sejam úteis para o bom desenrolar do processo

[1]JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
[2]JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.3.1.pdf
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orçamental anual». O Regulamento QFP é acompanhado de um AII que abrange as áreas da
disciplina orçamental, da cooperação em matéria orçamental e da boa gestão financeira. Em 2
de dezembro de 2013, foi aprovado o quinto QFP para o período de 2014-2020, atualmente em
vigor. O atual QFP foi pela primeira vez aprovado ao abrigo das novas disposições do Tratado
de Lisboa, nos termos das quais o Conselho, deliberando de acordo com um processo legislativo
especial, deve adotar o Regulamento QFP por unanimidade, depois de obter a aprovação do
Parlamento.

QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 2014-2020

Na sua proposta alterada de 6 de julho de 2012, para o período de 2014-2020, a Comissão
propôs um aumento do limite máximo das dotações para autorizações para 1033 mil milhões
de EUR (1,08 % do rendimento nacional bruto (RNB) da UE) e do limite máximo das dotações
para pagamentos para 988 mil milhões de EUR (1,03 % do RNB da UE). Em 27 de junho de
2013, atendendo ao atual clima económico, os Presidentes da Comissão, do Parlamento e do
Conselho alcançaram um acordo político relativo a um pacote QFP que reduz o limite máximo
global das dotações para autorizações para 960 mil milhões de EUR (1,00 % do RNB da UE)
e o das dotações para pagamentos para 908 mil milhões de EUR (0,95 % do RNB da UE). Na
sua resolução, de 3 de julho de 2013, referente ao acordo político sobre o Quadro Financeiro
Plurianual para 2014-2020, o Parlamento recordou que a aprovação do Regulamento QFP e
do novo AII estava ligada à aprovação dos orçamentos retificativos necessários para prever
dotações para pagamentos suplementares para o exercício de 2013, a um acordo político sobre
as bases jurídicas dos programas plurianuais relevantes e à criação de um grupo de alto nível
sobre os recursos próprios.
Uma vez cumpridas estas condições, em 19 de novembro de 2013, o Parlamento deu a sua
aprovação ao projeto de regulamento e, em 2 de dezembro de 2013, o Conselho aprovou o
Regulamento QFP (Regulamento n.º 1311/2013) para o período de 2014-2020. Em 21 de abril
de 2015, o Regulamento n.º 1311/2013 do Conselho foi alterado pelo Regulamento n.º 2015/623
do Conselho, que transferiu as dotações para autorizações não utilizadas em 2014 (mais de 21
mil milhões de EUR a preços correntes) para exercícios posteriores (2015, 2016 e 2017), no que
diz respeito à sub-rubrica 1B, à rubrica 2 e à rubrica 3.
Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento QFP, todos os anos, a montante do processo
orçamental do exercício n +1, a Comissão efetua um ajustamento técnico do QFP em função da
evolução do RNB da UE e dos preços e comunica os resultados ao Parlamento e ao Conselho.
Em 30 de junho de 2016, a Comissão adotou o ajustamento técnico do QFP para 2017, em
conformidade com a evolução do RNB da UE e o ajustamento das verbas relativas à política
de coesão. O resultado deste ajustamento técnico faz corresponder o total das dotações para
autorizações (155 631 milhões de EUR) a 1,04 % do RNB da UE e o total das dotações para
pagamentos (142 906 milhões de EUR) a 0,95 % do RNB da UE. O RNB para 2017 é fixado
em 14 989 356 milhões de EUR, a preços correntes, para a UE-28.
Quadro Financeiro Plurianual (UE-28) ajustado para 2017 (milhões de EUR, preços correntes)

DOTAÇÕES DE
AUTORIZAÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

2014-2020
1. Crescimento inteligente e
inclusivo 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Crescimento sustentável:
recursos naturais 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034
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das quais: despesas de
mercado e pagamentos diretos43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Segurança e cidadania 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Europa Global 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Administração 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
das quais: despesas
administrativas das
instituições

7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Compensações 29 0 0 0 0 0 0 29
TOTAL DAS DOTAÇÕES
DE AUTORIZAÇÃO 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

em percentagem do RNB 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
TOTAL DAS DOTAÇÕES
DE PAGAMENTO 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

em percentagem do RNB 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,98 %
Margem disponível 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Limite máximo dos recursos
próprios em percentagem do
RNB

1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

A. O QFP para 2014-2020
Em julho de 2010, o Parlamento criou uma comissão especial sobre os desafios políticos e
os recursos orçamentais para uma União Europeia sustentável após 2013 (SURE), incumbida
da elaboração de um relatório sobre o QFP seguinte, antes de a Comissão apresentar as suas
propostas. Com base no relatório SURE, em 8 de junho de 2011, o Parlamento aprovou uma
resolução sobre «Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma
Europa competitiva, sustentável e inclusiva».
Na sua resolução de 3 de julho de 2013, antes da aprovação jurídica do pacote QFP, em 19
de novembro de 2013, o Parlamento confirmou politicamente o acordo sobre o QFP para
2014-2020 alcançado pelos Presidentes do Parlamento, do Conselho e da Comissão, após uma
série intensa de negociações, no decorrer das quais o Parlamento assegurou:
— a flexibilidade em matéria de autorizações e de pagamentos entre rubricas e exercícios,

de modo a permitir a utilização da totalidade dos montantes previstos para o período de
2014 a 2020;

— uma cláusula de revisão obrigatória, que possibilita a reavaliação das necessidades
orçamentais no decorrer do período do QFP e, se necessário, o seu ajustamento, o
que permite que o Parlamento Europeu recém-eleito desempenhe o seu papel, e um
compromisso para a reapreciação da duração dos futuros QFP; um entendimento claro
sobre uma forma viável e um calendário para criar um verdadeiro sistema de recursos
próprios da UE;

— uma maior flexibilidade para combater o desemprego jovem e reforçar a investigação, sem
reduzir os recursos dos outros programas[3];

[3]2 543 milhões de EUR (a preços de 2011), a serem despendidos a um ritmo mais acelerado no começo do
período de programação (em 2014 e 2015), para os seguintes programas: Emprego dos Jovens: 2 143 milhões
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— uma maior flexibilidade para prestar ajuda através do Fundo de Solidariedade, em caso de
catástrofes de grandes proporções;

— a reserva de fundos para os projetos em grande escala ITER, Galileo e Copernicus, por
forma a proteger os outros programas em caso de derrapagens de custos;

— a unidade e a transparência orçamental, de modo a garantir a informação dos cidadãos
sobre todas as despesas e receitas decorrentes das decisões tomadas pelos cidadãos da UE
ou em seu nome, e um controlo parlamentar adequado.

B. Reapreciação/revisão intercalar do QFP 2014-2020
Uma das condições prévias do Parlamento para a aceitação do QFP 2014-2020 foi a
realização de uma revisão intercalar. Em 14 de setembro de 2016, a Comissão publicou
uma comunicação sobre a reapreciação intercalar do QFP 2014-2020, acompanhada por uma
proposta legislativa de revisão do Regulamento QFP (proposta de regulamento do Conselho que
altera o Regulamento n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período
2014-2020), em que exorta o Parlamento e o Conselho a procederem a uma aprovação célere.
A Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu (BUDG) foi encarregada de preparar o
mandato de negociação do Parlamento para a revisão do QFP, tendo iniciado os preparativos
com bastante antecedência. Em 29 de junho de 2016, publicou um relatório sobre a avaliação
dos primeiros anos de funcionamento do QFP, as expectativas relacionadas com a revisão a
cargo da Comissão e os elementos fundamentais para o QFP após 2020. Esse relatório constituiu
a base para a aprovação da resolução do Parlamento Europeu, de 6 de julho de 2016, que
inclui as reivindicações do Parlamento para o atual QFP, a par de considerações relativas ao
próximo. Em 26 de outubro de 2016, o Parlamento aprovou, por larga maioria, uma resolução
de acompanhamento da proposta da Comissão, em que se congratulou com as alterações do
QFP avançadas pela Comissão.
Finalmente, após as negociações e o acordo do Conselho, de 7 de março de 2017, sobre a revisão
do QFP 2014-2020, o Parlamento aprovou, em 5 de abril de 2017, uma resolução[4] que altera
o Regulamento QFP. O principal ponto do acordo é o apoio suplementar de 6 milhões de EUR
(15 % de reafetações, 85 % de recursos não afetados), sob reserva do processo orçamental anual,
que será disponibilizado para as medidas relacionadas com a migração (3,9 mil milhões de
EUR) e o emprego e o crescimento (2,1 mil milhões de EUR, dos quais 1,2 mil milhões de EUR
reforçarão a Iniciativa para o Emprego dos Jovens). O reforço do Instrumento de Flexibilidade
e da Reserva para Ajudas de Emergência permitirá transferir mais fundos entre rubricas e
exercícios com uma maior facilidade, de modo a que a União possa reagir a acontecimentos
imprevistos e novas prioridades.
O processo legislativo especial para a adoção do QFP, previsto no artigo 312.º do TFUE, e
que foi igualmente aplicável à revisão intercalar, pressupõe quer a existência de unanimidade
no Conselho quer a aprovação do PE (que se pronuncia por maioria dos membros que o
compõem). O QFP revisto terá ainda de ser formalmente adotado pelo Conselho deliberando
por unanimidade.
Vera Milićević
05/2017

de EUR; Horizonte 2020: 200 milhões de EUR; Erasmus: 150 milhões de EUR; e COSME: 50 milhões de
EUR.

[4]Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 5 de abril de 2017, sobre o projeto de regulamento do Conselho
que altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período
2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP)) (Processo legislativo especial — aprovação)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//PT
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