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1.  ANTECEDENTES: O QUADRO FINANCEIRO 
PLURIANUAL 

 

1.1.  Resultados dos Quadros Financeiros Plurianuais 
 
Desde 1988, foram aprovados Acordos Interinstitucionais a fim de cobrir o processo 
financeiro e a distribuição do orçamento da UE. Esses acordos são implementados através 
de "Quadros Financeiros Plurianuais (QFP)", também conhecidos por "Perspectivas 
Financeiras", com vista a: 

 
-  fornecer um quadro estável com recursos próprios da União para as políticas 

comuns num período de programação a médio prazo (mínimo cinco anos); 
-  traduzir em termos de despesa as prioridades políticas da UE; 
-  garantir a "disciplina orçamental", destinada sobretudo a conter o aumento das 

despesas da PAC. 
 

Até à data, foram implementados quatro Quadros Financeiros Plurianuais: 
 
1988/1992 - O primeiro Acordo Interinstitucional (AI) entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão foi celebrado como parte do Pacote Delors I, em 22 de Junho de 
1988. Cobria o período de 1988/1992, que visava apoiar a implementação do Acto Único 
Europeu, concentrando-se na criação do Mercado Único na UE-12. Os fundos da PAC 
foram submetidos a uma disciplina orçamental muito rígida ("linha directriz agrícola") pela 
Decisão 88/377/CE1. 
 
1993/1999 – Após o Tratado de Maastricht, o Conselho Europeu de Edimburgo de 11 e 
12 de Dezembro de 1992 decidiu manter e reforçar a disciplina orçamental introduzida em 
1988. O quadro financeiro existente foi totalmente revisto no âmbito do Pacote Delors 
II. Em 29 de Outubro de 1993, foi concluído um novo Acordo Interinstitucional, que 
incluía as Perspectivas Financeiras para 1993/19992. O novo QFP confirmou a necessidade 
de todas as despesas europeias respeitarem os princípios da boa gestão das finanças 
públicas e da disciplina orçamental. Deu prioridade à política social e de coesão e à 
introdução do euro em 1999. O limite máximo dos "recursos próprios" da UE foi 
aumentado e os Fundos Estruturais passaram para o dobro. A Decisão 88/377/CE foi 
substituída pela Decisão 94/729/CE3. 
 
2000/2006 – O terceiro AI, também conhecido por "Agenda 2000", foi assinado em 17 
de Maio de 2006 para o período 2000/20064 (Quadro 7), focalizando-se no alargamento 
da UE. As novas Perspectivas Financeiras alargaram a "linha directriz agrícola". 
Paralelamente, o financiamento da PAC foi definido no novo Regulamento (CE) 
n.° 1258/19995. 
 
2007/2013 – O último QFP para o período 2007/2013 foi aprovado em 20066. Deu 
prioridade ao crescimento sustentável e à competitividade, com vista à criação de mais 
empregos. Para facilitar o reforço da flexibilidade perante os desafios da globalização, 

                                                     
1  JO L 185 de 15.7.1988. 
2  JO C 331 de 7.12.1993. 
3  JO L 293 de 12.11.1994. 
4  JO C 172 de 18.6.1999. 
5  JO L 160 de 26.6.1999.  
6  JO C 139 de 14.6.2006. Ver: http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm 
  e http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm#aii 
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foram criados alguns instrumentos7: o Fundo de Solidariedade da UE8, o Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização9, a Reserva para Ajudas de Emergência e o Instrumento 
de Flexibilidade, para além da possibilidade de revisão dos limites máximos do QFP "em 
caso de circunstâncias imprevistas". Desde a sua adopção em 17 de Maio de 2006, o QFP 
já foi revisto diversas vezes10. Os actuais limites máximos11, definidos em 6 rubricas e 
algumas sub-rubricas, podem ser consultados no Quadro 1. 
 
A Rubrica 1 (Crescimento sustentável) constitui a parte mais importante do QFP 
2007/2013 (representando 45% do total das dotações para autorizações) (Quadro 1 e 
Figura 3). A Rubrica 2 (Preservação e gestão dos recursos naturais) é a segunda maior 
(representando 42%), e inclui o orçamento agrícola e rural. Todavia, em termos de 
orçamento executado, a Rubrica 2 torna-se mais importante do que a Rubrica 1 (46,5% 
contra 39,9%, em 2010) (Quadro 9) e a PAC confirma a sua hegemonia financeira 
(representando 45,8% das dotações para pagamentos em 2010) (Quadro 10). 
 
A despesa da UE em percentagem do RNB (Rendimento Nacional Bruto) estabilizou com a 
introdução dos diversos QFP (1,1% em 1992, 1,1% em 1999, 1,0% em 2006, 1,06% em 
2013). As Figuras 1 e 2 mostram a evolução do orçamento da UE e as dotações para 
pagamentos da PAC durante os anos 1968 a 2013. 
 
Afigura-se adequado confrontar o peso do orçamento da UE (que representa cerca de 1% 
do RNB da UE-27) com os orçamentos dos Estados-Membros (cerca de 44%). De facto, o 
somatório dos orçamentos nacionais dos 27 Estados-Membros é quase 50 vezes maior do 
que o orçamento da UE12. 
 

                                                     
7  Ver: "Flexibility in the Multiannual Financial Framework 2007-2013: revisions and use of instruments", 

Parlamento Europeu, Nota do Departamento Temático D: Assuntos Orçamentais, PE 453.218, 25 de Outubro 
de 2010. Disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33115 

8  Regulamento (CE) n.° 2012/2002 (JO L 311 de 14.11.2002). 
9 Regulamento (CE) n.° 1927/2006 (JO L 406 de 30.12.2006.). Ver também o último relatório da Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, de 22 de Agosto de 2011, sobre as actividades do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização em 2010 (COM(2011) 466):  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0466:FIN:EN:PDF 

10  Ver: http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#revision 
11  Quadro Financeiro Plurianual 2007/2013 ajustado ao ITER (COM(2011) 226, 20.4.2011). 
12  Dados da Comissão Europeia: http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm#1of15 
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Gráfico 1 
Evolução do orçamento da UE: despesa e percentagem do RNB 
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Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados do "EU Budget 2008 
Financial Report, Annex II" (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008, Anexo II) 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) 
 

Gráfico 2 
Evolução do orçamento da PAC: despesa e percentagem do RNB 
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Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados do "EU Budget 2008 
Financial Report, Annex II" (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008, Anexo II) 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) 
 
 
 Até à data, foram implementados quatro Quadros Financeiros Plurianuais: o 

Pacote Delors I (1988/1992), o Pacote Delors II (1993/1999), a Agenda 
2000 (2000/2006) e o QFP 2007/2013. 

 
 A despesa da UE em percentagem do RNB (Rendimento Nacional Bruto) 

estabilizou com a introdução dos diversos QFP (1,1% em 1992, 1,1% em 
1999, 1,0% em 2006, 1,06% em 2013). 
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1.2.  A despesa da UE e o sistema de recursos próprios 
 
O grosso da despesa orçamental, bem como do respectivo QFP, é financiado pelo sistema 
de recursos próprios da UE, complementado por outras fontes de receita (impostos 
sobre os vencimentos dos funcionários europeus, contribuições dos países terceiros para 
certos programas, coimas a empresas por violação da concorrência, etc.).  
 
Em 1970, o Conselho Europeu do Luxemburgo introduziu pela primeira vez um sistema de 
recursos próprios para o orçamento comunitário, que entrou em vigor em 1971 (Decisão 
70/243/CECA do Conselho). Os primeiros recursos próprios eram compostos de direitos 
aduaneiros e direitos agrícolas (conhecidos por "recursos próprios tradicionais"). 
 
O recurso baseado no IVA foi introduzido nos anos setenta como um novo recurso 
próprio. Em 1984, o Conselho Europeu de Fontainebleau aumentou para 1,4% a taxa 
máxima de mobilização do recurso IVA. Criou também um mecanismo de correcção para 
os desequilíbrios orçamentais (conhecido por "correcção a favor do Reino Unido" ou 
"reembolso"). 
 
As decisões de Fontainebleau cedo se revelaram insuficientes perante o rápido 
crescimento das despesas da PAC e o declínio das receitas dos "recursos próprios 
tradicionais" devido ao impacto da liberalização e da abertura dos mercados nas tarifas da 
UE. 
 
Em Junho de 1988, o Conselho Europeu de Bruxelas introduziu um novo recurso próprio 
com base no Produto Nacional Bruto (PNB) dos Estados-Membros (Decisão 88/376/CEE do 
Conselho), e fixou também um limite máximo global ao montante total dos recursos 
próprios que poderiam ser mobilizados para financiar a despesa da UE. 
 
O Acordo de Edimburgo de Dezembro de 1992 aumentou o limite máximo global para 
1,27% do PNB europeu e, simultaneamente, introduziu passos para reduzir o peso do 
recurso do IVA para 50% do PNB (Decisão 94/728/CE do Conselho). Este acordo entrou 
em vigor no início de 1995.  
 
Após o Conselho Europeu de Berlim de 1999, foi aprovada, em Setembro de 2000, uma 
nova decisão sobre os recursos próprios para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
2000/2006. Além disso, a partir de 2002, o conceito de Produto Nacional Bruto (PNB) foi 
substituído pelo conceito de Rendimento Nacional Bruto (RNB) no orçamento comunitário 
e no domínio dos recursos próprios. 
 
A última decisão sobre recursos próprios foi adoptada em Junho de 2007 e entrou em 
vigor em Março de 2009, após ratificação pelos 27 Estados-Membros, com efeito 
retroactivo a partir de 1 de Janeiro de 2007 (Decisão 2007/436/CE do Conselho)13. 
 
Em consequência disso, existem agora três grandes categorias de recursos próprios: 
 

- Recursos próprios tradicionais: direitos aduaneiros, direitos agrícolas e 
quotizações sobre o açúcar e a isoglicose. Os Estados-Membros retêm 25% dos 
montantes colectados, a fim de cobrir os custos da cobrança (Decisão 
2000/597/CE do Conselho). Em média, a percentagem desses recursos em relação 

                                                     
13  JO L 163 de 23.6.2007 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_163/l_16320070623en00170021.pdf). 
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ao total dos recursos próprios atingiu cerca de 15% no período 2000/2006. Em 
2011, este recurso correspondeu a 12% da receita total. 

 
- Recurso próprio baseado no IVA: a receita obtida proveniente deste recurso 

tornou-se progressivamente a principal fonte de financiamento, mas, por outro 
lado, revelou-se insuficiente para cobrir a despesa da UE em meados da década de 
oitenta. Em 2011, o montante total deste recurso próprio cobrado atingiu 11% da 
receita total. A taxa uniforme dos recursos próprios baseados no IVA foi fixada nos 
0,30% a partir de 1 de Janeiro de 2007. Todavia, relativamente apenas ao período 
2007-2013, a taxa para a Áustria foi fixada em 0,225%, para a Alemanha em 
0,15% e para os Países Baixos e a Suécia em 0,10%. 

 
- Recurso baseado no RNB (o "4.º recurso adicional"): o recurso baseado no RNB 

é determinado de modo a que a receita total equilibre a despesa total. Tornou-se 
progressivamente a fonte de financiamento mais importante do orçamento da UE, 
representando em média 60% do total das dotações para pagamentos dos 
recursos próprios durante o período 2000/2006. Em 2011, o montante total 
cobrado atingiu os 76% da receita total. 

 
Actualmente, o limite máximo dos recursos próprios, fixado em percentagem do RNB, 
está em 1,23% (para a UE-27 durante o período do QFP de 2007/2013) (última linha do 
Quadro 1)14. 

                                                     
14  Devido à alteração do método de cálculo do RNB, o limite da receita dos recursos próprios passou de 1,24% 

para 1,23% do RNB da UE. Ver Decisão 2010/196/UE do Conselho (JO L 87 de 7.4.2010) 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0031:0032:EN:PDF) e a 
Comunicação da Comissão sobre a adaptação dos limites máximos (COM(2010) 162) de 16.4.2010 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/comm_2010_162_en.pdf). 
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Quadro 1 
Quadro financeiro 2007/2013 (Milhões de euros - preços actuais) 

DOTAÇÕES DE 
AUTORIZAÇÃO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
20072013 

% 

RUBRICA 1: 
CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 
1A. Competitividade 
para o crescimento e 
o emprego 
 
1B. Coesão para o 
crescimento e o 
emprego 

53 979 
 
 
 
 

8 918 
 
 
 

45 061 

57 653 
 
 
 
 

10 386 
 
 
 

47 267 

61 696 
 
 
 
 

13 269 
 
 
 

48 427 

63 555 
 
 
 
 

14 167 
 
 
 

49 388 

63 974 
 
 
 
 

12 987 
 
 
 

50 987 

67 614 
 
 
 
 

14 853 
 
 
 

52 761 

70 147 
 
 
 
 

15 623 
 
 
 

54 524 

438 618 
 
 
 
 

90 203 
 
 
 

348 415 

44,9 
 
 
 
 

9,2 
 
 
 

35,7 

RUBRICA 2: 
Preservação e 
gestão dos recursos 
naturais 
das quais: 
 
1º Pilar da PAC 
(despesas de 
mercado e 
pagamentos directos) 

55 143 
 
 
 
 
 
 

45 759 
 

59 193 
 
 
 
 
 
 

46 217 
 

56 333 
 
 
 
 
 
 

46 679 
 

59 955 
 
 
 
 
 
 

47 146 
 

59 688 
 
 
 
 
 
 

47 617 
 

60 810 
 
 
 
 
 
 

48 093 
 

61 289 
 
 
 
 
 
 

48 574 
 

412 411 
 
 
 
 
 
 

330 085 
 

42,3 
 
 
 
 
 
 

33,8 

Rubrica 3: 
Cidadania, 
liberdade, 
segurança e justiça 
 
3A. Liberdade, 
segurança e justiça 
 
3B. Cidadania 

1 273 
 
 
 
 

637 
 
 

636 

1 362 
 
 
 
 

747 
 
 

615 

1 518 
 
 
 
 

867 
 
 

651 

1 693 
 
 
 
 

1 025 
 
 

668 

1 889 
 
 
 
 

1 206 
 
 

683 

2 105 
 
 
 
 

1 406 
 
 

699 

2 376 
 
 
 
 

1 661 
 
 

715 

12 216 
 
 
 
 

7 549 
 
 

4 667 

1,3 
 
 
 
 

0,8 
 
 

0,5 
RUBRICA 4: A UE 
como protagonista 
global 
 

6 578 7 002 7 440 7 893 8 430 8 997 9 595 55 935 5,7 

RUBRICA 5: 
ADMINISTRAÇÃO 
 

7 039 7 380 7 525 7 882 8 144 8 670 9 095 55 735 5,7 

RUBRICA 6: 
Compensações 
 

445 207 210 -- -- -- -- 862 0,1 

TOTAL DAS 
DOTAÇÕES DE 
AUTORIZAÇÃO (*) 
em percentagem do 
RNB (Rendimento 
Nacional Bruto) 

124 457 
 
 
 
 

1,02% 

132 797 
 
 
 
 

1,08% 

134 722 
 
 
 
 

1,16% 

140 978 
 
 
 
 

1,18% 

142 629 
 
 
 
 

1,15% 

148 196 
 
 
 
 

1,13% 

152 502 
 
 
 
 

1,12% 

975 777 
 
 
 
 

1,12% 

100 

TOTAL DAS 
DOTAÇÕES DE 
PAGAMENTO 
(*) 
em percentagem do 
RNB (Rendimento 
Nacional Bruto) 

122 190 
 
 
 

1,00% 

129 681 
 
 
 

1,05% 

120 445 
 
 
 

1,04% 

134 289 
 
 
 

1,12% 

133 440 
 
 
 

1,08% 

141 360 
 
 
 

1,08% 

144 171 
 
 
 

1,06% 

925 576 
 
 
 

1,06% 

-- 

Limite máximo dos 
recursos próprios 
em % do RNB 

 
1,24% 

 
1,24% 

 
1,24% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
-- 

Fonte: Quadro Financeiro 2007/2013 ajustado para o ITER (COM(2011) 226, 20.4.2011). 
(*) Ver Nota (19) sobre as definições de "Dotações de autorização" e "Dotações de pagamento". 
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 Os recursos próprios dividem-se actualmente em três categorias principais: 

os recursos próprios tradicionais (em 2011, este recurso correspondeu a 
12% da receita total); o recurso próprio baseado no IVA (em 2011, o 
montante total deste recurso próprio cobrado atingiu 11% da receita total); o 
recurso próprio baseado no RNB (em 2011, o montante total cobrado atingiu 
76% da receita total). 

 
 O limite máximo dos recursos próprios, fixado em percentagem do RNB, está 

fixado em 1,23% para a UE-27 no período do QFP de 2007/2013. 

 
 
 
1.3.  Relação entre a reapreciação do orçamento da UE, a Estratégia UE 

2020, a reforma da PAC e o calendário 
 
Numa declaração anexa ao AI de 17 de Maio de 2006, a Comissão foi formalmente a 
efectuar uma reapreciação global e abrangente que cubra todos os aspectos das despesas 
da UE, incluindo a Política Agrícola Comum, bem como dos recursos, incluindo a correcção 
do Reino Unido, e a apresentar um relatório em 2008/2009. Os atrasos na ratificação do 
Tratado de Lisboa fizeram adiar essa apresentação para 2010.  
 
Em 19 de Outubro de 2010, a Comissão publicou a sua Comunicação sobre a 
reapreciação do orçamento da UE15. Todavia, não definiu nem os futuros recursos 
próprios da UE, as despesas prioritárias da UE e o montante do orçamento, nem a parte 
que cada política deve receber. Em qualquer caso, o novo orçamento deve ser visto no 
contexto mais alargado da Estratégia Europa 202016 que a Comissão apresentou em 
Março de 2010. Esta determinou que o financiamento futuro da UE deve ser concebido, 
antes de mais, para ajudar a gerar um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e 
deve ser direccionado para dar resposta a desafios colectivos como infra-estruturas, 
energia ou alterações climáticas. 
 
No que respeita à agricultura, as Conclusões do Conselho Europeu de 17 de Junho de 
2010, que adoptou a Estratégia Europa 202017, reconheceram que "Um sector agrícola 
que seja sustentável, produtivo e competitivo constituirá um importante contributo para a 
nova estratégia, tendo em conta o potencial de crescimento e de emprego das zonas 
rurais, garantindo ao mesmo tempo uma concorrência leal". 
 
A revisão final de todos os elementos do orçamento da UE será colocada em cima da 
mesa como parte da negociação do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
2014/2020, para a qual a Comissão já apresentou propostas em 29 de Junho de 2011. 
Neste contexto, as negociações financeiras decorrerão paralelamente às negociações 
sobre a reforma da PAC, que deverão ter início em 12 de Outubro de 2012, após a 
apresentação do pacote legislativo por parte da Comissão. 
 

                                                     
15  COM(2010) 700, 19.10.2010. 
16  "Europa 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo", COM(2010) 2020, 

3.3.2010. 
17  Conclusões do Conselho Europeu, 17 de Junho de 2010 (nomeadamente o n.º 5). 
 (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/115346.pdf). 
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Os interesses agrícolas estão particularmente em risco nesse processo, uma vez que a 
PAC representa actualmente a despesa individual mais elevada (cerca de 55 300 milhões 
de euros em dotações de pagamento em 2011) (Quadros 8 e 9). Uma vez que a escala do 
orçamento da agricultura depois de 2013 dirá respeito ao novo Quadro Financeiro 
Plurianual, a adopção na generalidade das propostas legislativas relativas à PAC pelo 
processo de co-decisão não será provavelmente possível antes do acordo 
interinstitucional (AI) sobre as Perspectivas Financeiras para 2014/2020. Por 
outras palavras, os calendários das negociações do Quadro Financeiro Plurianual e do 
processo de reforma da PAC irão convergir e influenciar-se mutuamente. 
 
Além disso, há que acrescentar o vazio jurídico existente nos níveis de tomada de 
decisão dos actos agrícolas da reforma da PAC. Nesta fase, ainda não sabemos quais 
serão as modalidades de aplicação do artigo 43.º, n.º 3, do TFUE, que permite o 
estabelecimento de certos montantes de ajuda ou níveis de preços exclusivamente pelo 
Conselho. Até à data, o Parlamento Europeu rejeitou todas as excepções ao processo de 
co-decisão. Neste contexto, as propostas legislativas de 12 de Outubro de 2011 terão 
obrigatoriamente de incluir disposições específicas sobre o desenvolvimento do artigo 
43.º, n.º 3, do TFUE, com uma delimitação muito clara das competências legislativas 
entre o Parlamento Europeu e o Conselho no que respeita à PAC. 
 
Paradoxalmente, o novo quadro de tomada de decisão será decidido ao mesmo tempo 
que os novos regulamentos relativos ao apoio directo, à OMC única ou ao 
desenvolvimento rural. 
 
Importa salientar que, para permitir que os novos regulamentos da PAC entrem em vigor 
em Janeiro de 2014, deve chegar-se a um acordo político sobre os limites máximos do 
Quadro Financeiro Plurianual o mais tardar um ano antes de o quadro entrar em vigor 
(ou seja, até Dezembro de 2012). 
 
A complexidade do sistema de tomada de decisões da UE, juntamente com o calendário 
eleitoral sobrecarregado em vários países grandes durante o processo de negociação 
(França em 2012, Itália e Alemanha em 2013), pode comprometer o calendário de 
referência das Instituições Europeias, sobretudo se houver mudanças nos governos 
nacionais. 
 
Seja como for, se não houver um acordo financeiro até ao final de 2013, os limites 
máximos de 2013 serão automaticamente prorrogados para 2014, com um ajustamento 
de 2% de inflação (ver ponto 3.1 - Artigo 312.º, n.º 4 do TFUE. Contudo, o efeito do 
atraso seria evidente nos programas plurianuais (desenvolvimento rural, política de 
coesão, quadro de investigação, etc.). 
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Gráfico 3 
Distribuição da despesa por sector no QFP 2007/2013 

1. Smart and inclusive 
growth

45%

2. Sustainable growth: 
natural resources

42%

3. Security and 
citizenship

1%

4. Global Europe
6%

5. Administration
6%

 
Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados da Comissão Europeia 
(Quadro 1) 
 
 
 
 O novo orçamento da PAC deve ser visto no contexto mais alargado da 

Estratégia Europa 2020 e do processo de revisão do orçamento da UE. Além 
disso, a complexidade do sistema de tomada de decisões da UE, juntamente 
com o calendário eleitoral sobrecarregado em muitos dos grandes países 
durante o processo de negociação pode comprometer o calendário de 
referência das Instituições Europeias. 

 
 Se não houver um acordo financeiro até ao final de 2013, os limites máximos 

de 2013 serão automaticamente prorrogados para 2014, com um 
ajustamento de 2% de inflação. 
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2.  DESPESA DA PAC NO ORÇAMENTO DA UE 
 

2.1.  Implementação da PAC 
 
A partir de Janeiro de 1962, com a criação das primeiras Organizações Comuns de 
Mercado (OCM), a PAC passou a ser implementada através do Fundo Europeu de 
Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA). Em 1964, este foi dividido em duas secções: 
a Secção Orientação, que ajudou a financiar operações envolvendo a política estrutural e 
o desenvolvimento das zonas rurais; e a Secção Garantia, que sempre foi, de longe, a 
maior das duas e que tinha como objectivo financiar as despesas resultantes da aplicação 
da política de mercado e de preços (OCM). Em Janeiro de 2007, o FEOGA dividiu-se em 
dois fundos distintos: o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), destinado a 
financiar medidas de mercado e o apoio ao rendimento (actualmente designado "primeiro 
pilar da PAC"); e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
destinado a financiar as medidas do "segundo pilar" da PAC. 
 
O custo da PAC relativamente ao Rendimento Nacional Bruto (RNB) europeu e ao 
orçamento total da UE foi diminuindo progressivamente18. 
 
A PAC representava 80-90% das dotações para pagamentos da UE no início da década 
de setenta (Quadro 2)19 e financiava o desenvolvimento dos instrumentos da política de 
mercados. Esta percentagem elevada deve-se ao facto de a PAC ser praticamente a única 
política comum no início da integração europeia (UE-6). O custo do orçamento da PAC 
comparado com o RNB dos Estados-Membros fundadores era equivalente a 0,3%-0,5% 
durante este período inicial (Quadro 2, última coluna). 
 
A partir de 1974, a percentagem da despesa agrícola no orçamento da União Europeia 
foi diminuindo cada vez mais em termos relativos (Quadros 3 e 4), apesar dos 
alargamentos (UE-9:  1973; UE-10: 1981; UE-12: 1986). Em 1987, imediatamente antes 
da aplicação do primeiro QFP, a despesa da PAC representava 67,6% do total das 
dotações de pagamento e 0,67% do RNB da UE (Quadro 4).  
 
O QFP seguinte, desenvolvido pelo Pacote Delors I (1988/1992) e pelo Pacote Delors II 
(1993/1999) submeteu a despesa agrícola a directrizes muito apertadas (Quadros 5 e 6). 
A partir de 1992, data da primeira revisão importante da PAC e da introdução das ajudas 
directas, a despesa da PAC manteve-se estável apesar da crise da BSE, da integração dos 
antigos Länder da Alemanha Oriental (1991) e das novas adesões (UE-15: 1995). A 
parcela da PAC no orçamento geral baixou de 62% para 52% durante a década de 
noventa (0,68% para 0,57% em termos do RNB) (Quadros 5 e 6). 
 
No século XXI, o QFP de 2000/2006 (Agenda 2000) e 2007/2013 consolidaram a 
estabilização da despesa agrícola. A adesão dos países da Europa Oriental (UE-25 2004; 
UE-27: 2007 (20) não conseguiu travar a redução das dotações da PAC (de 52% do 
orçamento geral em 2000 para 45,8% em 2010; de 0,52% para 0,46% em termos do 
RNB) (Quadros 7 e 8).  
                                                     
18  Ver Anexo para mais pormenores (Quadros I a VII). 
19  O regulamento financeiro da UE faz uma distinção entre as "dotações de autorização" e as "dotações de 

pagamento". As "dotações de autorização" cobrem o custo total dos compromissos jurídicos assumidos 
durante o exercício em curso. As "dotações de pagamento" cobrem os pagamentos que decorrem da 
execução dos compromissos jurídicos assumidos durante o exercício em curso (mesmo que tais pagamentos 
tenham sido autorizados em exercícios anteriores). Os quadros que se seguem sobre as despesas da PAC 
mostram que as dotações de pagamento se aplicam aos anos 1968/2010 (o último ano com um Relatório 
Financeiro e dados disponíveis). 

20  Ver: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A157%3ASOM%3AEN%3AHTML relativo à 
última adesão (UE-27). 
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Quadro 2 

 

A PAC E O ORÇAMENTO POR ANOS (UE-6: 1968 / 1972) 

Dotações de pagamento 

Milhões de Unidades de Conta (UC) 

UE-6 
 

Total 
pagamentos 

orçamento da UE 
(*) 

Orçamento PAC 
(FEOGA) (*) 

% TOTAL 
PAGAMENTOS 

PAC / 
ORÇAMENTO 

DA UE 

% total 
pagamentos 

/ 

 RNB da UE 

% PAC 

/ 

RNB da UE 

1968 1 487,9 1 293,7 86,9% 0.4% 0.34% 

1969 1 904,8 1 719,9 90,2% 0.5% 0.45% 

1970 3 385,2 3 166,5 93,5% 0.7% 0.65% 

1971 2 207,1 1 817,1 82,3% 0.4% 0.32% 

1972 3 122,3 2 583,8 82,7% 0.5% 0.41% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise 
realizada pelo Departamento Temático B do PE. 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem CECA. O orçamento da PAC inclui o FEOGA Secção Garantia e o 
FEOGA Secção Orientação. 
 
 

Quadro 3 
 

A PAC E O ORÇAMENTO POR ANOS (UE-9: 1973 / 1980) 

Dotações de pagamento 

Milhões de UC / ecus 

UE-9 
(UC antes de 
1978; 

Ecus depois de 
1978) 

Total 
pagamentos 

orçamento UE 
Orçamento PAC 

(FEOGA) (*) 

% TOTAL 
PAGAMENTOS 

PAC / 
ORÇAMENTO DA 

UE 

% total 
pagamento

s / 

 RNB da UE 

% PAC 

/ 

RNB da UE 

1973 4 505,2 3 625,2 80,4% 0,5% 0.40% 

1974 4 826,4 3 497,6 72,4% 0,5% 0.36% 

1975 5 816,9 4 404,4 75,7% 0,5% 0.38% 

1976 7 562,8 5 748,8 76,0% 0,6% 0.45% 

1977 8 375,9 6 700,1 80,0% 0,6% 0.46% 

1978 12 041,8 9 004,9 74,5% 0,8% 0.60% 

1979 14 220,7 10 673,6 75,0% 0,8% 0.60% 

1980 15 857,3 11 606,5 73,2% 0,8% 0.58% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise 
realizada pelo Departamento Temático B do PE. 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem CECA. O orçamento da PAC inclui o FEOGA Secção Garantia e o 
FEOGA Secção Orientação. 
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Quadro 4 
 

A PAC E O ORÇAMENTO POR ANOS (UE-10/12: 1981/1987) 

Dotações de pagamento 

Milhões de ecus 

UE-10 

UE-12 
(depois de 
1986) 

 

Total 
pagamentos 

orçamento da 
UE (*) 

Orçamento 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% TOTAL 
PAGAMENTOS PAC 
/ ORÇAMENTO DA 

UE 

% total 
pagamento

s 

/ 

RNB da UE 

% PAC 

/ 

RNB da UE 

1981 17 726,0 11 603,6 65,4% 0,8% 0,52% 

1982 20 469,6 12 910,6 63,0% 0,9% 0,57% 

1983 24 506,0 16 361,1 66,8% 0,9% 0,60% 

1984 27 081,4 18 926,0 69,9% 1,0% 0,69% 

1985 27 867,3 20 413,3 73,2% 0,9% 0,66% 

1986 (UE-12) 34 675,4 22 889,3 66,0% 1,0% 0,66% 

1987 (UE-12) 35 088,0 23 739,6 67,6% 1,0% 0,67% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise 
realizada pelo Departamento Temático B do PE. 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem CECA. O orçamento da PAC inclui o FEOGA Secção Garantia e o 
FEOGA Secção Orientação. 

 

Quadro 5 
 

A PAC NO PACOTE DELORS I (UE-12: 1988 / 1992) 

Dotações de pagamento 

Milhões de ecus UE-12 

(+ os novos 
Länder alemães 
depois de 1991) 

Total 
pagamentos 

orçamento da UE 
(*) 

Orçamento 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% TOTAL 
PAGAMENTO

S PAC / 
ORÇAMENTO 

DA UE 

% total 
pagament

os 

/ 

RNB da UE 

% PAC 

/ 

RNB da UE 

1988 41 021,7 27 536,1 67,1% 1,0% 0,67% 

1989 40 757,1 25 750,4 63,2% 1,0% 0,63% 

1990 44 062,9 27 429,9 62,2% 1,0% 0,62% 

1991 (novos 
Länder) 53 510,6 33 188,6 62,0% 1,1% 0,68% 

1992 (novos 
Länder) 58 490,2 34 112,4 58,3% 1,1% 0,64% 

 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise 
realizada pelo Departamento Temático B do PE. 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem CECA. O orçamento da PAC inclui o FEOGA Secção Garantia e o 
FEOGA Secção Orientação. 
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Quadro 6 
 

A PAC NO PACOTE DELORS II (UE-12/15: 1993 /1999) 

Dotações de pagamento 

Milhões de ecus/euros 
UE-12 

UE-15 (depois 
de 1995) 
(euros depois de 
1999) 

Total 
pagamentos 

orçamento da UE 
(*) 

Orçamento 
PAC (FEOGA) 

(*) 

% TOTAL 
PAGAMENTOS 

PAC / 
ORÇAMENTO DA 

UE 

% total 
pagamento

s 

/ 

RNB da UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

1993 64 783,4 37 850,0 58,4% 1,2% 0,70% 

1994 59 273,1 35 429,3 59,8% 1,1% 0,65% 

1995 (UE-15) 66 547,4 37 021,0 55,6% 1,1% 0,61% 

1996 (UE-15) 77 032,2 42 684,5 55,4% 1,2% 0,66% 

1997 (UE-15) 79 819,1 44 003,0 55,1% 1,1% 0,60% 

1998 (UE-15) 80 878,1 42 589,5 52,6% 1,1% 0,58% 

1999 (UE-15) 83 491,6 43 242,6 51,8% 1,1% 0,57% 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise 
realizada pelo Departamento Temático B do PE. 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem CECA. O orçamento da PAC inclui o FEOGA Secção Garantia e o 
FEOGA Secção Orientação. 

 

Quadro 7 
 

A PAC NA AGENDA 2000 (UE-15/25: 2000 / 2006) 

Dotações de pagamento 

Milhões de euros UE-15 

UE-25 (depois de 
2004) 
 

Total 
pagamentos 

orçamento da 
UE (*) 

Orçamento PAC 
(FEOGA) (*) 

% TOTAL 
PAGAMENTOS 

PAC / 
ORÇAMENTO DA 

UE 

% total 
pagamento

s 

/ 

RNB da UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

2000 80 448,9 41 828,0 52,0% 1,0% 0,52% 

2001 80 557,7 43 474,3 54,0% 0,9% 0,48% 

2002 85 765,7 44 731,9 52,1% 1,0% 0,52% 

2003 89 377,4 46 704,1 52,2% 1,0% 0,52% 

2004 (UE-25) 99 934,2 46 354,9 46,4% 1,0% 0,46% 

2005 (UE-25) 103 999,6 51 290,1 49,3% 1,0% 0,49% 

2006 (UE-25) 105 808,8 53 032,0 50,1% 1,0% 0,50% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise 
realizada pelo Departamento Temático B do PE. 
(*) O orçamento da UE não inclui o FED nem a CECA entre 2000 e 2002. Orçamento UE sem FED depois de 
2002. O orçamento da PAC inclui o FEOGA Secção Garantia e o FEOGA Secção Orientação. 
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Quadro 8 
 

A PAC NO QFP 2007/2013 (UE-27: 2007 / 2013) 

Dotações de pagamento 

Milhões de euros 
UE-27 

 
 

Total 
pagamentos 

orçamento UE 
Orçamento 

PAC (*) 

% TOTAL 
PAGAMENTOS PAC 
/ ORÇAMENTO DA 

UE 

% total 
pagament

os 

/ 

RNB da 
UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

2007 112 377 52 878 47,0% 0,9% 
0,43
% 

2008 113 070 51 256 45,3% 0,9% 
0,41
% 

2009 112 107 49 998 44,5% 0,9% 
0,43
% 

2010 120 490 55 183 45,8% 1,0% 
0,46
% 

2011 (Orçamento) 
(**) 126 527  55 324 43,7% 1,0% 

0,44
% 

2012 (Orçamento) 
(**) 132 739  56 826 42,8% 1,0% 

0,43
% 

2013 (provisões 
QFP) 

144 171 

(***) 

59 756 

(****) 

41,4% 

 

1,06% 

 

0,43
% 

 
 
Fonte: EU Budget 2010 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2010), Anexo II, págs. 
70-71 (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem receitas afectadas. O orçamento da PAC inclui as despesas 
relacionadas com o mercado (FEAGA), a saúde dos animais e das plantas e o desenvolvimento rural (FEADER). 
(**) Dados para 2011 e 2012: dotações de pagamento do orçamento da UE.  
(***) Orçamento total da UE para 2013: limite máximo dos pagamentos incluído no QFP 2007/2013 (Quadro 1) 
(****) Orçamento PAC 2013: limite máximo das autorizações incluído no QFP 2007/2013 (Quadro 1) 
 
 
A reforma da PAC de 2003 reforçou a disciplina financeira no primeiro pilar da PAC 
através da dissociação das ajudas directas. O princípio da dissociação estabelece um 
pagamento por exploração, independente da produção, e, consequentemente, congela os 
montantes atribuídos em função das referências históricas de 2000/2002, com base nos 
cálculos dos pagamentos. 
 
Se o nível de despesas reflecte as principais prioridades políticas da UE, então a PAC 
continua a ser, durante o período 2007/2013, a política comum mais importante. Na 
Rubrica 2 ("Preservação e gestão dos recursos naturais"), que inclui igualmente o 
ambiente e as pescas, a PAC representa 45,8% do total de pagamentos executados em 
2010 (Quadros 8 e 9)21. 

                                                     
21  Para mais pormenores sobre a execução da PAC e a afectação das despesas agrícolas, ver Relatórios FEAGA e 

FEADER (disponíveis em http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm) e os Relatórios Financeiros do 
orçamento da UE de 2007 a 2010:  

 Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2007:  
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2007/fin_report/fin_report_07_en.pdf 
 Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
________________________________________________________________________________ 

 

PE 460.067 26 

 
Quadro 9 

 
Implementação da PAC na Rubrica 2 do actual QFP 

(anos 2007/2012 - Milhões de euros - preços actuais) 

DOTAÇÕES DE 
PAGAMENTO: 

2007 
(*) 

% 2007 2008 
(*) 

2009 
(*) 

2010 
(*) 

% 2010 2011 
(**) 

2012 
(**) 

RUBRICA 1: 
CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 

43 174 
 
 

38,4% 45 059 43 999 48 094 39,9% 53 280 57 701 

RUBRICA 2: 
Preservação e 
gestão dos recursos 
naturais 
incluindo: 
 
A. PAC 
incluindo: 
 
A1. Despesas de 
mercado, ajudas 
directas e acções no 
domínio da saúde 
 
A2. 
Desenvolvimento 
Rural 
 
B. Pescas 
 
C. Vida + 
 
D. Outras acções 
 

54 018 
 
 
 
 
 

52 878 
 
 

42 075 
 
 
 
 

10 803 
 
 

993 
 

109 
 

38 

48,1% 
 
 
 
 
 

47,0% 
 
 

37,4% 
 
 
 
 

9,6% 

52 267 
 
 
 
 
 

51 256 
 
 

40 727 
 
 
 
 

10 529 
 
 

831 
 

139 
 

41 

50 798 
 
 
 
 
 

49 998 
 
 

41 259 
 
 
 
 

8 739 
 
 

537 
 

212 
 

51 

56 060 
 
 
 
 
 

55 183 
 
 

43 690 
 
 
 
 

11 493 
 
 

606 
 

218 
 

53 

46,5% 
 
 
 
 
 

45,8% 
 
 

36,3% 
 
 
 
 

9,5% 

56 380 
 
 
 
 
 

55 324 
 
 

42 763 
 
 
 
 

12 561 
 
 

719 
 

262 
 

75 

57 948 
 
 
 
 
 

56 826 
 
 

44 073 
 
 
 
 

12 753 
 
 

782 
 

267 
 

73 

Rubrica 3: 
Cidadania, liberdade, 
segurança e justiça 
 

1 011 0,9% 1 262 1 930 1 306 1,1% 1 459 1 514 

RUBRICA 4: 
A UE como 
protagonista global 
 

7 091 6,3% 7 191 7 788 7 340 6,1% 7 238 7 294 

RUBRICA 5: 
ADMINISTRAÇÃO 
 

6 640 5,9% 7 085 7 382 7 690 6,4% 8 172 8 282 

RUBRICA 6: 
Compensações 
 

445 0,4% 207 209 -- -- -- -- 

TOTAL DAS 
DOTAÇÕES DE 
PAGAMENTO 

112 377 100 113 070 112 107 120 490 100 126 527 132 739 

 
Fonte: EU Budget 2010 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2010), Anexo II, pp. 70-
71 (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) 
(*) Orçamento da UE, não incluindo FED nem receitas afectadas. O orçamento da PAC inclui as despesas de 
mercado (FEAGA), a saúde dos animais e das plantas e as despesas de desenvolvimento rural (FEADER). 
(**) Dados para 2011 e 2012: dotações para pagamentos do orçamento da UE. Dados de 2013 indisponíveis. 
 

                                                                                                                                                                    
 Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2009: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2009/fin_report/fin_report_09_en.pdf 
 Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2010: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf 
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 O custo da PAC relativamente ao total do orçamento da UE foi diminuindo 

gradualmente em termos relativos entre os anos sessenta e 2010. A PAC 
representava 86,9% das dotações para pagamentos da UE em 1968. Em 
2010, a percentagem da PAC no orçamento total representava 45,8%. 

 
 O custo da PAC relativamente ao Rendimento Nacional Bruto (RNB) europeu 

foi reduzindo progressivamente após a explosão da década de noventa (de 
0,70% em 1993 para 0,46% em 2010). 

 
 Contudo, a PAC continua a ser a principal política comum em termos 

financeiros. 
 
 
 
2.2.  A PAC rumo a 2020 
 
O primeiro pilar da PAC - pagamentos directos e medidas de regulação do mercado 
(incluindo acções nos domínios veterinário e fitossanitário) - representa 36,3% das 
dotações de pagamento (Quadro 9). O aumento em flecha das ajudas directas a partir 
de 1992 (84% da despesa do FEAGA) resultou numa redução paralela de outra despesa 
do FEAGA: os subsídios à exportação ficam-se pelos 1,4% e as outras intervenções 
(armazenamento, medidas de reestruturação, acções de promoção e informação, medidas 
veterinárias e fitossanitárias) pelos 1,6% do FEAGA22. 
 
Do ponto de vista comunitário, é importante salientar o efeito visível do apoio ao 
rendimento agrícola, que representa mais de 40 mil milhões de euros por ano em ajudas 
directas recebidas pelos agricultores europeus. A actual crise económica está a reforçar a 
importância desse papel estabilizador, sobretudo no contexto de falta de liquidez e de 
restrições ao crédito. A ajuda agrícola anual, garantida e gratuita representa, portanto, o 
principal apoio financeiro às explorações agrícolas perante a volatilidade dos custos e dos 
preços. 
 
Os mecanismos de combate à volatilidade, juntamente com a redefinição do regime de 
apoio directo da PAC em função dos objectivos específicos e das exigências sociais (bens 
públicos), tornar-se-ão inevitavelmente os principais temas da nova PAC a aplicar pós-
2013, no âmbito do novo QFP 2014-2020. 
 
Em termos financeiros, a nova PAC suscita diversas questões23, a saber: 
 
 -  o montante total do orçamento agrícola, a ser aprovado como parte das 

negociações das Perspectivas Financeiras; 
 
 -  a natureza e o âmbito da redistribuição do actual regime de ajudas 

directas, em cumprimento das propostas da Comissão que defendem um "apoio 

                                                     
22  Fonte: Relatório FEAGA 2009 (disponível em http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm). 
23  Antes das propostas legislativas, ver a anterior Comunicação da Comissão "A PAC no horizonte 2020: 

Responder aos desafios do futuro em matéria de alimentação, recursos naturais e territoriais" 
(COM(2010) 672, 18 de Novembro de 2010). Para uma análise da comunicação, ver: "A PAC no horizonte 
2020: Documento de trabalho sobre a Comunicação da CE de 18 de Novembro de 2010", Parlamento 
Europeu, IP/B/AGRI/IC/2010-17, 24 de Novembro de 2010, disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33963. 
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mais equitativo e equilibrado" entre os Estados-Membros, as regiões económicas ou 
sistemas de produção e os agricultores;  

 
 -  o peso financeiro dos montantes específicos atribuídos a cada componente da 

ajuda nos futuros limites máximos dos pagamentos nacionais; de facto, esta 
questão crucial decorre da definição de prioridades no âmbito do futuro primeiro 
pilar; 

 
 -  além disso, que componentes da ajuda serão voluntárias, clareza nos critérios a 

utilizar para a distribuição interna, e o nível de flexibilidade permitida aos 
Estados-Membros em termos de definição das afectações; 

 
 -  os novos critérios para a distribuição do apoio ao desenvolvimento rural entre 

Estados-Membros;  
 
 -  o detalhe do quadro estratégico de desenvolvimento rural com uma 

abordagem integrada aos Fundos Estruturais, incluindo a distribuição de 
papéis e financiamento entre o FEADER e os instrumentos da política de coesão; 

 
 -   a importância relativa dos mecanismos destinados a combater a volatilidade 

dos custos e dos preços e a estabilizar os rendimentos de mercado (redes de 
segurança; reservas de crise; conjunto de instrumentos de gestão de riscos).  

 
 
 O primeiro pilar da PAC representa 36,6% das dotações de pagamento do 

actual QFP 2007/2013. O aumento em flecha das ajudas directas a partir de 
1992 (84% da despesa do FEAGA) resultou numa redução paralela de outra 
despesa do FEAGA: os subsídios à exportação ficam-se pelos 1,4% e as 
outras intervenções pelos 1,6% do FEAGA.  

 
 A nova PAC a aplicar depois de 2013, ao abrigo do novo QFP 2014-2020, 

suscita diversas questões: o montante total do orçamento agrícola; a 
natureza e o âmbito da redistribuição do actual regime de ajudas directas; os 
montantes específicos atribuídos a cada componente da ajuda nos futuros 
limites máximos dos pagamentos nacionais; os novos critérios para a 
distribuição do apoio ao desenvolvimento rural entre Estados-Membros; o 
detalhe do quadro estratégico de desenvolvimento rural com uma abordagem 
integrada aos Fundos Estruturais; e a importância relativa dos mecanismos 
destinados a combater a volatilidade dos custos e dos preços. 
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3.  O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 2014/2020 
 
3.1.  O novo QFP 2014/2020 no âmbito do Tratado de Lisboa 
 
O Tratado de Lisboa introduziu alterações significativas a nível financeiro, sobretudo no 
que respeita às relações interinstitucionais e aos processos de tomada de decisão24. Os 
principais elementos do Tratado de Lisboa relativos ao Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
são os seguintes25: 

 
a)  A consolidação do Quadro Financeiro Plurianual no TFUE 

 
Antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o QFP não passava do resultado de um 
Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão. Assim, o 
QFP e as suas regras são integrados, pela primeira vez, no direito primário por via dos 
artigos 310.º, n.º 4, e, em particular, 312.º do TFUE. 
 

.  Artigo 310.º, n.º 4, do TFUE - são introduzidas disposições relativas à 
disciplina orçamental neste artigo (ex-artigo 268.º TCE), que refere igualmente o 
"Quadro Financeiro Plurianual". 

 
.  Artigo 312.º do TFUE - O Tratado de Lisboa:  
-  estabelece a duração do QFP (pelo menos cinco anos) (artigo 312.º, n.º 1);  
-  estabelece um processo legislativo especial para a aprovação do regulamento de 

tal forma que, nos termos do novo Tratado, a decisão sobre o QFP será tomada 
pelo Conselho, deliberando por unanimidade, após aprovação do Parlamento 
Europeu (artigo 312.º, n.º 2);  

-  formaliza o conteúdo da programação plurianual da União, por categorias de 
despesas correspondentes aos grandes sectores de actividade da União; o QFP 
fixa os montantes dos limites máximos anuais das dotações para autorizações e 
para pagamentos (artigo 312.º, n.º 3); 

-  estipula que, se um novo QFP não tiver sido adoptado no final do quadro 
financeiro precedente, os limites máximos e "outras disposições" correspondentes 
ao último ano deste quadro são prorrogados até à adopção desse acto (artigo 
312.º, n.º 4); nos termos dessas disposições, se não houver um acordo até ao 
final de 2013, os actuais limites máximos serão prorrogados para 2014, 
com um ajustamento de 2% de inflação; 

-  e, por último, o Tratado de Lisboa estabelece que as instituições devem tomar 
todas as medidas necessárias para facilitar a adopção do quadro financeiro 
(artigo 312.º, n.º 5). 

 
b)  Futura tomada de decisões conjunta entre o Parlamento Europeu e o 

Conselho sobre todas as despesas agrícolas 
 
Graças à abolição pelo novo TFUE da distinção entre "despesas obrigatórias" (DO) e 
"despesas não obrigatórias" (DNO), doravante, os dois ramos da autoridade orçamental 

                                                     
24 As versões consolidadas do Tratado da União Europeia (TUE) e do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) estão disponíveis no JO C 83 de 30 de Março de 2010. Ver: 
http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang=en e 

 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML 
25  Para mais pormenores, ver: "As políticas estruturais e de coesão após o Tratado de Lisboa", Parlamento 

Europeu, Departamento Temático B, IP/B/COMM/NT/2010-01, PE 431.591, 15.2.2010. Ver em particular: 
Capítulo 4 (pág. 45). Disponível em: 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=pt&file=33865 
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decidirão em conjunto a totalidade das despesas agrícolas. O Conselho adquire, pois, 
poderes de decisão no que se refere às DNO e o Parlamento no que se refere às DO. No 
entanto, a distinção entre DO e DNO permanece no actual Acordo Interinstitucional (AI) 
sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira de 2006. Estas disposições 
deverão, por conseguinte, ser actualizadas no âmbito do novo Acordo Interinstitucional 
para o período 2014/2020. 
 
 
 O TFUE exige um orçamento da UE que seja integralmente financiado por 

recursos próprios. 
 
 Actualmente, mais de 85% do financiamento da UE baseia-se em agregados 

estatísticos derivados do RNB e do IVA. 
 
 A Comissão propõe a introdução de um recurso próprio com base numa taxa 

sobre as transacções financeiras, bem como de um novo recurso do IVA, a 
partir de 1 de Janeiro de 2018 o mais tardar. Esse novo recurso próprio 
financiaria cerca de 40% da despesa total da UE, e os recursos próprios 
tradicionais cobririam perto de 20% do total. 

 
 
 
3.2.  Rumo a um novo sistema de recursos próprios da União Europeia 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 312.º, n.º 1, do TFUE, a proposta da Comissão 
relativa ao QFP 2014/2020 salienta a necessidade de aplicar a disposição do Tratado que 
exige que o orçamento da União seja integralmente financiado pelos recursos próprios. 
Actualmente, mais de 85% do financiamento da UE baseia-se em agregados estatísticos 
derivados do RNB e do IVA (ver o Quadro 10 e o ponto 1.2). 
 
O montante avultado das contribuições nacionais suscitou junto dos contribuintes líquidos 
uma atitude que a Comissão resume na expressão "My money back", distorcendo a razão 
de ser de um orçamento da UE e questionando o princípio genérico de solidariedade da 
União. 
 
Esta preocupação foi recentemente suscitada pelo Parlamento Europeu26, que frisou que o 
debate muitas vezes coloca uma ênfase desproporcional nos balanços líquidos entre os 
Estados-Membros, contrariando assim o princípio da solidariedade da UE, diluindo o 
interesse comum europeu e ignorando grandemente o valor acrescentado europeu. A 
resolução do Parlamento Europeu salienta igualmente que os limites máximos dos 
recursos próprios no orçamento da UE nunca foram alterados desde 1993.  
 
Na Comunicação da Comissão Europeia sobre a "Reapreciação do Orçamento"27, a 
Comissão define uma lista de eventuais meios financeiros que podem substituir 
progressivamente as contribuições nacionais e aliviar o fardo dos tesouros nacionais. Está 
disponível uma análise das opções viáveis no documento de trabalho dos serviços da 

                                                     
26  Resolução do Parlamento Europeu de 8 de Junho de 2011 sobre "Investir no futuro: um novo Quadro 

Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva" (2010/2211(INI)). 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0266+0+DOC+XML+V0//EN). 

27  COM(2010) 700. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:EN:PDF). 
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Comissão28 que acompanha a sua proposta "relativa ao sistema de recursos próprios da 
União Europeia"29, na qual esta propõe um novo sistema de recursos próprios assente 
numa nova taxa sobre as transacções financeiras e num novo recurso baseado no 
IVA. 
 
Estes novos recursos próprios financiariam parcialmente o orçamento da União e 
poderiam substituir integralmente o actual recurso próprio extremamente complexo 
baseado no IVA, que a Comissão propõe abolir, e reduzir a dimensão do recurso próprio 
baseado no RNB. 
 
Nesse sentido, a Comissão propõe a introdução de um recurso próprio com base numa 
taxa sobre as transacções financeiras, bem como de um novo recurso baseado no IVA, a 
partir de 1 de Janeiro de 2018 o mais tardar. Desse modo, o novo recurso próprio 
financiaria cerca de 40% da despesa total da UE, e os recursos próprios tradicionais 
cobririam perto de 20% do total. O recurso próprio baseado no RNB continuaria a ser o 
recurso mais importante, financiando cerca de 40 % do orçamento (Quadro 10). 

 
Quadro 10 

 
Evolução estimada da estrutura de financiamento da UE (2012-2020) 

 
Projecto de orçamento de 

2012 
2020   

Mil milhões 
de euros 

% de 
recursos 
próprios 

Mil 
milhões 
de 
euros 

% de 
recursos 
próprios 

Recursos próprios tradicionais  19,3 14,7 30,7 18,9 

Actuais contribuições nacionais 111,8 85,3 65,6 40,3 

         Recurso próprio baseado no IVA 14,5 11,1 // // 

         Recurso próprio baseado no RNB 97,3 74,2 65,6 40,3 

Novos recursos próprios  // // 66,3 40,8 

        Novo recurso baseado no IVA  // // 29,4 18,1 

        Imposto da UE sobre as operações 
financeiras 

// // 37 22,7 

TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS 131,1 100 162,7 100 

 
Fonte: Proposta da Comissão Europeia relativa ao "sistema de recursos próprios da União Europeia". COM 
(2011) 510. 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf) 
 

                                                     
28  Financiar o orçamento da UE: relatório sobre o funcionamento do sistema de recursos próprios, 

(SEC(2011) 876). 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources__annex
_en.pdf). 

29  Proposta da Comissão relativa ao "sistema de recursos próprios da União Europeia", COM(2011) 510 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_en.pdf). 
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 O Tratado de Lisboa consolidou o Quadro Financeiro Plurianual no TFUE e 

confirmou a tomada de decisões conjunta entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre todas as despesas agrícolas no futuro. 

 
 
 
3.3.  Novas prioridades relativamente às despesas da UE: a Estratégia 

Europa 2020 
 
O Presidente da Comissão da União Europeia salienta, no prefácio da Comunicação da 
Comissão sobre "Um orçamento para a Europa 2020", que esta propõe um orçamento 
inovador, e convida os leitores a olhar para além das rubricas tradicionais e centrar a sua 
atenção na forma como, através de todo o orçamento, se concretizarão os objectivos da 
estratégia Europa 2020.  
 
O Presidente realça, em particular, a forma como a proposta representa o abandono da 
cultura dos «direitos adquiridos» que leva algumas autoridades públicas a considerar que 
podem despender fundos como entendem. Explica ainda que a proposta da Comissão 
Europeia está orientada para uma nova perspectiva em que cada pedido de despesa deve 
ser claramente associado aos objectivos e prioridades acordados em conjunto e que 
cada euro gasto servirá múltiplos objectivos. 
 
Na prática, a proposta não apresenta muitas inovações relativamente à estrutura do 
orçamento, e diversas referências parecem estar reservadas para a novidade das 
despesas de organização. 
 
A Comissão propõe um quadro financeiro com dotações de autorização que correspondem 
a 1,05% do RNB e que se traduzem em pagamentos provenientes do orçamento da UE 
correspondentes a 1%, aos quais acresce ainda 0,02% de despesas potenciais não 
abrangidas pelo QFP e 0,04% de despesas não abrangidas pelo orçamento, o que conduz 
a um montante total de 1,11%. Os fundos afectados não inscritos no QFP destinam-se a 
dar resposta a situações de crise e emergência e as despesas que beneficiam de 
contribuições ad hoc dos Estados-Membros (por exemplo, o FED que dispõe de uma chave 
de contribuição diferente da do orçamento da UE). 
 
O próximo conjunto de instrumentos e programas financeiros caracterizar-se-á pela 
tónica nos resultados, por um maior recurso à condicionalidade e pela simplificação da 
aplicação. A proposta salienta que os resultados estarão claramente relacionados com a 
aplicação da estratégia Europa 2020 e a prossecução dos seus objectivos, o que implica 
centrar os programas num número limitado de prioridades e acções de grande 
importância que permitam alcançar uma massa crítica. Simultaneamente, a Comissão dá 
grande ênfase ao papel que será desempenhado por uma maior condicionalidade na 
política de coesão e na ecologização dos pagamentos directos da PAC na concretização da 
Estratégia Europa 2020. 
 
Por fim, a proposta frisa também que o Quadro Financeiro Europeu será modernizado 
mediante a reafectação dos recursos a áreas prioritárias, como as infra-estruturas 
pan-europeias, a investigação e a inovação, a educação e a cultura, a segurança 
das fronteiras externas da UE e a concretização das prioridades no domínio das 
relações externas, como a política de vizinhança da União Europeia. 
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Em termos gerais, podemos ver que o alargamento da Europa foi feito à custa da política 
agrícola, com uma redução do seu peso no orçamento do QFP de 42% (2007/2013) para 
menos de 37% (2014/2020) e uma redução associada de mais de 10% dos recursos 
afectados no capítulo "Crescimento sustentável: recursos naturais" (ver Quadro 11 e 
Figura 4). 
 

Quadro 11 

Principais rubricas do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 e comparação 
com o QFP 2007 - 2013 (Milhões de euros - preços constantes de 2011) 

 
Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados da Comissão Europeia 
 
 

Gráfico 4 
Distribuição das despesas na proposta de QFP 2014/2020 e comparação com o 

período 2007-2013 

1. Smart and inclusive 
growth

48%

2. Sustainable growth: 
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Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados da Comissão Europeia 
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Na perspectiva da reafectação de recursos a algumas áreas prioritárias específicas, é 
possível, nomeadamente, apreciar: 
 
1)  A proposta de afectação de 80 mil milhões de euros, no período 2014-2020, ao 

Quadro Estratégico Comum (QEC) para o Financiamento da Investigação e da 
Inovação, aumentando o orçamento que lhe foi atribuído em 2020 (último ano do 
QFP proposto) em 30% comparado com o ano de 2013 (último ano do actual QFP). 

 
2)  A proposta de afectação de 40 mil milhões de euros à Facilidade «Interligar a 

Europa» para o período de 2014-2020 (Rubrica 1), complementados por um 
montante de 10 mil milhões de euros a reservar para os investimentos conexos no 
sector dos transportes no âmbito do Fundo de Coesão. Este montante inclui 9,1 mil 
milhões de euros para o sector da energia, 31,6 mil milhões de euros para o sector 
dos transportes (incluindo 10 mil milhões de euros no âmbito do Fundo de Coesão) e 
9,1 mil milhões para as TIC. O orçamento total afectado para esta finalidade em 2020 
deve ser aumentado cerca de 376% comparativamente a 2013. 

 
3)  A proposta de afectação de 15 200 milhões de euros ao domínio da educação e 

formação (Rubrica 1) e de 1 600 milhões de euros ao domínio da cultura no período 
2014-2020, aumentando o orçamento que lhe foi atribuído em 2020 (último ano do 
QFP proposto) em 20% comparado como o ano de 2013 (último ano do actual QFP). 

 
4)  A proposta de criação de instrumentos financeiros específicos destinados a apoiar o 

papel da UE enquanto protagonista global (Rubrica 4), dentro (70 000 milhões de 
euros, no período 2014-2020, para instrumentos externos) e fora (353 500 milhões de 
euros, no período de 2014-2020, para os países ACP, os países e territórios 
ultramarinos e a Reserva para as Ajudas de Emergência) do QFP. 
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Quadro 12 

Discriminação detalhada do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 e comparação com o QFP 2007-2013 
(Milhões de euros - preços constantes de 2011) 

 
Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados da Comissão Europeia 
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 A proposta não contém muitas inovações no que respeita à estrutura do 

orçamento, e diversas referências parecem estar reservadas para a novidade 
das despesas de organização. 

 
 A Comissão propõe um quadro financeiro com dotações de autorização que 

correspondem a 1,05% do RNB e que se traduzem em pagamentos 
provenientes do orçamento da UE correspondentes a 1%. Um acréscimo de 
0,02% das despesas potenciais não abrangidas pelo QFP e de 0,04% das 
despesas não abrangidas pelo orçamento conduz a um montante total de 
1,11%. 

 
 As principais características do próximo conjunto de programas e 

instrumentos financeiros serão, por conseguinte, a tónica nos resultados, um 
maior recurso à condicionalidade e a simplificação da aplicação. 

 
 A Comissão propõe a reafectação de recursos a áreas prioritárias como, por 

exemplo, as infra-estruturas pan-europeias, a investigação e a inovação, a 
educação e a cultura, a segurança das fronteiras externas da UE e as 
prioridades da política de relações externas como a vizinhança da União 
Europeia. 

 
 O alargamento da Europa foi feito à custa da política agrícola, com uma 

redução do seu peso no orçamento do QFP de 42% (2007/2013) para menos 
de 37% (2014/2020). 
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4.  A PAC NO QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 
2014/2020 

 
4.1.  Dotação orçamental global para a agricultura 
 
Em termos de autorizações e a preços constantes de 200130, a proposta apresentada em 
Junho pela Comissão para o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) afecta um total 
de 371 700 milhões de euros àquilo a que poderíamos chamar de despesa "clássica" da 
PAC. A percentagem das autorizações totais do orçamento que este valor representa é de 
cerca de 36%, uma parcela significativamente menor do que no período financeiro de 
2007-2013 (ver Quadro 8). 
 
Para obtermos uma perspectiva verdadeira das afectações orçamentais totais para a 
agricultura e uma indicação mais precisa do apoio aos agricultores da UE, é necessário 
incluir as propostas adicionais financiadas fora da sede tradicional das despesas da PAC 
da Rubrica 2 do orçamento - "Crescimento sustentável: os recursos naturais". O Quadro 
13 mostra como é proposto que sejam pagos mais de 15 200 milhões de euros de 
despesa agrícola a partir de cinco contribuições diferentes, distribuídas ao longo das 
Rubricas 1 e 3 do orçamento, bem como algumas despesas extra-orçamento não 
abrangidas pela estrutura convencional do QFP. 
 
Se estas rubricas de despesas adicionais estiverem incluídas, juntamente com a despesa 
"clássica" da PAC, na Rubrica 2, então uma comparação entre a proposta da Comissão e o 
montante disponível no actual período de financiamento mostra uma redução de cerca de 
7,2%. Se as rubricas de despesas adicionais forem excluídas da comparação, nesse caso 
a redução é mais acentuada, atingindo cerca de 10,9%. Tais comparações, contudo, são 
complicadas, uma vez que a despesa da PAC em pagamentos directos nos novos 
Estados-Membros só atingirá o nível máximo em 2013, e apenas em 2016 nos casos da 
Roménia e da Bulgária. Podemos proceder a uma comparação alternativa da despesa 
agrícola em 2013, último ano das actuais Perspectivas Financeiras, com os valores de 
2020, último ano do próximo período de financiamento. Com base nesse cálculo, a 
redução do orçamento da PAC em termos reais é de 9,2%, como mostra o Quadro 13. 
 
Também vale a pena recordar que a adesão da Croácia à UE pode ter um impacto sobre 
o orçamento que a Comissão propõe para a PAC. As informações sobre os cálculos da DG 
AGRI divulgadas na imprensa antes da publicação das propostas do QFP sugerem que 
terão de ser previstos mais 3 850 milhões de euros para cobrir esse alargamento: 1 250 
milhões de euros para o primeiro pilar e 2 600 milhões de euros para o segundo pilar31. 

                                                     
30  Salvo indicação em contrário, todos os montantes referidos nesta secção são expressos em preços constantes 

de 2011. 
31  Agra Facts, No. 52-11, 24 de Junho de 2011, "Leaked DG AGRI demands point to a 'budget freeze' for CAP 

2014–2020", p.1. 
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 As propostas do QFP afectam 371 700 milhões de euros à despesa "clássica" 

da PAC, representando cerca de 36% do total das autorizações do orçamento 
da UE. 

 
 Propõe-se que sejam pagos mais de 15 200 milhões de euros de despesa 

agrícola a partir de cinco contribuições diferentes, distribuídas pelas Rubricas 
1 e 3 do orçamento, bem como algumas despesas extra-orçamento não 
abrangidas pela estrutura convencional do QFP. 

 
 Comparando o total da despesa agrícola das propostas do QFP 2014/2020 

com o montante disponível no actual período financiamento, verifica-se uma 
redução de cerca de 7,2%. 

 
 Se a despesa agrícola em 2013, último ano das actuais Perspectivas 

Financeiras, for comparada com os valores de 2020, último ano do próximo 
período financeiro, a redução do orçamento da PAC em termos reais é de 
9,2%. 
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Quadro 13 
QFP 2014-2020 - Despesas agrícolas em detalhe (preços constantes de 2011)32 

 

 
Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados da Comissão Europeia 

                                                     
32  O ano de 2013 leva em consideração as alterações legislativas já acordadas, ou seja, a modulação voluntária para o Reino Unido e o artigo 136.º das "verbas não 

executadas" deixam de ser aplicadas a partir do final de 2013. Para todos os anos considerados, o montante dos pagamentos directos inclui as "receitas afectadas 
previstas".  
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Quadro 14 
QFP 2014-2020 - Despesas agrícolas em detalhe (preços constantes) 

 

 
Fonte: Análise realizada pelo Departamento Temático B do PE com base nos dados da Comissão Europeia 
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4.2.  Despesa da PAC no âmbito da Rubrica 2 
 
O QFP proposto pela Comissão confirma a manutenção da estrutura de dois pilares da PAC, 
com uma dotação de 281 800 milhões de euros para pagamentos directos e medidas 
de mercado no primeiro pilar33, e de 89 900 milhões de euros para as despesas de 
desenvolvimento rural no segundo pilar. Além das complicações da introdução 
progressiva dos pagamentos directos nos novos Estados-Membros, esta proposta, 
basicamente, extrapola a posição orçamental de 2013 para o próximo período de 
financiamento, sem ter em conta a inflação. Assim, os montantes dos pagamentos directos 
são corrigidos por forma a deduzir a modulação obrigatória, com as receitas afectadas ao 
segundo pilar em conformidade. Contudo, a Comissão optou por não incluir o impacto da 
modulação voluntária na sua base orçamental. 
 
A redução significativa (cerca de 29%) das despesas de mercado, quando se compara 
2013 com 2020, encontra-se ilustrada no Quadro 13. Todavia, esta perda é compensada 
pela criação de dois instrumentos externos ao QFP, descritos no ponto 4.4. 
 
O Quadro 13 demonstra igualmente que, tendo pelo menos em conta a modulação 
obrigatória, as reduções na dotação relativa aos pagamentos directos equivalem 
grosso modo ao corte em termos reais no financiamento do desenvolvimento rural. 
De facto, se compararmos a relação entre a despesa global do primeiro pilar (incluindo a 
Rubrica 2 das medidas de mercado) e a dotação do segundo pilar para 2013 e 2020, as 
reduções relativas tornam-se ainda mais próximas. 
 
Para as próximas Perspectivas Financeiras, a trajectória das dotações tanto do primeiro 
como do segundo pilar é definida, em larga medida, pelo efeito deflacionista do seu 
congelamento, em termos nominais, nos níveis de 2013, mantendo-se mais ou menos 
constante a divisão proporcional ao longo dos sete anos. Isto contrasta com o reequilíbrio 
dos pilares da PAC, que ocorreu durante o último período de financiamento graças ao 
aumento constante e faseado da percentagem da modulação obrigatória, que passou de 
5% em 2007 para 10% em 2012. Esta transferência de recursos do primeiro para o 
segundo pilar condizia com as repetidas referências nos discursos da anterior Comissária, 
Mariann Fischer Boel, ao facto de o desenvolvimento rural "ir com a música", um sinal claro 
da sua convicção de que o futuro da PAC estava no segundo pilar34. 
 
Embora a proposta final publicada pela Comissão para o QFP 2014-2020 mantenha a 
divisão de 2013 entre os dois pilares da PAC, a acreditar nos comunicados de imprensa 
especializados, era intenção da DG AGRI aumentar ligeiramente a parcela do financiamento 
do desenvolvimento rural à custa do orçamento dos pagamentos directos. Consta que o 
documento da Direcção-Geral da Agricultura dirigido ao Presidente da Comissão José 
Manuel Barroso e à sua equipa defendia a utilização de um índice de inflação de 2% para o 
financiamento do desenvolvimento rural nas Perspectivas Financeiras, o que teria 
aumentado para 97 200 milhões a dotação do segundo pilar de 89 900 milhões de euros 

                                                     
33  O montante de 281 800 milhões de euros para a despesa do primeiro pilar incluído nas propostas de QFP exclui 

as receitas afectadas estimadas, integradas nos totais dos "Pagamentos directos" nos Quadros 13 e 14. As 
entradas nos quadros para 2013 foram igualmente ajustadas de forma a excluir o impacto na base orçamental 
tanto na modulação voluntária como na transferência de "verbas não executadas" para o FEADER (nos termos 
do artigo 136.º). 

34  Ver, por exemplo, o testemunho de Mariann Fischer Boel perante a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, em 16 de Outubro de 2006, Q287,  

 (http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmenvfru/546/546ii.pdf). 
 Ver igualmente o discurso de Mariann Fischer Boel à Conferência sobre redes rurais intitulado "Estabelecer 

conexões para melhorar a política de desenvolvimento rural", Bruxelas, 30 de Março de 2009,  
 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/155&type=HTML). 
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em termos nominais de 201335. Dado que a contribuição da UE para o segundo pilar não 
passa, evidentemente, de uma das componentes do financiamento global do 
desenvolvimento rural, há que ter em consideração, perante a actual crise económica, as 
limitações da capacidade dos Estados-Membros para conseguirem encontrar recursos 
suficientes para o co-financiamento das verbas concedidas pela UE. 
 
 
 São afectados 281 800 milhões de euros para pagamentos directos e medidas 

de mercado no primeiro pilar, e 89 900 milhões de euros para a despesa do 
desenvolvimento rural no segundo pilar. 

 
 A significativa redução das despesas de mercado é compensada pela criação 

de dois instrumentos externos ao QFP. 
 
 A proposta da Comissão mantém no orçamento de 2013 a divisão entre os dois 

pilares da PAC, incluindo os impactos da modulação obrigatória (mas não da 
modulação voluntária) na sua base. 

 
 
 
4.3.  Despesas incluídas noutras rubricas orçamentais 
 
A Comunicação sobre o QFP descreve como a "Comissão tirará partido da oportunidade 
propiciada pelo novo QFP para recentrar a PAC nas suas actividades fundamentais tanto 
existentes como novas"36. Um exemplo disto pode ser encontrado na proposta da Comissão 
de transferir os 2 200 milhões de euros afectados à segurança alimentar para a Rubrica 3 
do orçamento - "Segurança e Cidadania", alinhando-a mais estreitamente com as acções 
no domínio da saúde pública. Trata-se de uma mudança em relação ao actual QFP, em que 
o financiamento da segurança alimentar está incluído no primeiro pilar da PAC. 
 
À luz do acórdão do Tribunal Europeu de Justiça que proíbe a compra directa no mercado 
de géneros alimentícios destinados ao regime de "ajuda aos necessitados"37, a Comissão 
propõe também a transferência do financiamento da ajuda alimentar a favor dos mais 
desfavorecidos para a Rubrica 1 - "Crescimento inteligente e inclusivo". Esta proposta 
torneia os problemas relativos à base jurídica do actual regime agrupando as acções 
destinadas a combater a pobreza e a exclusão. São afectados 2 500 milhões de euros 
durante o próximo período financiamento de 7 anos. 
 
Numa outra rubrica de despesas relativa à PAC, foram afectados 4 500 milhões de euros – 
no decurso do QFP 2014-2020 - para a investigação e a inovação no domínio da segurança 
alimentar, a bioeconomia e a agricultura sustentável. Estes fundos integrar-se-ão no 
Quadro Estratégico Comum para a Investigação e a Inovação, no âmbito da Rubrica 1. 

                                                     
35  Agra Facts, N.º 52-11, 24 de Junho de 2011, "Leaked DG AGRI demands point to a 'budget freeze' for CAP 

2014–2020", p.1 
36  Comissão Europeia, "Um orçamento para a Europa 2020 – Parte I", COM(2011) 500 final, 29.6.2011, p. 15, 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SPLIT_COM:2011:0500(01):FIN:PT:PDF). 
37  Tribunal Europeu de Justiça, processo T-576/08, 13 de Abril de 2011. 
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 São transferidos 2 200 milhões de euros afectados à segurança alimentar para 

a Rubrica orçamental 3. 
 
 São transferidos 2 500 milhões de euros de fundos destinados à ajuda 

alimentar a favor dos mais desfavorecidos para a Rubrica 1. 
 
 Foram afectados 4 500 milhões de euros – no decurso do QFP 2014-2020 – 

para a investigação e a inovação no domínio da segurança alimentar, a 
bioeconomia e a agricultura sustentável. 

 
 
 
4.4.  Despesas não abrangidas pelo QFP 
 
A Comissão está a propor mais 3 500 milhões de euros destinados a medidas de gestão 
de crises na agricultura, a financiar fora do âmbito do QFP, o que implicaria a criação de 
um mecanismo de emergência para reagir às situações de crise e prestar apoio imediato 
aos agricultores através de um procedimento acelerado. Os exemplos referidos incluem as 
crises resultantes de problemas de segurança alimentar ou de súbitos desenvolvimentos a 
nível dos mercados, sendo o procedimento para mobilizar este fundo exactamente o 
mesmo que para mobilizar a Reserva para Ajudas de Emergência. A margem anual de 
300 milhões de euros no actual orçamento para intervenções no mercado irá financiar de 
algum modo esta medida. A experiência dos instrumentos de reserva existentes no 
orçamento da UE sugere que, se queremos que o mecanismo consiga actuar a tempo para 
evitar uma crise, será necessário concentrarmo-nos de facto em tornar mais expedito o seu 
processo de implementação. 
 
A proposta de QFP visa igualmente os agricultores que se tornam elegíveis para receber 
financiamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização38, concebido para os 
ajudar a adaptar-se a uma nova situação de mercado decorrente de efeitos indirectos da 
globalização e para amortecer quaisquer impactos negativos de um acordo de comércio 
com o MERCOSUL ou de quaisquer outros acordos bilaterais (Chile, países euro-
mediterrânicos, etc.). Foram afectados para este fim cerca de 2 500 milhões de euros. 
 
 
 Estão a ser propostos mais 3 500 milhões de euros destinados a medidas de gestão de 

crises na agricultura, a financiar fora do âmbito do QFP. 
 
 A proposta de QFP visa igualmente os agricultores que se tornam elegíveis para receber 

financiamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, tendo sido afectados 
para esse efeito cerca de 2 500 milhões de euros. 

 
 

                                                     
38  Ver ponto 1.1 e Nota 9. A nova proposta relativa ao FEG está disponível em: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/egf/egf_

proposal_en.pdf 
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4.5.  Reformas incluídas nas propostas do QFP 
 
As propostas da Comissão relativas ao QFP são também notáveis pela forma como 
antecipam o pacote legislativo de reforma da PAC e, bem assim, diversas orientações 
fundamentais futuras39. Provavelmente numa tentativa de justificar a dimensão da dotação 
orçamental proposta para a agricultura, os planos do QFP referem o seguinte: 

 
 Convergência dos pagamentos – Durante o período de financiamento, será 

assegurada uma distribuição mais equitativa do apoio directo, uma vez que todos os 
Estados-Membros todos os Estados-Membros cujos pagamentos directos sejam 
inferiores a 90% da média da UE-27 deverão colmatar, durante o período em 
questão, um terço da diferença registada entre o seu nível actual e 90% da média 
dos pagamentos directos da UE. Esta convergência será financiada 
proporcionalmente por todos os Estados-Membros cujos pagamentos directos se 
situem acima da média da UE. Embora se proponha que este reequilíbrio das 
afectações do primeiro pilar dos Estados-Membros seja realizado de uma forma 
puramente mecanicista, assume-se o compromisso de se rever a chave de afectação 
dos fundos de desenvolvimento rural com base em critérios mais objectivos, 
descritos como reflectindo os futuros objectivos das políticas económica, social, 
ambiental e territorial. 

 
 Ecologização dos pagamentos directos - A fim de velar para que a PAC 

contribua para que a UE alcance os seus objectivos em matéria de protecção do 
ambiente e de luta contra as alterações climáticas, 30% dos pagamentos directos 
serão condicionados ao cumprimento de uma série de práticas sólidas do ponto de 
vista ambiental, que irá mais longe do que a condicionalidade. Isto significa que 
todos os agricultores que recebam pagamentos serão obrigados a executar as 
práticas definidas, num esforço de associar mais de perto o apoio do primeiro pilar 
ao fornecimento de bens públicos de natureza ambiental. 

 
 Apoio aos agricultores em actividade - As propostas do QFP declaram que o 

benefício do apoio directo será reservado aos agricultores em actividade, a fim de 
garantir a utilização eficiente dos recursos da PAC. A definição da Comissão de 
"agricultor activo", porém, foi remetida para propostas legislativas mais 
pormenorizadas. 

 
 Fixação de um nível máximo para os pagamentos directos em relação aos 

agricultores de maiores dimensões – Propõe-se a introdução de um "processo 
moderado e progressivo de «limitação» do apoio directo ao rendimento em relação 
às grandes produções agrícolas, tomando simultaneamente em consideração as 
economias de escala das grandes estruturas e o emprego directo que estas 
estruturas geram"40. A Comissão propõe igualmente que as poupanças geradas por 
este mecanismo sejam novamente integradas na dotação orçamental consagrada ao 
desenvolvimento rural e mantidas nos envelopes nacionais dos Estados-Membros 
que as realizaram. 

 
 Uma política de desenvolvimento rural centrada nos resultados - O segundo 

pilar da PAC, que cobre o desenvolvimento rural, será sujeito às mesmas 
disposições da Estratégia Europa 2020 relativas à condicionalidade baseada no 
desempenho, tal como os restantes Fundos Estruturais. No período pós-2013, o 

                                                     
39  As alterações propostas salientadas nesta secção baseiam-se em informação contida em ambas das Partes I e 

II (Fichas políticas) da Comunicação COM(2011) 500 final, 29.6.2011. 
40  COM(2011) 500 final, 29.6.2011, Parte II, pp. 4–5. 
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Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) será integrado no 
Quadro Estratégico Comum para todos os Fundos Estruturais e nos contratos 
previstos com todos os Estados-Membros. 

 
 Regime simplificado para os pequenos agricultores - É proposto um 

mecanismo de atribuição simplificado para a concessão de apoio ao grande número 
de beneficiários de apoio directo classificados de pequenos agricultores. O seu 
objectivo será o de reduzir substancialmente a carga administrativa para os 
Estados-Membros e para os agricultores, sendo neutro para o orçamento da UE. 

 
 Despesas de apoio do mercado e mecanismos de crise - Como já foi referido 

no ponto 4.4, a Comissão propõe a criação de dois instrumentos fora do QFP, 
sujeitos ao mesmo procedimento acelerado que a Reserva para Ajudas de 
Emergência: um mecanismo de emergência para reagir a situações de crise (por 
exemplo, um problema a nível da segurança alimentar) e a extensão do âmbito das 
intervenções do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a fim de tornar 
elegíveis para compensações os agricultores afectados pela globalização. 

 
 Flexibilidade entre os pilares - A Comunicação sobre o QFP descreve como, "a 

fim de permitir à PAC dar resposta aos desafios relacionados com as especificidades 
económicas, sociais, ambientais e geográficas da agricultura europeia no século XXI 
e contribuir de forma eficaz para a realização dos objectivos da estratégia Europa 
2020, a Comissão apresentará propostas a fim de permitir a flexibilidade entre os 
dois pilares"41. A história da modulação obrigatória, voluntária e progressiva pode 
ter conduzido à criação de expectativas de que este seria um mecanismo destinado 
a manter o fluxo de recursos do primeiro para o segundo pilares. Todavia, a noção 
de "modulação inversa" (ou seja, transferências do segundo para o primeiro pilar) 
foi ventilada no briefing "QFP: Perguntas e Respostas" criado no sítio Web da 
Comissão, onde foi sugerido que, a fim de evitar a redução do rendimento dos 
agricultores, a Comissão irá propor que se autorizem os Estados-Membros, se estes 
assim o desejarem, a manter o actual nível nominal de financiamento através de 
transferências do segundo para o primeiro pilar42. Uma vez que esta referência foi 
suprimida nas versões subsequentes, ficou claro que a Comissão pretendia 
introduzir uma válvula de dois sentidos, que permita uma flexibilidade 
bidireccional entre os dois pilares da PAC. Neste contexto, vale a pena recordar 
o conjunto anterior dos primeiros anos da adesão dos Estados-Membros da UE-10, 
entre 2004 e 2006, altura em que estes eram autorizados a utilizar uma parte dos 
seus recursos do desenvolvimento rural para reforçar as suas dotações do primeiro 
pilar43. 

                                                     
41  COM(2011) 500 final, 29.6.2011, Parte I, p. 16. 
42  “Quadro Financeiro Plurianual (QFP): Perguntas e Respostas”, MEMO/11/468, Bruxelas, 29 de Junho de 2011, 

acedido em 29/06/2011 às 23:52 horas, 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/468). 

43  Ver: Projecto MEACAP: “Recent evolution of the EU Common Agricultural Policy (CAP): state of play and 
environmental potential”, p.26, (http://www.ieep.eu/assets/224/WP6D4B_CAP.pdf). 
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 Até certo ponto, as propostas da Comissão relativas ao QFP antecipam o 

pacote legislativo de reforma da PAC e, bem assim, diversas orientações 
fundamentais futuras. 

 
 Os destaques incluem uma forma mecanicista de distribuição mais equitativa 

do apoio directo entre Estados-Membros, a atribuição dos pagamentos de 
desenvolvimento rural baseada em critérios mais objectivos, o 
condicionamento de 30% dos pagamentos directos ao cumprimento de um 
conjunto de práticas favoráveis ao ambiente, e a «limitação» do apoio directo 
ao rendimento em relação às grandes produções agrícolas. 

 
 Também é proposta a flexibilidade na transferência de recursos entre os dois 

pilares da PAC, incluindo aparentemente a "modulação inversa" (ou seja, 
transferências do segundo para o primeiro pilar). 
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5.  CONCLUSÕES 

 
A proposta da Comissão relativa ao congelamento do orçamento da PAC em termos 
nominais seguiu de perto duas importantes resoluções do Parlamento Europeu, as quais 
forneceram uma orientação clara das expectativas para o futuro orçamento da PAC. A 
resolução de 23 de Junho de 2011 sobre o relatório Dess relativo à PAC no horizonte 2020 
solicitava "que o orçamento agrícola da UE para o próximo período financeiro mantenha, no 
mínimo, o nível do orçamento agrícola para 2013"44. Isto reflectia de perto a resolução de 8 
de Junho de 2011 sobre o relatório Garriga, na qual se afirmava que "os montantes 
consagrados à mesma [PAC] no orçamento para 2013 [devem ser] pelo menos mantidos 
durante o próximo período de programação financeira"45. 
 
Os itens fora do orçamento, incluindo duas medidas-chave de apoio ao mercado retiradas 
da PAC, servem para disfarçar a verdadeira dimensão global da futura despesa prevista 
para a agricultura no próximo período de financiamento, o que permite à Comissão 
subavaliar ou sobreavaliar o corte orçamental em termos reais, em função da sua 
audiência alvo. Contextualizando as propostas da Comissão, vale a pena observar que, de 
uma forma consistente durante o actual QFP, os limites máximos da despesa da PAC não 
foram atingidos, como ficou demonstrado com o famoso exemplo, em 2007, do desvio de 
verbas não utilizadas para financiar o Galileo, o projecto da UE de desenvolvimento do seu 
próprio sistema de navegação por satélite. 
 
Embora as propostas da Comissão relativas ao QFP tenham definido o quadro para a futura 
PAC, ajudando a justificar a parte da agricultura no orçamento global da UE, o quadro 
pormenorizado só ficará mais claro quando for lançado o pacote legislativo. Estas 
propostas para a próxima grande reforma da PAC devem ser publicadas em 12 de 
Outubro de 2011. 
 

                                                     
44  Resolução do Parlamento Europeu de 23 de Junho de 2011 sobre “A PAC no horizonte 2020: Responder aos 

desafios do futuro em matéria de alimentação, recursos naturais e territoriais (2011/2051(INI))”, P7_TA-
PROV(2011)0297, Relator: Albert Dess, n.º 6. 

45  Resolução do Parlamento Europeu de 8 de Junho de 2011 sobre “Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva (2010/2211(INI))”, P7_TA-
PROV(2011)0266, Relator: Salvador Garriga Polledo, n.º 82. 
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ANEXO 
 

IMPLEMENTAÇÃO DA PAC NO ORÇAMENTO (1968/2013) 

 
Quadro I 

 

UE-6: PERÍODO 1968/1972 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de Unidades de Conta (UC) 

UE-6 
 

Pagamentos 
FEOGA Garantia 

Pagamentos 
FEOGA Orientação 

Orçamento 
total PAC 
(FEOGA) 

% orçamento 
total PAC 

/ 

Orçamento 
total UE 

% total PAC 

/ 

RNB da UE 

1968 1 259,7 34,0 1 293,7 86,9% 0,34% 

1969 1 668,6 51,3 1 719,9 90,2% 0,45% 

1970 3 108,1 58,4 3 166,5 93,5% 0,65% 

1971 1 755,6 61,5 1 817,1 82,3% 0,32% 

1972 2 485,6 53,2 2 583,8 82,7% 0,41% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise realizada 
pelo Departamento Temático B do PE. 
 
 

Quadro II 

UE-9: PERÍODO 1973/1980 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de UC / ecus 
UE-9 
(UC antes de 
1978; 

Ecus depois de 
1978) 

Pagamentos 
FEOGA Garantia 

Pagamentos 
FEOGA 

Orientação 

Orçamento total 
PAC (FEOGA) 

% 
orçamento 
total PAC 

/ 

Orçamento 
total UE 

% PAC 

/ 

RNB da UE 

1973 3 614,4 10,8 3 625,2 80,4% 0,40% 

1974 3 459,8 37,8 3 497,6 72,4% 0,36% 

1975 4 327,7 76,7 4 404,4 75,7% 0,38% 

1976 5 636,7 112,1 5 748,8 76,0% 0,45% 

1977 6 587,1 113,0 6 700,1 80,0% 0,46% 

1978 8 679,3 325,6 9 004,9 74,5% 0,60% 

1979 10 387,1 286,5 10 673,6 75,0% 0,60% 

1980 11 291,9 314,6 11 606,5 73,2% 0,58% 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise realizada 
pelo Departamento Temático B do PE. 
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Quadro III 

 

UE-10/12: PERÍODO 1981/1987 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de ecus 

UE-10 

UE-12 
(depois de 
1986) 

 
Pagamentos 

FEOGA Garantia 

Pagamentos 
FEOGA 

Orientação 

Orçamento total 
PAC (FEOGA) 

% orçamento 
total PAC 

/ 

Orçamento 
total UE 

% PAC 

/ 

RNB da UE 

1981 11 063,7 539,9 11 603,6 65,4% 0,52% 

1982 12 259,8 650,8 12 910,6 63,0% 0,57% 

1983 15 785,8 575,3 16 361,1 66,8% 0,60% 

1984 18 330,4 595,6 18 926,0 69,9% 0,69% 

1985 19 727,8 685,5 20 413,3 73,2% 0,66% 

1986 (UE-12) 22 118,1 771,2 22 889,3 66,0% 0,66% 

1987 (UE-12) 22 950,1 789,5 23 739,6 67,6% 0,67% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise realizada 
pelo Departamento Temático B do PE. 

 

 
Quadro IV 

 

Pacote Delors I. UE-12: PERÍODO 1988/1992 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de ecus 
UE-12 
(+ novos Länder 
alemães depois de 
1991) 

Pagamentos 
FEOGA 

Garantia 

Pagamentos 
FEOGA 

Orientação 

Orçamento total 
PAC (FEOGA) 

% 
orçamento 
total PAC 

/ 

Orçamento 
total UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

1988 26 395,2 1 140,9 27 536,1 67,1% 0,67% 

1989 24 401,4 1 349,0 25 750,4 63,2% 0,63% 

1990 25 604,6 1 825,3 27 429,9 62,2% 0,62% 

1991 (novo 
Länder) 31 103,2 2 085,4 33 188,6 62,0% 0,68% 

1992 (novo 
Länder) 31 254,5 2 857,9 34 112,4 58,3% 0,64% 

 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise realizada 
pelo Departamento Temático B do PE. 
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Quadro V 

 

Pacote Delors II. UE-12/15: PERÍODO 1993/1999 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de ecus/euros 

UE-12 

UE-15 (depois 
de 1995) 
 

(euros depois de 
1999) 

Pagamentos 
FEOGA 

Garantia 

Pagamentos 
FEOGA 

Orientação 

Orçamento total 
PAC (FEOGA) 

% orçamento 
total PAC 

/ 

Orçamento 
total UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

1993 34 935,8 2 914,2 37 850,0 58,4% 0,70% 

1994 32 952,8 2 476,5 35 429,3 59,8% 0,65% 

1995 (UE-15) 34 490,4 2 530,6 37 021,0 55,6% 0,61% 

1996 (UE-15) 39 324,2 3 360,3 42 684,5 55,4% 0,66% 

1997 (UE-15) 40 423,0 3 580,0 44 003,0 55,1% 0,60% 

1998 (UE-15) 39 068,0 3 521,5 42 589,5 52,6% 0,58% 

1999 (UE-15) 39 468,6 3 774,0 43 242,6 51,8% 0,57% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise realizada 
pelo Departamento Temático B do PE. 

 
Quadro VI 

Agenda 2000. UE-15/25: PERÍODO 2000/2006 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de euros UE-15 

UE-25 (depois de 
2004) 

 
Pagamentos 

FEOGA Garantia 

Pagamentos 
FEOGA 

Orientação 

Orçamento total 
PAC (FEOGA) 

% 
orçamento 
total PAC 

/ 

Orçamento 
total UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

2000 40 437,3 1 390,7 41 828,0 52,0% 0,52% 

2001 42 131,2 1 343,1 43 474,3 54,0% 0,48% 

2002 43 178,0 1 553,9 44 731,9 52,1% 0,52% 

2003 44 414,3 2 289,8 46 704,1 52,2% 0,52% 

2004 (UE-25) 43 612,0 2 742,9 46 354,9 46,4% 0,46% 

2005 (UE-25) 48 346,8 2 943,3 51 290,1 49,3% 0,49% 

2006 (UE-25) 49 825,9 3 206,1 53 032,0 50,1% 0,50% 
 
Fonte: EU Budget 2008 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2008), Anexo II, p. 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) e análise realizada 
pelo Departamento Temático B do PE. 
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Quadro VII 
 

O QFP 2007/2013. UE-27: PERÍODO 2007/2013 

Dotações de pagamento PAC 

Milhões de euros 

UE-27 

 
 

Pagamentos 
FEAGA 

(*) 

Pagamentos 
FEADER 

 

Orçamento total 
PAC 

(FEAGA+FEADER) 

% 
orçament

o total 
PAC 

/ 

Orçament
o total UE 

% PAC 

/ 

RNB da 
UE 

2007 42 075 10 803 52 878 47,0% 0,43% 

2008 40 727 10 529 51 256 45,3% 0,41% 

2009 41 259 8 739 49 998 44,5% 0,43% 

2010 43 690 11 493 55 183 45,8% 0,46% 

2011 (Orçamento) 
(**) 42 763 12 561 55 324 43,7% 0,44% 

2012 (Orçamento) 
(**) 44 073 12 753 56 826 42,8% 0,43% 

2013 (provisões 
QFP) (***) 

45 305 

 

14 451 

 

59 756 

 

41,4% 

(****) 

0,43% 

 
 
Fonte: EU Budget 2010 Financial Report (Relatório Financeiro do Orçamento da UE de 2010), Anexo II, pp. 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) O FEAGA inclui as despesas de mercado, as ajudas directas e a saúde dos animais e das plantas. 
(**) Dados para 2011 e 2012: dotações de pagamento do orçamento da UE.  
(***) Orçamento PAC 2013: limite máximo das autorizações incluído no QFP 2007/2013 (Quadro 1) 
(****) Orçamento total da UE para 2013: limite máximo dos pagamentos incluído no QFP 2007/2013 (Quadro 1) 
 



 




