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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lamenta a estratégia definida pelo Parlamento, nomeadamente a de negociar as propostas 
legislativas sem interferir nos valores do QFP; defende que o Parlamento deve avaliar o 
resultado desta estratégia;

2. Lamenta que os valores a preços constantes para 2011 propostos pela Comissão como 
base para as negociações não tenham permitido tomar plenamente em consideração a 
realidade das necessidades dos Estados-Membros, particularmente em termos de emprego 
e de regressão social; salienta que a existência de dados insuficientes, em especial de 
dados estatísticos insuficientes, terá um impacto negativo nas políticas, para além de 
reforçar eventuais perceções negativas no que se refere ao orçamento da UE;

3. Deplora que elementos relativos a propostas legislativas tenham sido debatidos e 
decididos pelo Conselho Europeu, em vez de terem sido negociados e acordados a nível 
da formação adequada do Conselho e da comissão competente; salienta que o Conselho 
ignorou o Parlamento no seu papel de colegislador, em particular no que respeita à 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; relembra ao Conselho Europeu que, nos termos das 
disposições dos Tratados, não dispõe de poderes legislativos; adverte, por conseguinte, 
para o facto de ambos os colegisladores deverem evitar no futuro qualquer transferência 
de poderes legislativos para o Conselho Europeu;

4. Assinala que as conclusões do Conselho Europeu devem ser consideradas instruções de 
negociação para o Conselho; lamenta profundamente o facto de este problema ter marcado 
as negociações sobre os programas plurianuais da UE, sobretudo no que respeita ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização; 

5. Lamenta que, nos casos em que os colegisladores decidiram estender o alcance dos 
programas financeiros propostos, tal não tenha sido acompanhado por aumentos 
correspondentes nas dotações financeiras e que não tenha sido possível evitar as reduções; 
lamenta, em particular, que a dotação do FSE tenha sido constantemente reduzida desde a 
instituição do Fundo, embora o âmbito de aplicação do fundo tenha sido alargado ao longo 
do tempo; deplora o facto de o envelope proposto para o FSE, correspondente a 25% dos 
fundos da política de coesão, não se ter mantido nas negociações para 2014-2020; deplora 
também o facto de o limite máximo anual do FEG ter sofrido uma redução 
desproporcional em comparação com outros instrumentos financeiros; lamenta que o 
artigo 20.º do Regimento do Parlamento Europeu tenha sido invocado para todos os 
dossiês relacionados com o QFP, uma vez que tal limitou o direito democrático que assiste 
aos deputados de se exprimirem, por exemplo, sobre a percentagem mínima para a 
dotação do FSE;

6. Salienta que um dos objetivos da reforma contida no Tratado de Lisboa foi democratizar o 
processo de definição do quadro financeiro da União e lamenta que, neste contexto, e em 
relação às propostas legislativas para o período 2014-2020, a oportunidade para agir 
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plenamente em consonância com o espírito do Tratado não tenha sido utilizada de modo 
adequado;

7. Lamenta que, apesar da evidente pressão temporal decorrente da aproximação do termo de 
vigência do QFP e das eleições europeias, as negociações do EGF e do FEAD se tenham 
atrasado consideravelmente, por razões que nada têm a ver com o conteúdo, resultando em 
calendários inaceitavelmente apertados para a conclusão dos acordos em tempo útil; 
lamenta que a proposta da Comissão relativa ao FEAD tenha sido apresentada com atraso;

8. Assinala que as mudanças nas posições de negociação nem sempre foram comunicadas 
oportunamente e na sua totalidade entre os atores pertinentes no Parlamento, o que, por 
vezes, afetou a coerência da abordagem do Parlamento;

9. Assinala, com base na experiência do EaSI, a dificuldade de negociar individualmente 
elementos horizontais que são semelhantes em vários programas plurianuais de diferentes 
domínios políticos, o que dá origem a resultados diferentes e impede uma abordagem 
uniforme, enfraquecendo ainda mais o poder negocial do Parlamento; considera que uma 
abordagem mais sistemática proporcionaria melhores resultados;

10. Sublinha o problema da dependência das negociações sobre as propostas legislativas, em 
particular no que respeita ao FSE, dos progressos realizados nas negociações sobre o 
enquadramento global do QFP;

11. Lamenta que, apesar do disposto no Tratado, o Conselho tenha decidido negociar 
propostas legislativas apenas com base em abordagens gerais parciais ou abordagens 
gerais, sem um mandato assente nas alterações propostas pelo Parlamento, o que deu 
origem a atrasos e bloqueios nas negociações, particularmente no que respeita ao FSE, ao 
FEG e ao FEAD;

12. Lamenta que o Parlamento tenha decidido não aproveitar na íntegra as possibilidades 
fornecidas pelo processo legislativo ordinário nas negociações com o Conselho sobre a 
base legislativa; considera que, neste contexto, deve ser prestada especial atenção aos 
casos em que se reconhece que a proposta legislativa recai no âmbito de competências de 
mais do que uma comissão; é de opinião que, nestes casos especiais, o mandato para as 
negociações com o Conselho deve ser obtido através do plenário, a fim de assegurar um 
amplo apoio, reforçar a posição negocial do Parlamento e garantir a transparência;

13. Considera que, embora os acordos negociados com o Conselho devam poder ser adotados 
sem dificuldade em plenário, tal não ser feito negando ao plenário a possibilidade de 
alterar os textos acordados; é de opinião que tais procedimentos só poderiam ser aplicados 
quando se verifica um consenso político muito abrangente sobre os textos acordados;
apela, portanto, à comissão competente para que analise a possibilidade de aplicar as 
disposições do artigo 138.º do Regimento do Parlamento aos acordos em primeira e 
segunda leituras;

14. Relembra que as margens que tenham ficado disponíveis abaixo dos limites máximos do 
QFP para dotações para autorizações relativas ao período 2014-2017 deverão constituir 
uma margem global do QFP relativa às autorizações, a calcular pela Comissão e a 
disponibilizar para além dos limites máximos estabelecidos no QFP para o período 
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2016-2020, em prol dos objetivos de políticas relacionadas com o crescimento e o 
emprego, em especial a Iniciativa para o Emprego dos Jovens;

15. Insta a próxima Comissão e o próximo Parlamento a conferirem especial atenção às 
realizações alcançadas pela estratégia Europa 2020, particularmente aos objetivos 
relacionados com o emprego, e a recorrerem à cláusula de revisão para acrescentarem 
recursos financeiros de modo a impulsionar esta estratégia, tendo em conta que a mesma 
foi comprometida pelo impacto negativo da atual crise;

16. Recorda que a próxima revisão do QFP não deverá ter um impacto negativo em qualquer 
um dos envelopes nacionais pré-definidos para a política de coesão e, em particular, para 
as dotações do FSE;

17. Apela à próxima Comissão para que trate a questão do desemprego dos jovens através de 
uma proposta de aumento substancial do orçamento para a Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens no quadro do processo de revisão do QFP;

18. Chama a atenção da próxima Comissão e do próximo Parlamento para o facto de o 
Regulamento relativo ao Fundo Social Europeu prever, para além do processo de revisão 
do QFP, que «os recursos para a Iniciativa para o Emprego dos Jovens podem ser revistos 
em alta para o período de 2016 a 2020 no âmbito do processo orçamental, nos termos do 
artigo 14.º do Regulamento (UE) 1311/2013»;

19. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de todos os debates orçamentais no 
Conselho terem sido durante muitos anos envenenados pela lógica do «justo reembolso» e 
salienta que esta situação se deve, em larga medida, ao atual sistema de financiamento da 
UE, segundo o qual cerca de 85% das receitas resultam de contribuições nacionais em vez 
de autênticos recursos próprios, como previsto pelo Tratado de Roma;

20. Regista que o Conselho Europeu adotou uma abordagem «do topo para a base» ao decidir 
sobre a dimensão global do QFP para 2014-2020, o que, por sua vez, demonstra uma 
discrepância preocupante entre os compromissos políticos da UE que o Conselho Europeu 
tem assumido e a sua relutância em financiá-los adequadamente; sublinha que o 
Parlamento subestimou a capacidade do Conselho Europeu para avaliar o impacto da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa relativamente aos poderes do Parlamento no que se 
refere à adoção do QFP e para manter esta abordagem;

21. Está convicto de que qualquer decisão sobre o quadro financeiro deve ser antecedida de 
um verdadeiro debate político sobre o papel, a função e o valor acrescentado do 
orçamento da UE e sobre a sua compatibilidade com a estratégia política adotada pela 
União e os objetivos operacionais atribuídos à mesma, e assentar nesse debate.
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