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O Tratado de Lisboa reconheceu a importância do quadro financeiro como uma pedra angular 
da arquitetura orçamental da União Europeia e introduziu finalmente a prática do quadro 
financeiro plurianual e as disposições relativas à cooperação interinstitucional e disciplina 
orçamental no sistema do direito da União Europeia.

A proposta de regulamento que estabelece o QFP é um quadro jurídico que determina os 
limites máximos anuais das dotações de autorização e de pagamento por categoria de despesa 
para o período 2014-2020 e contém disposições que facilitam o processo orçamental anual. A 
proposta, que acompanha uma proposta para um novo Acordo Interinstitucional, constitui a 
transposição jurídica da Comunicação da Comissão intitulada «Um orçamento para a Europa 
2020», que estabelece as orientações e prioridades para a nova arquitetura orçamental da UE. 

O anexo da proposta do QFP define os compromissos, que não podem exceder 1, 05 % do 
RNB da UE e os pagamentos não podem exceder 1 % do RNB da UE. Na prática, os limites 
máximos foram congelados a nível dos valores para 2013 (preços de 2011). Todavia,  Da 
mesma forma,  Além disso, 

Aspetos processuais

De acordo com 

Este 

No  A decisão será tomada através de um único voto e não poderão ser propostas alterações. 
A decisão da Comissão toma a forma de uma recomendação ao Plenário composta por uma 
resolução legislativa, rejeitando ou aprovando o ato proposto.

As negociações em nome do Parlamento Europeu são realizadas pelo grupo negocial do PE, 
que atua com base no mandato conferido pelo grupo de contacto1.

O mandato atual do PE para as negociações baseia-se na Resolução do PE, de 8 de junho de 
2011, sobre Investir no futuro: um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para uma 
Europa competitiva, sustentável e inclusiva2. Todavia,  Neste momento, 

No Conselho, o QFP é discutido no âmbito do Conselho dos Assuntos Gerais. A Presidência 
dinamarquesa previu uma série de reuniões técnicas e políticas, a fim de elaborar uma «caixa 
de negociação» com os princípios acordados (sem valores) para ser apresentada ao Conselho 
Europeu em julho de 2012. 

                                               
1 O grupo de contacto é presidido pelo presidente do PE e composto pela Mesa e os coordenadores da Comissão 
dos Orçamentos. A equipa de negociação é composta pelos senhores Lamassoure, Boge e Kalfin, relatores sobre 
o QFP e o Acordo Interinstitucional, bem como pelo senhor Dehaene e a senhora Jensen, relatores sobre o pacote 
de recursos próprios.
2 P7_TA(2011)0266), com base no relatório da Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos 
Orçamentais para uma União Europeia Sustentável após 2013 (SURE). Esta Comissão foi criada com vista a, 
entre outras coisas, definir as prioridades políticas do Parlamento para o QFP após 2013, tanto em termos 
legislativos quanto orçamentais.
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Contributo das comissões especializadas

As comissões especializadas são responsáveis pela apresentação de relatórios sobre 
instrumentos financeiros específicos e pela definição de prioridades setoriais nas respetivas 
áreas políticas. As comissões são incentivadas a votar os projetos de relatórios em tempo útil 
(de preferência antes do verão). Todavia, a aprovação dos relatórios no Plenário será adiada 
até o pacote ter sido negociado e acordado na íntegra. Além disso, a recomendação geral é a 
de que os pacotes financeiros não serão, para já, negociados entre as comissões especializadas 
e o Conselho, mas dever-se-á chegar a um consenso assim que for estabelecido um acordo 
sobre o quadro financeiro plurianual.

Contudo, EMPL  É evidente que esta posição será apenas indicativa e que só será alcançado 
um acordo sobre o pacote financeiro com o Conselho depois de ter sido definido o quadro 
financeiro plurianual.

A coordenação

Os valores em causa:

A Comissão propõe atribuir os seguintes valores ao emprego e assuntos sociais sob a 
rubrica «Crescimento inteligente e inclusivo», no período de 2014-2020: 

Dentro do orçamento da UE:

84 mil milhões de euros para o Fundo Social Europeu

958,19 milhões de euros para o Programa  da UE para a Mudança e a Inovação Social (PSCI)  

fora do orçamento da UE (a serem mobilizados a partir de rubricas orçamentais não 
utilizadas):

3 mil milhões de euros destinados ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (com 
um máximo de 2,7 mil milhões a serem mobilizados para apoio aos agricultores) 

Outros programas de interesse para a EMPL no âmbito do orçamento da UE:

1 7299 milhões de euros para o programa «Erasmus para todos» (com pelo menos 17 % do 
montante a serem destinados à educação e formação profissional e educação de adultos) 

439 milhões de euros destinados ao Programa de Direitos e Cidadania

Agências da UE:

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho

Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho
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Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional

Fundação Europeia para a Formação

Recomendações do relatório SURE – o mandato atual para as negociações

De acordo com a resolução do PE, de 8 de junho sobre «Investir no futuro»: 1 . Como 
resultado, a estrutura deve refletir e dar visibilidade política às dimensões de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da Europa 2020. A 

A resolução evidenciou que o orçamento da UE pode demonstrar o seu valor acrescentado na 
luta contra os desafios estruturais que enfrenta a maioria dos Estados-Membros, como a 
produção de qualidade inferior, altos níveis de dívida pública, desemprego estrutural, fraca 
mobilidade da mão-de-obra e inadequação das qualificações no mercado de trabalho e 
aumento da pressão nos sistemas de segurança social. Para combater o desemprego, o 
orçamento da UE deve concentrar-se no apoio aos mercados de trabalho que funcionem bem, 
na melhoria das condições sociais para desenvolver o desempenho no emprego, na promoção 
de trabalho digno, na garantia dos direitos dos trabalhadores em toda a Europa, assim como 
em medidas com objetivos de redução da pobreza.

Coesão para o crescimento e o emprego

A resolução reconheceu o papel preponderante da política de coesão, designadamente o 
Fundo Social Europeu, para a concretização dos objetivos da Europa 2020, dado o seu caráter 
horizontal. A este respeito, os elementos importantes incluem:  a abordagem política 
integrada, uma melhor coordenação para reduzir sobreposições desnecessárias, criação de 
sinergias entre os diferentes fundos, concentração dos recursos nacionais e da UE num 
número restrito de prioridades e em projetos que são de relevância europeia genuína. A 
criação de um quadro estratégico comum que define as prioridades de investimento comuns 
para todos os fundos estruturais representou um passo importante nessa direção. 

O Fundo Social Europeu deve continuar a ser um componente integral da política de coesão 
em todas as fases da sua programação, execução e gestão.  Dado o papel fundamental do FSE 
no cumprimento dos objetivos sociais e de emprego, devia ter prioridade sobre tudo o resto e 
ser financiado em conformidade. A resolução apelou para uma aplicação mais estratégica do 
Fundo para promover a igualdade, o acesso e reintegração no mercado de trabalho, a luta 
contra o desemprego, a pobreza e exclusão social e todas as formas de discriminação. Foi 
também sublinhado que é necessário evitar a duplicação e melhorar a coordenação entre o 
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e o FSE.

O Parlamento Europeu advertiu contra a sujeição dos fundos de coesão a sanções no âmbito 
da condicionalidade macroeconómica ligada ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma vez 
que isso seria ir contra os próprios objetivos da política de coesão, nomeadamente a redução 
das disparidades regionais.  
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Competências e empregabilidade

O Parlamento Europeu reconheceu que a ausência de investimento adequado na educação e 
aprendizagem ao longo da vida podia, a curto prazo, agravar e prolongar a crise. Os cidadãos 
deixariam de ter as competências necessárias para o emprego na nova economia do 
conhecimento. Assim, a UE deve apoiar urgentemente os investimentos públicos nessas áreas 
e reforçar a ligação entre a educação, a investigação e o desenvolvimento e o emprego. A 
educação, os sistemas de mobilidade para os jovens, a formação e os programas de 
aprendizagem ao longo da vida, a redução da inadequação de competências são elementos 
importantes a serem suportados pelas despesas da UE.

Política de juventude

A resolução dedicou uma rubrica aos jovens, uma vez que este grupo representa uma grande 
prioridade para a União e deve ser uma questão transversal nas políticas e nos programas da 
UE. A iniciativa emblemática «Juventude em Movimento» deve ser devidamente apoiada no 
novo quadro financeiro, pois é uma pedra angular da Estratégia Europa 2020, e os programas 
relacionados com a juventude, como a Aprendizagem ao Longo da Vida e Juventude em 
Ação, devem ser mantidos como programas individuais no próximo QFP.

Instrumentos externos ao QFP

A resolução considerou fundamental manter instrumentos especiais, incluindo o Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização, que podem ser mobilizados numa base ad-hoc.  O 
FEG tem sido bem-sucedido em prestar solidariedade e apoio europeu aos trabalhadores 
despedidos por causa da globalização e da crise financeira e económica global. Todavia, foi 
sublinhado que, no futuro, os procedimentos de execução do Fundo devem ser simplificados e 
encurtados.

Limites máximos

O Parlamento Europeu mostrou-se firme na opinião de que o congelamento dos valores 
máximos para o novo QFP ao nível de 2013 não é uma opção viável e propôs um aumento de 
5 % dos valores. 

Neste contexto, é importante mencionar a parte das receitas do orçamento da UE. O 
Parlamento Europeu exortou a Comissão a propor uma reforma profunda dos recursos da UE, 
a fim de reintroduzir recursos próprios genuínos, atualmente substituídos pelas «contribuições 
nacionais», o que coloca uma ênfase desproporcional nos saldos líquidos entre os 
Estados-Membros, contrariando assim o princípio da solidariedade da UE, esbatendo o 
interesse comum europeu e comprometendo, em grande parte, o valor acrescentado europeu. 
Além disso, o Parlamento mostrou-se firme quanto à questão de que as margens não 
utilizadas, as dotações anuladas e não utilizadas no orçamento de um ano devem ser 
transferidas para o ano seguinte e constituir uma margem para o QFP global, em vez de serem 
devolvidas aos Estados-Membros.
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Instrumentos financeiros, como proposto pela Comissão 

O relator considera que o próximo orçamento do QFP deve ser um orçamento de investimento 
que estimule o crescimento e o emprego enquanto, ao mesmo tempo, contorna as medidas de 
austeridade e cria economias nos orçamentos nacionais. Deve promover a modernização das 
nossas economias e investimentos em capital humano, ajudando a preparar as novas gerações 
para novos empregos, a fim de evitar o fosso social e económico. O novo QFP deve poder 
restaurar a confiança dos cidadãos europeus na União Europeia e permitir que a UE facilite 
novas obrigações UE conferidas pelo Tratado de Lisboa.  

No pano de fundo da resolução do PE, devem ser tidos em conta os principais elementos dos 
novos instrumentos financeiros no âmbito da competência da comissão EMPL. Embora a 
EMPL tenha a liberdade de definir as suas prioridades e expressar os seus pontos de vista 
sobre os pormenores das propostas nos relatórios legislativos, o relator considera que é 
importante recordar os principais elementos das propostas e incluir a questão, o que poderia 
ser crucial para as negociações globais sobre o QFP.

Fundo Social Europeu

Devem ser destacados os seguintes elementos na proposta do FSE:

 quatro objetivos temáticos  
promover o emprego e a mobilidade no trabalho; 
investir na educação, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida; 
promoção da inclusão social e da luta contra a pobreza; e assim como 
reforço da capacidade institucional e da eficiência da administração pública.

De acordo com cada objetivo temático, o FSE pode apoiar várias prioridades de investimento.

 alocação de pelo menos 20 % do fundo do FSE para «promover a inclusão social e o 
combate à pobreza» 

 taxas de cofinanciamento mais levadas para eixos prioritários dedicados, bem como para 
acordos específicos de programação e acompanhamento para apoiar a inovação social e a 
cooperação transnacional;

 prioridade acrescida no financiamento: para regiões mais desenvolvidas, 80 % do 
financiamento deve ser distribuído entre não mais de quatro prioridades de investimento, 
embora a proporção reduzisse para 70 % e 60 %, respetivamente, para as regiões de 
transição e regiões menos desenvolvidas. 

Quanto ao impacto das disposições comuns do regulamento sobre o funcionamento do FSE, 
deve realçar-se o seguinte:

 o FSE funcionará em três novas categorias de regiões:

 regiões menos desenvolvidas, cujo PIB é inferior a 75 % da média da União, 
continuarão a ser a prioridade para a política.
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 regiões mais desenvolvidas, cujo PIB per capita é superior a 90 % da média.

 A Comissão propõe a criação de quotas mínimas do FSE como uma proporção do total de 
Fundos Estruturais para as três categorias de regiões identificadas, ou seja, 25 % para as 
regiões menos desenvolvidas, 40 % para as regiões de transição e 52 % para as regiões 
mais desenvolvidas - uma percentagem mínima global para o FSE de 84 mil milhões de 
euros (25 % do orçamento total destinado à política de coesão). Todavia, isto devia incluir 
igualmente uma apropriação de 2,5 mil milhões para uma futura proposta da Comissão 
relativa ao apoio alimentar para os mais desfavorecidos

 reserva de 5 % a ser mantida de lado para complementar os programas com melhor 
desempenho e as prioridades no último ano de programação;

 condicionalidade macroeconómica - a Comissão propõe que quando um país enfrenta 
dificuldades económicas que comprometam a eficácia do investimento de coesão, a 
Comissão pode pedir ao Estado-Membro que reveja a sua estratégia e programas. 

Programa da União Europeia para a Mudança Social e Inovação (PSCI)

Por uma questão de simplificação, a Comissão propôs a fusão de três instrumentos existentes: 
o Programa «Progress», os EURES (Serviços Europeus de Emprego) e o Instrumento Europeu 
de Microfinanciamento «Progress» - no novo Programa da UE para a Mudança Social e 
Inovação (PSCI), com um orçamento global de 958,19 milhões e gerido diretamente pela 
Comissão. Em conjunto com o FSE e o FEG, formam o terceiro pilar da Iniciativa da UE para 
o Emprego e Inclusão Social 2014-2020. 

O novo programa vai apoiar a coordenação de políticas, a partilha de melhores práticas e a 
experimentação de políticas inovadoras, com o objetivo de serem atualizadas as com mais 
êxito e com o apoio do FSE. O programa será composto pelos seguintes eixos 
complementares:

 O eixo «Progress» irá apoiar o desenvolvimento, a implementação, o acompanhamento e a 
avaliação do emprego na UE e as políticas sociais e legislação sobre as condições de 
trabalho através da análise, aprendizagem mútua e bolsas (60 % do orçamento global, dos 
quais pelo menos 17 % seriam afetados para promover a experimentação social).

 O eixo EURES vai apoiar as atividades da rede EURES (15 % do orçamento total).

 O eixo Microfinanças e Empreendedorismo Social vai facilitar o acesso ao financiamento 
por empresários, em especial os que estão mais afastados do mercado laboral, e empresas 
sociais (20 % do orçamento total).

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização

A Comissão tomou a decisão estratégica de prosseguir com o FEG em 2014-2020 fora do 
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orçamento da UE. Isto implica que as mobilizações do FEG receberão verbas de rubricas 
orçamentais não utilizadas na sequência de uma decisão caso a caso da Autoridade 
Orçamental.

O montante atribuído no projeto de Acordo Interinstitucional é ligeiramente inferior - 3 mil 
milhões (429 milhões entraram anualmente como uma linha de fornecimento 40 02 43) em 
comparação com 3,5 mil milhões (500 milhões anuais) para o período de 2007-2013. 

A proposta de um novo regulamento para reger o FEG entre 2014 e 2020 segue a lógica do 
atual regulamento em vigor que prevê um instrumento flexível da política de emprego capaz 
de reagir a uma redução considerável da mão-de-obra no mercado de trabalho, causada por 
um impacto negativo da globalização e de uma crise inesperada. O objetivo do FEG é apoiar 
os Estados-Membros no fornecimento de uma resposta apropriada (medidas ativas do 
mercado de trabalho) para despedimentos em massa.

A principal alteração proposta pela Comissão diz respeito ao alargamento do âmbito do Fundo 
para cobrir o setor agrícola, que seria assistido pelo FEG na sequência de um efeito adverso 
de um acordo comercial nesse setor. De acordo com a Comissão, o setor agrícola poderia usar 
até um máximo de 2,7 mil milhões dos fundos disponíveis.

Dependendo das negociações no Parlamento sobre a aplicação do FEG à situação dos 
agricultores, o FEG e a divisão do financiamento concedido podem converter-se numa 
questão a ser debatida nas negociações globais.

Não obstante as questões internas do Parlamento, o relator pretende chamar a atenção para o 
atual contexto político no Conselho, que se recusou a dar o seu acordo ao alargamento da 
derrogação relativa à crise no FEG. É impossível prever a existência do FEG no futuro, 

Ajuda Alimentar para os mais carenciados

O relator gostaria de recordar que o atual regime para o fornecimento de alimentos às pessoas 
mais carenciadas na UE, financiado no âmbito da PAC, chegará ao fim em 2013 na sequência 
do acórdão do Tribunal Europeu de Justiça. Foi referido que este regime podia ser integrado 
no âmbito do FSE. No entanto, a Comissão ainda não apresentou uma proposta que garanta a 
continuidade do programa após 2013. 


