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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. Toma nota da estratégia definida pelo Parlamento, nomeadamente 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 para 2011 propostos pela Comissão como base para as 
negociações não tenham refletido a realidade dos Estados-Membros;

3. Deplora que elementos relativos a propostas legislativas tenham sido debatidos e 
decididos pelo Conselho Europeu, em vez de terem sido acordados a nível da formação 
adequada do Conselho e da comissão competente;

4. 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; 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;

5. 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, resultando em calendários pouco flexíveis para a conclusão dos acordos; 

6. Assinala a dificuldade de negociar individualmente elementos horizontais que são 
semelhantes em vários programas plurianuais de diferentes domínios políticos;

7. Sublinha o problema da dependência das negociações sobre as propostas legislativas dos 
progressos realizados nas negociações para o enquadramento global do QFP;

8. 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 definido nas alterações propostas pelo Parlamento.


