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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

INTRODUÇÃO

Se bem que reconhecendo que a economia da União está a recuperar lentamente e a 
demonstrar algumas tendências positivas, a recuperação integral ainda está longe. Neste 
contexto a Comissão recomenda que nos centremos nas cinco prioridades identificadas na 
análise do crescimento de 2013, nomeadamente prosseguir uma consolidação fiscal 
diferenciada e favorável ao crescimento, restaurar os empréstimos normais à economia, 
promover o crescimento e a competitividade hoje e amanhã, enfrentar o desemprego e as 
consequências sociais da crise e modernizar a administração pública.
Com base no alinhamento das políticas da União e da política de coesão, em especial com a 
Estratégia UE 2020, a Comissão realça o papel que este domínio político pode desempenhar 
na contribuição para a realização da Estratégia UE 2020, reafirmando mais uma vez que o 
objetivo geral da política de coesão é a redução das disparidades entre regiões e a consecução 
da coesão económica, social e territorial.
A Comissão relembra também que o encerramento com sucesso dos atuais programas exige 
um nível adequado de dotações para pagamentos, a fim de permitir que sejam cumpridas as 
obrigações para com os beneficiários de financiamentos da UE.
O relator sublinha o inequívoco valor acrescentado da política de coesão que constitui um 
instrumento de investimento fundamental da União, contribuindo para o desenvolvimento
estrutural a longo prazo, servindo como catalisador para o crescimento e criação de emprego, 
que pode ajudar os Estados-Membros e as regiões da União a superarem a atual crise 
financeira e económica. É por conseguinte obrigatório prever um nível suficiente de 
financiamento que permita a redução dos pagamentos devidos, que é muito elevado, 
especialmente na rubrica 1b.

PROJETO DE ORÇAMENTO

Ao fazer as suas previsões orçamentais a Comissão avaliou as necessidades orçamentais tendo 
em conta as disposições e os envelopes das Perspetivas Financeiras Plurianuais 2014-2020, 
como proposto com base nas Conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro de 2013 e 
em que houve um acordo político alcançado pelas instituições em 27 de junho de 2013.
O relator considera que, apesar das circunstâncias específicas da adoção do Projeto de 
Orçamento 2014, a Comissão é a única instituição que tem informações disponíveis para 
fornecer uma análise global das necessidades orçamentais reais de todas as regiões. No 
entanto, a questão consiste em saber se a Comissão calculou o impacto da utilização acordada 
dos recursos específicos que constam do acordo sobre o QFP e do proposto aumento das taxas 
de financiamento daqueles Estados-Membros que experimentam ou estão ameaçados por 
graves dificuldades no que respeita à sua estabilidade financeira e ao impacto da extensão por 
um ano do período de não pagamento para alguns Estados-Membros. 

REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ENTRE OS FUNDOS:

A repartição proposta dos recursos e dotações é a seguinte:
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Dentro do proposto nível total de dotações para compromissos de 47 560,6 milhões de euros 
para a rubrica 1b (-13,5% comparado a 2013), o total das dotações para autorizações para os 
Fundos Estruturais (FEDER e FSE) ascende a 38 088,2 milhões de euros dos quais 1 804,1 
milhões para a Iniciativa de Emprego Jovem, (YEI), 8 922,4 milhões para o Fundo de Coesão 
e 365,1 milhões para o Fundo de Auxílio Europeu aos mais Necessitados. 
O nível proposto de dotações para pagamentos é significativamente mais baixo, isto é, -9,3% 
em relação a 2013, ascendendo a 51 093,7 milhões de euros, estabelecidos com base nas 
estimativas relativas à evolução dos pagamentos provisórios 2007-2013 (46 765,5 milhões de 
euros, ou seja, 91,4 % das estimativas totais de pagamentos para 2014 ao abrigo da rubrica 
1b) e numa diminuição de 83% das dotações para pagamentos para o encerramento do 
período de 2000-2006, bem como no novo montante pré-financeiro inicial reduzido em 2014 
de 1% no contexto do FEDER, do FSE e do Fundo de Coesão (ou 1,5% para os 
Estados-Membros sob assistência financeira).
O relator lamenta que a Comissão tenha utilizado como base para o pré-financiamento o nível 
que foi acordado nas Conclusões do Conselho Europeu de fevereiro de 2013, subjacente ao 
qual se encontra uma questão de negociações sectoriais e interinstitucionais em curso sobre a 
futura política de coesão, que é abrangida pelo âmbito da co-decisão, correndo assim o risco 
de prejudicar os resultados das negociações. 
Expressa também a sua surpresa por, enquanto mais de metade das dotações para pagamentos 
(52%) se destinarem a preencher obrigações da UE honrando compromissos passados, 
continuar a crescer o RAL. 
Há que notar que a Comissão baseia as suas estimativas globais na assunção que as dotações 
para pagamento adicionais de 11, 2 mil milhões de euros solicitados no Projeto de Orçamento 
Rectificativo 2/2013 serão integralmente autorizadas no decurso de 2013, o que é 
particularmente relevante para a rubrica 1b.

PRINCIPAIS RESULTADOS POLÍTICOS PARA 2014:

A Comissão estabelece quatro principais prioridades para implementação do orçamento 2014: 
melhorar as ações para a juventude e as PME, criar novos programas ao abrigo do QFP 2014-
2020, preenchendo as obrigações da UE e, finalmente, a restrição das despesas 
administrativas. Uma das ações mais representativas no contexto do próximo quadro 
financeiro é a nova iniciativa para o emprego jovem, para a qual a Comissão propõe avançar
com um total de 6 mil milhões de euros em dotações para autorizações nos primeiros dois
anos, começando com uma autorização que ascende a 3, 4 mil milhões de euros em 2014.
Com base no alinhamento da política de coesão pela Estratégia UE 2020, a Comissão parece 
centrar-se na adoção e lançamento atempado dos novos programas, da maximização do 
impacto das políticas e no reforço do processo de programação estratégica assegurando o 
valor acrescentado europeu e melhorando a qualidade das despesas.
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SUGESTÕES

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

1. Pergunta-se se os montantes que constam do Projeto de Orçamento 2014 na rubrica 1b 
serão suficientes para cobrir as necessidades e objetivos mínimos de política regional, tal 
como definidos pela União no Tratado;

2. Nota com preocupação a diminuição nas dotações para autorizações ao abrigo da rubrica 
1b de 13,5% para 47 560,6 milhões de euros e a diminuição das dotações para pagamentos 
de 9,3%, para 51 093,7 milhões de euros em 2013, incluindo esta última quantia o 
montante de 46 765,5 milhões previstos para pagamentos provisórios 2007-2013, e uma 
redução de 83% para 592,0 milhões de euros em pagamentos para o encerramento do 
período 2000-2006;

3. Nota que, de acordo com o AO da Comissão para 2014, este é um documento transitório, 
com mais de metade das dotações para pagamentos (52%) dedicadas a cobrir 
compromissos pendentes e a completar velhos programas; não obstante, exprime a sua 
surpresa pelo facto de o nível de RAL continuar a crescer;

4. Solicita novos esclarecimentos sobre se a Comissão calculou o impacto da inclusão 
acordada de recursos específicos que constam do acordo sobre o QFP, do aumento 
proposto nas taxas de cofinanciamento para aqueles Estados-Membros que experimentam 
ou estão ameaçados por graves dificuldades no que respeita à sua estabilidade financeira e 
o impacto do alargamento por um ano do período automático de não-pagamento para 
alguns Estados-Membros;

5. Lamenta que a Comissão tenha tomado como base para o pré-financiamento o nível que 
foi acordado pelo Conselho Europeu em fevereiro de 2013, uma questão que está sujeita 
às negociações sectoriais institucionais em curso, em que o Parlamento Europeu tem 
direito de co-decisão, correndo assim o risco de prejudicar o resultado dessas negociações; 
relembra que o pré-financiamento e essencial uma vez que os Estados-Membros e as 
regiões precisam de financiamentos suficientes no início do período para investir em 
projetos que contribuirão para os esforços tendentes a superar a atual crise económica e 
financeira; a este propósito reitera a posição da Comissão do Desenvolvimento Regional
de optar pelas mesmas taxas de pré-financiamento que no período atual, uma vez que a 
crise está em curso;

6. Reitera a posição do Parlamento Europeu segundo a qual a votação de aprovação do 
Regulamento QFP não poderá realizar-se a menos que haja uma garantia absoluta de que 
os pagamentos pendentes para 2013 serão integralmente cobertos; insiste em que o 
Conselho adira ao seu compromisso político de adotar sem demora um novo orçamento 
retificativo para evitar qualquer deficiência nas dotações para pagamentos que possa levar 
a um défice estrutural do orçamento da UE no final de 2013; declara que o Parlamento 
Europeu não dará a sua aprovação ao Regulamento QFP, ou não adotará o orçamento de
2014, até que este novo orçamento rectificativo, cobrindo o défice remanescente, tal como 
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identificado pela Comissão, haja sido adotado pelo Conselho;

7. Apela à Comissão para que apoie e implemente todos os projetos-piloto, ações 
preparatórias e medidas de assistência técnica propostas pela Comissão do 
Desenvolvimento Regional para a rubrica 1b.


