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A Europa necessita 
de uma estratégia 
para sair 
fortalecida da crise 
e enfrentar os 
desafios a longo 
prazo.

Devido à crise, tornou-se muito mais difícil garantir o 
crescimento económico futuro. O nosso potencial de 
crescimento foi reduzido para metade durante a crise. Muitos 
projectos de investimento, talentos e ideias arriscam-se a ser 
desperdiçados devido à incerteza, à reduzida dinâmica da 
procura e à falta de financiamento. A Europa está perante um 
dilema difícil, mas estimulante. A Europa deve enfrentar 
colectivamente o desafio imediato do relançamento e os 
desafios a longo prazo, recuperar a competitividade, estimular a 
produtividade e colocar a UE numa trajectória ascendente de 
prosperidade. É necessário definir uma estratégia para 
transformar a UE numa economia inteligente, sustentável e 
inclusiva, que permita atingir níveis elevados de emprego, de 
produtividade e de coesão social. Esta deve ser a estratégia 
Europa 2020.

O que propõe a 
Comissão?

Na sequência da avaliação da Estratégia de Lisboa, a Comissão 
Europeia adoptou em 3 de Março de 2010 a sua proposta1 sobre 
a Europa 2020. A Comissão estabelece três prioridades que se 
reforçam mutuamente - crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo - e sete iniciativas emblemáticas2 que visam estimular 
os progressos no âmbito de cada tema prioritário. A Comissão 
também propõe cinco grandes objectivos3 para definir o que a 
UE pretende para 2020 e para acompanhar os progressos 
alcançados. Para assegurar que cada Estado-Membro adapte a 
estratégia Europa 2020 à sua situação específica, estes 
objectivos da UE devem ser traduzidos em objectivos e 
trajectórias nacionais. A estratégia exigirá um quadro de 
governação forte e uma supervisão dos países mais atenta para 
garantir uma execução atempada e eficaz.

O Parlamento 
acolhe 
favoravelmente os 
objectivos gerais, 
mas é crítico em 

O Parlamento Europeu acolheu favoravelmente4 a proposta da 
Comissão para uma Estratégia «UE 2020» uma vez que esta 
colmata muitas das insuficiências da anterior Estratégia de 
Lisboa. Contudo, também manifestou o seu desapontamento 
com os principais elementos da estratégia aprovada pelo 

                                               
1 COM(2010) 2020.
2 «Uma União da inovação», «Juventude em movimento», «Agenda digital para a Europa», «Uma Europa 
eficiente em termos de recursos», «Uma política industrial para a era da globalização», «Agenda para novas 
qualificações e novos empregos» e «Plataforma europeia contra a pobreza».
3 75 % da população de idade compreendida entre 20 e 64 anos deve estar empregada; 3 % do PIB da UE deve 
ser investido em I&D; os objectivos em matéria de clima/energia «20/20/20» devem ser cumpridos (incluindo 
uma subida para 30 % do objectivo para a redução das emissões, se as condições o permitirem); a taxa de 
abandono escolar precoce deve ser inferior a 10 % e pelo menos 40 % da geração mais jovem deve dispor de um 
diploma de ensino superior; 20 milhões de pessoas devem deixar de estar sujeitas ao risco de pobreza.
4 Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de Março de 2010, sobre a UE 2020 (P7_TA(2010)0053).



DT\851775PT.doc 3/15 PE454.602v01-00

PT

relação aos 
principais 
elementos.

Conselho Europeu em 26 de Março de 2010 e exortou o 
Conselho Europeu a colher ensinamentos da actual crise e a 
definir uma estratégia verdadeiramente virada para o futuro, 
ambiciosa e coerente1. Em especial, o Parlamento alertou para a 
natureza excessivamente geral do conteúdo da Estratégia 
Europa 2020, como sejam os grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas – que não passam de planos de acção -, os 
estrangulamentos e os indicadores. O relator concorda 
integralmente com estas críticas. O documento da Comissão 
sobre a Reapreciação do Orçamento não fornece elementos 
pormenorizados sobre o modo como as diferentes políticas 
serão afectadas aos diferentes objectivos da UE 2020 ou mesmo 
sobre se as políticas horizontais (por ex. PAC, política de 
coesão) serão divididas por objectivos. Isto é da maior 
importância para definir a estrutura do próximo QFP e a sua 
flexibilidade interna.

Concretização da 
estratégia UE 
2020: não se trata 
apenas de 
despesas; a melhor 
combinação de 
políticas.

A estratégia UE 2020 não trata apenas, nem sequer 
principalmente, de despesas. Necessitamos de mobilizar todos 
os instrumentos a nível da UE, nomeadamente o mercado 
único, para eliminar os estrangulamentos e alcançar os 
objectivos da estratégia Europa 2020. Em cada situação, deverá 
avaliar-se qual a melhor combinação de políticas para alcançar 
os objectivos: legislação, coordenação, despesas ou uma 
combinação destas. Justificando-se o recurso ao financiamento, 
deverão ser respeitados os princípios da subsidiariedade (quem 
pode fazê-lo melhor) e da proporcionalidade (concepção do 
programa de despesas para a melhor obtenção possível dos 
resultados esperados).

Um imperativo: o 
estabelecimento de 
uma sinergia entre 
a UE e os 
orçamentos 
nacionais.

A Estratégia UE 2020 vincula simultaneamente a UE e, 
sobretudo, os Estados-Membros. Para se alcançar resultados, as 
tarefas, os recursos e as responsabilidades devem ser 
claramente definidos de uma forma bem concertada entre os 
níveis europeu, nacional, regional e local da governação. O 
orçamento da UE ascende apenas a 2% da totalidade da despesa 
pública europeia. Portanto, é indispensável que a maior parte do 
investimento provenha dos orçamentos nacionais e, através de 
incentivos adequados e de condições-quadro favoráveis, do 
sector privado. Também é indispensável alcançar uma melhor 
sinergia entre os níveis europeu e nacional da despesa. Embora 
a UE e os Estados-Membros coordenem as suas políticas 
através de uma vasta gama de mecanismos formais (por ex. 
OGPE, MAC) e implícitos, as sinergias orçamentais são 

                                                                                                                                                  
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de Junho de 2010, sobre a UE 2020 (P7_TA(2010)0223).



PE454.602v01-00 4/15 DT\851775PT.doc

PT

raramente postas em prática1.O novo mecanismo de 
coordenação da política económica e orçamental (denominado 
"Semestre europeu") deverá oferecer um quadro adequado para 
alcançar as desejadas sinergias orçamentais. No âmbito deste 
novo ciclo semestral, os Estados-Membros deverão rever em 
Abril as suas estratégias orçamentais a médio prazo e, ao 
mesmo tempo, elaborar programas de reforma nacionais. Em 
Junho e Julho, o Conselho Europeu e o Conselho prestarão 
aconselhamento político antes de os Estados-Membros 
ultimarem os seus orçamentos para o ano seguinte. Os 
Estados-Membros devem incluir, nas suas estratégias 
orçamentais a médio prazo, informações pormenorizadas sobre 
a contribuição para os diferentes objectivos e metas da UE 
2020. Também devem fornecer informações sobre a forma 
como utilizaram os fundos nacionais e da UE para atingir os 
diversos objectivos da UE 20202. A Comissão deve explorar 
esta informação valiosa para melhor orientar os seus 
instrumentos de programação financeira e promover o 
intercâmbio das boas práticas e a aprendizagem em matéria de 
política entre os Estados-Membros.

Orçamento da UE: 
pequeno em 
comparação com 
os orçamentos 
nacionais, mas 
com um 
importante efeito 
de alavanca.

Embora muitos dos objectivos da UE possam ser alcançados 
através da coordenação da legislação ou das políticas, o 
Parlamento salientou que3, embora a maior parte dos recursos 
orçamentais devam ser provenientes dos Estados-Membros, o 
orçamento da UE, graças à sua capacidade de mobilização e de 
coordenação, deve desempenhar um papel central na 
concretização desta estratégia e deve ser a pedra de toque de 
uma nova geração de programas de despesas.

O orçamento 
actual não reflecte 
de forma suficiente 
a Estratégia UE 
2020 .

O Parlamento também já chamou a atenção para o facto de que4

o orçamento actual não reflecte de forma suficiente as 
necessidades financeiras para enfrentar os desafios do século 
XXI. De acordo com a identificação feita pela Comissão dos 
programas que apoiam as diferentes iniciativas emblemáticas 
da estratégia UE 20205 no projecto inicial de orçamento para 
2011, os objectivos UE 2020 são suportados por apenas 43% do 
orçamento (excluindo as despesas administrativas). Da análise 
dos dados fornecidos pela Comissão, resulta o seguinte: 
- Apenas as rubricas 1a (políticas internas, 86%) e 1b 

                                                                                                                                                  
1 De acordo com um estudo encomendado pelo Parlamento, salvo algumas excepções – encontradas 
principalmente na política regional – os orçamentos nacionais raramente referem a sua contribuição para a 
realização dos objectivos da estratégia de Lisboa ou de outras estratégias da UE.
2 P7_TA (2010)0223.
3 P7_TA (2010)0191. 
4 P7_TA (2010)0053.
5 Carta do Comissário Janusz Lewandowski a Sidonia Jedrzejewska, de 20 de Agosto, sobre o financiamento da 
Estratégia UE 2020 no Orçamento da UE para 2011.
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(política de coesão, 67%) são consideradas fortemente 
relevantes do ponto de vista da UE 2020.

- Na rubrica 2 (recursos naturais), as despesas relacionadas 
com o mercado e as ajudas directas (73,5% desta rubrica) 
não são consideradas pela Comissão despesas que 
contribuem para a Estratégia UE 2020. 

- A rubrica 1b (política de coesão) apresenta, notoriamente, a 
maior contribuição (60% de todas as despesas relacionadas 
com a estratégia UE 2020) para os três objectivos da 
Estratégia UE 2020. A política de coesão é, portanto, 
considerada o principal instrumento de concretização da 
Estratégia UE 2020.

- Considera-se que as rubricas 3a (Liberdade, segurança e 
justiça), 3b (Cidadania) e 4 (Relações externas) só 
contribuem marginalmente, tanto em termos absolutos 
como em termos relativos, para a Estratégia UE 2020.

O relator manifesta um certo cepticismo em relação aos 
resultados da identificação feita pela Comissão e exorta a 
Comissão a clarificar os critérios utilizados para considerar se 
os programas de despesas apoiam a Estratégia UE 2020.



PE454.602v01-00 6/15 DT\851775PT.doc

PT

A Estratégia UE 
2020 deve ser a 
política de 
referência 
principal, mas não 
exclusiva, do 
próximo QFP.

O relator conclui dos debates realizados na comissão que a 
estratégia Europa 2020 deveria ser a referência política para o 
QFP após 2013. Simultaneamente, entende que a estratégia 
Europa 2020 não deve ser considerada uma estratégia 
abrangente que cobre todas as áreas políticas da UE, porque tal 
dilui o seu enfoque no crescimento e no emprego e não permite 
uma gestão coerente. O relator é de opinião de que as áreas 
políticas como a cidadania, justiça, liberdade e segurança e 
relações externas prosseguem objectivos diferentes e devem ser 
consideradas separadamente da estratégia UE 2020.

A PAC reformada 
e a política de 
coesão devem 
integrar o quadro 
da estratégia para 
2020.

O relator concorda com a conclusão do Conselho Europeu1 de 
que "todas as políticas comuns, incluindo a Política Agrícola 
Comum e a Política de Coesão, terão de apoiar a estratégia."
As políticas agrícola e de coesão poderão ser as políticas mais 
difíceis de integrar no quadro da estratégia 2020, mas a sua 
contribuição é essencial para o êxito da mesma. A este respeito, 
recorda as recentes posições adoptadas pelo Parlamento sobre a 
integração da PAC2 e da política de coesão3 no âmbito da 
estratégia para 2020.

A política de 
coesão é 
primordial para a 
realização das 
metas da 
Estratégia UE 
2020.

Tal como se conclui analisando o projecto de orçamento para 
2011, a política de coesão e os fundos estruturais constituem 
mecanismos primordiais para atingir os objectivos prioritários 
de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo a nível 
dos Estados-Membros e das regiões. É por isso que é tão 
importante maximizar o valor acrescido do financiamento da 
coesão que favoreça a sua concentração nos objectivos da 
Estratégia Europa 2020 e uma concentração rigorosa nos 
resultados.

Implicações para a Existe um benefício óbvio num orçamento que, tanto na 

                                               
1 Conclusões do Conselho Europeu de 25 e 26 de Março de 2010.
2 P7_TA(2010)0223 "63. Assinala que há que apreciar no âmbito da estratégia UE 2020 a reforma da PAC até 
2013 e uma estratégia florestal sustentável; está convencido de que, com o quadro político e os meios 
orçamentais adequados, a agricultura e a silvicultura podem desempenhar um papel importante numa estratégia 
europeia global destinada a garantir a recuperação económica, contribuindo, ao mesmo tempo, para a segurança 
alimentar europeia e global, preservando a paisagem rural - que representa 90% do território da UE -, 
assegurando a protecção do emprego nas zonas rurais, garantindo benefícios ambientais e dando um importante 
contributo para a busca de recursos alternativos;"
3 P7_TA(2010)0223 "61. Entende que uma política de coesão forte e devidamente financiada, que abranja todas 
as regiões europeias, deve estar em plena consonância com a Estratégia UE 2020; considera que esta política, 
com a sua abordagem horizontal, constitui uma condição prévia da execução bem-sucedida das metas da 
Estratégia UE 2020, bem como da realização da coesão social, económica e territorial; solicita, por conseguinte, 
que as regras de implementação da política de coesão sejam simplificadas, no interesse de uma fácil utilização, 
da responsabilidade e de uma abordagem mais reactiva a desafios futuros e ao risco de crises económicas;"
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estrutura estrutura como no equilíbrio, reflecte as prioridades políticas da 
UE. Assim, uma resposta directa seria a organização do 
orçamento em torno da estratégia Europa 2020. A Comissão 
propôs uma estrutura que inclui uma sub-rubrica para cada um 
dos três objectivos UE 2020. Esta organização permite um 
melhor reflexo das prioridades políticas, e simultaneamente
uma melhor coordenação das políticas que contribuem para os 
mesmos objectivos e um reforço da flexibilidade no interior das 
sub-rubricas. Contudo, esta estrutura pode implicar uma 
programação e gestão complexas se certas políticas (por ex. 
agricultura e coesão) forem espalhadas por diversos objectivos 
ou sub-rubricas. No Documento de Trabalho sobre a Estrutura o 
relator abordará pormenorizadamente esta questão. 

A flexibilidade é 
essencial

Se existe um requisito para a estratégia até 2020, este é a 
flexibilidade. Embora nos possamos atrever a afirmar que o 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo continuará a ser 
um objectivo pertinente até 2020, o mesmo não se pode dizer 
das prioridades e actividades ao abrigo desse objectivo. Como 
afirmou um dia o físico Niels Bohr:" as previsões são sempre 
difíceis; sobretudo em relação ao futuro". O alinhamento do 
orçamento da UE com a estratégia Europa 2020 será uma tarefa 
progressiva: não só por causa da necessidade de adaptar as 
nossas principais políticas aos novos objectivos, mas também 
porque é muito provável que o conteúdo destes objectivos sofra 
alterações. Com efeito, só é possível reflectir no QFP após 
2013, em 2015/16, as lições da revisão intercalar da Estratégia 
UE 2020, mediante a previsão de medidas de flexibilidade 
adequadas.
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ANEXO
DOCUMENTOS SELECCIONADOS DAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS DA UE

RELATIVOS À ESTRATÉGIA UE 2020

Em apoio do Documento de Trabalho, o presente Anexo contém excertos de resoluções 
recentes do Parlamento Europeu, conclusões do Conselho Europeu e pareceres do Comité das 
Regiões e do Comité Económico e Social Europeu relacionados com as implicações da 
Estratégia UE 2020 para o QFP após 2013. Estão agrupados em torno das quatro questões 
horizontais identificadas. Foram examinados os seguintes documentos:

Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu sobre a reapreciação do 
orçamento da UE (COM(2010) 700) (COM3).
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19 de Outubro 
de 2010

Comunicação da Comissão sobre o Contributo da Política Regional para 
um Crescimento Inteligente no quadro da estratégia «Europa 2020» 
(COM(2010)553) (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6 de Outubro de 2010

Conclusões do Conselho Europeu (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17 de Junho de 2010

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia UE 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

16 de Junho de 2010

Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão da política comunitária 
de inovação num mundo em mudança (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15 de Junho de 2010

Resolução do Comité das Regiões sobre Maior participação dos órgãos de 
poder local e regional na Estratégia Europa 2020 (CDR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10 de Junho de 2010

Resolução do Parlamento Europeu sobre uma Agenda digital para a 
Europa: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25 de Maio de 2010

Resolução do Parlamento Europeu sobre a contribuição da política de 
coesão para a concretização dos objectivos de Lisboa e da Estratégia UE 
2020 (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20 de Maio de 2010

Conclusões do Conselho Europeu (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25/6 de Março 
de 2010

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia UE 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

10 de Março de 2010

Comunicação da Comissão "Europa 2020 – Estratégia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020) (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3 de Março de 2010
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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Estratégia de 
Lisboa após 2010 (CESE)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 de Novembro de 
2009
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ALINHAMENTO DO QFP APÓS 2013 COM A UE 2020

Aspectos gerais
"A fim de desenvolver soluções de financiamento inovadoras, que contribuam para a 
prossecução dos objectivos da estratégia Europa 2020, a Comissão proporá medidas que 
visam explorar plenamente as possibilidades de melhorar a eficácia e eficiência do actual 
orçamento da UE, através do reforço das prioridades e de um melhor alinhamento da 
despesa da UE com os objectivos da estratégia Europa 2020, por forma a evitar a 
fragmentação actual dos instrumentos de financiamento da UE (por exemplo, na I&D e 
inovação, investimentos em infra-estruturas vitais para as redes transfronteiras de energia e 
transportes e tecnologias hipocarbónicas)...;" (COM1)

"Hoje adoptamos a "Europa 2020", a nossa nova estratégia para o emprego e um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Esta estratégia constitui um quadro coerente 
que cria condições para que a União mobilize todos os seus instrumentos e políticas e para 
que os Estados-Membros actuem de forma mais coordenada, e irá incentivar a realização de 
reformas estruturais. A tónica deve agora ser posta na sua execução, cabendo-nos orientar e 
acompanhar esse processo; voltaremos a discutir, ao longo dos próximos meses, que políticas 
específicas poderão ser mobilizadas para despoletar o potencial de crescimento da UE, a 
começar pelas políticas em matéria de inovação e de energia;" (CE2)

"5. g) Todas as políticas comuns, incluindo a Política Agrícola Comum e a Política de 
Coesão, terão de apoiar a estratégia. Um sector agrícola sustentável, produtivo e competitivo 
constituirá um importante contributo para a nova estratégia, atendendo ao potencial de 
crescimento e emprego das zonas rurais e assegurando simultaneamente uma concorrência 
leal. O Conselho Europeu salienta a importância de se promover a coesão económica, social 
e territorial e de se desenvolverem infra-estruturas por forma a contribuir para o êxito da 
nova estratégia." (CE1)

"25. Reconhece que o orçamento da UE tem de desempenhar um papel central na consecução 
das metas da Estratégia UE 2020;..." (PE2)

"33. Considera que o orçamento actual não reflecte de forma suficiente as necessidades 
financeiras para enfrentar os desafios do século XXI; insta a Comissão a apresentar uma 
proposta ambiciosa com vista a tornar a Estratégia "UE 2020" um sucesso;" (PE1)

"3.9.1. Reformar o orçamento da UE em conformidade com a Estratégia de Lisboa: Em 
linhas gerais, a afectação de fundos às diferentes políticas necessita de ser reavaliada em 
conformidade com a Estratégia de Lisboa e de ser orientada para a investigação e a 
competitividade, o ambiente e o clima, o investimento na utilização de energia sustentável, a 
despesa pública produtiva nos pólos de actividade económica, a política activa do mercado 
de trabalho, a conciliação entre vida profissional e vida familiar, a coesão social, a luta 
contra a pobreza e a criação de novos postos de trabalho de qualidade. Deveria realizar-se 
um debate sobre a reforma do orçamento da UE, no espírito da estratégia, para as novas 
perspectivas financeiras 2014-2020. O alcance eficaz dos objectivos fixados a nível europeu 
requer o reforço da dimensão regional no debate sobre o financiamento da política estrutural 
e de coesão após 2013." (CESE)
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Política Agrícola Comum
"9. Lamenta que não tenha sido feita qualquer menção ao sector agrícola nas propostas 
originais da Estratégia "UE 2020", apesar de a agricultura ter o potencial para contribuir 
activamente para os seus principais desafios; está convencido de que, com o quadro político 
e os meios orçamentais adequados, a agricultura e a silvicultura podem desempenhar um 
papel importante na estratégia europeia global destinada a garantir a recuperação 
económica e a realização dos objectivos em matéria de alterações climáticas, contribuindo, 
ao mesmo tempo, para a segurança alimentar europeia e global, para o crescimento e a 
criação de emprego;" (PE1)

"63. Assinala que há que apreciar no âmbito da estratégia UE 2020 a reforma da PAC até 
2013 e uma estratégia florestal sustentável; está convencido de que, com o quadro político e 
os meios orçamentais adequados, a agricultura e a silvicultura podem desempenhar um papel 
importante numa estratégia europeia global destinada a garantir a recuperação económica, 
contribuindo, ao mesmo tempo, para a segurança alimentar europeia e global, preservando a
paisagem rural - que representa 90% do território da UE -, assegurando a protecção do 
emprego nas zonas rurais, garantindo benefícios ambientais e dando um importante 
contributo para a busca de recursos alternativos;" (PE5)

Política de coesão
"A coesão económica, social e territorial permanecerá no cerne da estratégia Europa 2020, 
por forma a mobilizar todas as energias e capacidades ao serviço das prioridades da 
estratégia. A política de coesão e os fundos estruturais – já por si importantes – constituem 
mecanismos primordiais para atingir os objectivos prioritários de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo a nível dos Estados-Membros e das regiões." (COM1)

"25. [...] considera que a política de coesão, em virtude da sua prioridade estratégica, da sua 
condicionalidade forte e vinculativa, das intervenções feitas à medida, do acompanhamento e 
da assistência técnica, constitui um mecanismo eficiente e efectivo para a concretização da 
Estratégia UE 2020;" (P2E)

"28. Sublinha que um dos elementos-chave da Estratégia UE 2020 terá de consistir numa 
política de coesão forte e devidamente financiada, que abranja todas as regiões europeias; 
considera que esta política, com a sua abordagem horizontal, constitui uma condição prévia 
da execução bem-sucedida das metas da Estratégia UE 2020, bem como da realização da 
coesão social, económica e territorial na UE; rejeita todas as tentativas de renacionalização 
da política de coesão e exorta a que a dimensão regional seja alvo de pleno apoio na revisão 
do orçamento da UE;" (PE2)

"30. Salienta que a política de coesão não está subordinada à Estratégia UE 2020; realça 
que, apesar de as prioridades de coesão deverem ser alinhadas com os objectivos da 
Estratégia UE 2020, deverá ser permitida uma suficiente flexibilidade para integrar as 
especificidades regionais e ajudar as regiões mais fracas e necessitadas a superarem as suas 
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dificuldades socioeconómicas e desvantagens naturais, bem como a reduzirem as 
desigualdades;" (PE2)

"37. Considera, contudo, que a União deve continuar a utilizar, como seus principais 
mecanismos de financiamento, o Fundo de Coesão e os Fundos Estruturais, que dispõem de 
métodos de execução fiáveis e operacionais; considera desnecessário criar novos fundos 
temáticos distintos para alcançar as metas da Estratégia UE 2020 e sustenta que aqueles 
devem ser incluídos nas políticas de coesão e de desenvolvimento rural;" (PE2)

"2. salienta que a política de coesão, através de uma abordagem descentralizada e de um 
sistema de governação a vários níveis, é a única política da União Europeia que estabelece a 
ligação entre os objectivos e os novos desafios da Estratégia Europa 2020 e os órgãos de 
poder local e regional, sendo necessário dotá-la de meios financeiros suficientes. Por 
conseguinte, impõe-se continuar a orientar a política de coesão pelos objectivos de 
crescimento sustentável, de inclusão social, de emprego, de combate às alterações climáticas 
e de qualidade e eficácia dos serviços públicos;" (CdR)

Dimensão externa
"5. h) A estratégia compreenderá uma forte dimensão externa, a fim de assegurar que os 
instrumentos e políticas da UE sejam mobilizados de modo a promover os nossos interesses e 
posições na cena internacional mediante a participação em mercados abertos e equitativos 
de todo o mundo." (CE2)

"64. Salienta que deverá ser prestada uma maior atenção à dimensão externa da Estratégia 
UE 2020; insta a Comissão a adoptar uma abordagem mais ampla e mais abrangente na sua 
acção externa, em consonância com o princípio da coerência das políticas da UE para o 
desenvolvimento; solicita à Comissão que utilize a sua estratégia comercial para a UE 2020
também para promover os valores fundamentais da União, como os direitos do Homem, a 
democracia, o Estado de direito e as liberdades fundamentais, bem como a defesa do 
ambiente;" (PE5)

DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES

"41. Considera que a UE deve lançar projectos económicos de maior envergadura, como 
uma rede energética verdadeiramente europeia, a conclusão do projecto Galileo, a ampla 
aplicação da tecnologia verde, incluindo a renovação sistemática do parque imobiliário da 
União Europeia, a saúde em linha e a melhoria e actualização das infra-estruturas das TIC;" 
(PE1)

"21. Defende uma abordagem europeia reforçada do financiamento da inovação para evitar 
a actual fragmentação e a limitação ao curto prazo; defende que a disponibilização de meios 
financeiros suficientes constitui um elemento indispensável para o desenvolvimento da 
inovação, pelo que importa aumentar consideravelmente o orçamento da UE consagrado à 
inovação; exige que isto seja tomado em consideração aquando da revisão iminente do actual 
quadro financeiro e nas actividades de planeamento no âmbito das Perspectivas Financeiras 
2014-2020;..."(PE4)
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"26.  Sublinha que a Europa deve estar na ponta do desenvolvimento de tecnologias Internet 
e de aplicações TIC com baixas emissões de carbono; propõe que o orçamento de 
investigação da EU para as TIC duplique nas próximas Perspectivas Financeiras;" (PE4)

"50.[...] propõe que o orçamento da UE para a investigação no domínio das TIC seja 
duplicado e que o orçamento para a adesão às TIC seja multiplicado por quatro nas 
próximas Perspectivas Financeiras;" (PE3)

"19. Sublinha que os grandes projectos de I&D, os investimentos nas principais infra-
estruturas de energia, a nova competência da UE no domínio da política espacial e o 
financiamento da política de inovação da UE requerem um apoio financeiro sólido, credível e 
sustentável da UE para que possam ser realizados os principais objectivos da União para 
2020;" (PE5)

"29. [...] exorta a Comissão a reforçar o seu envelope financeiro global reservado à 
investigação e à inovação no orçamento da Comunidade;"(PE5)

"50. Regista que, para dar resposta ao desafio colocado pelas alterações climáticas, serão 
necessários investimentos substanciais na infra-estrutura energética até 2020 e 
subsequentemente, incluindo os investimentos na modernização das redes energéticas da 
Europa, numa super rede energética inteligente verdadeiramente europeia, em corredores 
verdes, nas interligações, na conclusão do projecto Galileu, nas tecnologias verdes, na saúde 
digital, no programa das redes transeuropeias de transportes(RTE-T) e no acesso livre e 
equitativo às tecnologias da informação e da comunicação e à banda larga;" (PE5)

"55. Reitera o seu pedido para que seja garantido financiamento adequado para apoiar as 
tecnologias energéticas limpas, eficientes e sustentáveis, com baixas emissões de carbono, 
num montante total de pelo menos 2 mil milhões de euros por ano a título do orçamento 
comunitário, para gastar cumulativamente com o 7.° PQ e o PIC a partir de 2010;..." (PE5)

"49. [...] insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a colocarem a eficiência 
energética no topo da agenda da UE, inclusivamente em termos orçamentais;" (PE5)

"51. Observa que a União tem de investir de forma mais eficiente nas infra-estruturas de 
transporte existentes, como as RTE-T, para impulsionar a criação de emprego, melhorar a 
coesão social e territorial e criar um sistema de transportes sustentável e interoperável; 
apela à interacção entre os modos de transporte e à utilização inteligente da logística, uma 
vez que a redução das emissões de carbono no sector dos transportes e a sua sustentabilidade 
exigem inovação, novas tecnologias e recursos financeiros;" (PE5)

"34. Salienta que o Parlamento também identificou a juventude como uma das suas 
prioridades para o orçamento de 2011 e expressou claramente a sua intenção de apoiar 
ainda mais em termos financeiros todos os principais programas na matéria;" (PE5)

COMPLEMENTARIDADE COM OS ORÇAMENTOS NACIONAIS
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"19. Considera que os Estados-Membros devem indicar como utilizaram os fundos da UE 
para realizar os diversos objectivos da estratégia UE 2020...;" (PE1)

"55. [...] requer, neste contexto, o estabelecimento urgente de um calendário de 
financiamento pela Comissão e pelos Estados-Membros para os recursos que consagrarão
com o objectivo de garantir que as verbas comecem a ser libertadas a partir de 2010 para as 
diferentes iniciativas do Plano SET, bem como para iniciativas complementares;" (PE5)

QUALIDADE DAS DESPESAS

"O Quadro Financeiro Plurianual da UE deverá de reflectir igualmente as prioridades do 
crescimento a longo prazo. A Comissão pretende incorporar estas prioridades, uma vez 
estabelecidas, nas suas propostas relativas ao próximo quadro financeiro plurianual, previsto 
para o próximo ano. O debate não deve incidir apenas sobre os níveis do financiamento, mas 
igualmente sobre a forma como os diferentes instrumentos de financiamento, tais como os 
fundos estruturais, os fundos destinados à agricultura e ao desenvolvimento rural, o 
Programa-Quadro de Investigação e o Programa-Quadro de Competitividade e Inovação 
(PCI), devem ser concebidos para prosseguir os objectivos da estratégia Europa 2020, 
maximizando o seu impacto e assegurando a sua eficiência e valor acrescentado da UE. Será 
importante encontrar formas de aumentar o impacto do orçamento da UE: mesmo que seja 
diminuto, pode produzir um efeito catalisador importante, se for bem direccionado." (COM1)

"19. Considera que [...] o financiamento da UE deve ser subordinado aos resultados e à 
compatibilidade com os objectivos da Estratégia UE 2020;" (PE1)

"6. Critica a inexistência de uma avaliação abrangente do impacto das despesas de coesão 
no desenvolvimento regional; exorta a Comissão a avaliar o impacto territorial da afectação 
de Fundos Estruturais à Estratégia de Lisboa e a examinar se este sistema contribui 
efectivamente para um desenvolvimento regional equilibrado e coeso;" (PE2)

"32. Considera que deverão ser fixadas metas explícitas no que se refere aos sistemas de 
financiamento compatíveis com as PME, para garantir a interoperabilidade digital e a 
acessibilidade; encoraja uma integração clara das metas da UE em termos de eco-
inovação;" (PE5)

"40. Sublinha a importância de prever uma atribuição mínima de fundos às PME nos 
concursos abertos publicados no quadro das iniciativas de investigação e inovação, na 
sequência do mesmo compromisso adoptado para o 7º PQ (15% dos recursos do programa 
de cooperação);" (PE4)

"46. Considera necessário adaptar as regras relativas à atribuição dos fundos estruturais da 
UE de modo a ter em conta a necessidade de promover formas de inovação passíveis de 
reduzir os custos e melhorar a utilização dos recursos;" (PE5)

"30. Salienta a importância de simplificar o financiamento da investigação e do 
desenvolvimento e de reduzir o ónus burocrático, de maximizar a eficácia das empresas 
baseadas no conhecimento e de encorajar novas oportunidades de emprego;" (PE5)
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"44.  Considera que o fomento acrescido da inovação deve ser sempre acompanhado de uma 
redução das formalidades burocráticas para os requerentes; apela à Comissão para que 
elimine a burocracia, reorganizando os processos do Programa-Quadro e criando um 
conselho de utentes;" (PE4)


