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1. A segunda Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu intitulada 
Perspectivas Financeiras 2007-20131 vem dar substância aos objectivos políticos 
estabelecidos na Comunicação anterior de 10 de Fevereiro intitulada Construir o nosso 
futuro em comum - Desafios políticos e recursos orçamentais da União alargada, 
2007-20132. 

2. Esta segunda Comunicação tem duas partes: 

− Na primeira parte, a Comissão foca as razões, as necessidades e o valor acrescentado 
da acção europeia na realização dos objectivos políticos reflectidos no Tratado e na 
Constituição; 

− Na segunda parte, a Comissão apresenta os programas a financiar no quadro das novas 
perspectivas financeiras com vista a tornar realidade os objectivos políticos. Para cada 
rubrica, é apresentada uma panorâmica de todos os novos programas que devem 
arrancar depois de 2006. 

3. No nosso documento de trabalho n° 1, figura em anexo um quadro de correspondência 
entre os novos programas propostos pela Comissão em cada rubrica e a nomenclatura do 
orçamento nas perspectivas financeiras actuais. 

4. No documento de trabalho n° 3, fazemos uma primeira análise dos montantes, indicando o 
acréscimo (ou decréscimo) previsto pela Comissão para cada grande categoria da despesa 
nas várias rubricas durante o período 2007-2013. 

5. O relator deseja insistir em certos pontos-chave: 

− Esta é apenas uma primeira análise geral limitada às categorias de despesa principais e 
não baseada nos programas, mas consideramos que pode servir de orientação para 
identificar as previsões das prioridades políticas. 

− Os cálculos são baseados na comparação entre o montante programado para 2006 e o 
total da despesa num período de sete anos. O acréscimo/decréscimo total é indicado 
quer em valor absoluto quer em percentagem. 

− A nova estrutura das perspectivas financeiras baseia-se na metodologia de 
orçamentação baseada em actividades que visa identificar o custo global das políticas. 
Consequentemente, a despesa administrativa necessária à execução dos programas é 
incluída no montante global. Este elemento deve ser tido em conta ao comparar os 
fundos actuais destinados aos programas actuais com a nova estrutura. 

− O perfil da despesa baseia-se em preços correntes (base 2006) e não em preços 
constantes. 

                                                 
1 COM(2004) 487 final 
2 COM(2004) 101 final 
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Rubrica 1 - Crescimento sustentável 

Sub-rubrica 1a: Competitividade para o crescimento e o emprego 

Esta sub-rubrica contém as políticas associadas à estratégia de Lisboa. Com o fim de 
transformar a UE numa economia dinâmica baseada no conhecimento e orientada para o 
crescimento, a Comissão estabelece cinco objectivos sob os quais são agrupadas as políticas 
e/ou metas para este fim. A saber: promover a competitividade das empresas num mercado 
único plenamente integrado; investigação e desenvolvimento tecnológico; interligar a Europa 
através de redes comunitárias; educação e formação; e a agenda social europeia. A 
aproximação do balanço intercalar da estratégia de Lisboa mostra a necessidade de acelerar o 
andamento neste domínio de intervenção. Um aumento da despesa a nível europeu é uma 
componente essencial desta estratégia. 

 Investigação e Desenvolvimento: crescimento orçamental (159%) 
 Transportes e Energia: crescimento orçamental (309%) 
 Educação e formação: crescimento orçamental (323%) 
 Política Social: crescimento orçamental (115%) 
 Introdução do Fundo de Ajustamento ao Crescimento, incluindo uma proposta de 

reafectação na sub-rubrica 1a das dotações não utilizadas da sub-rubrica 1b 
 
 
• Investigação e Desenvolvimento 

O objectivo é estabelecer um Espaço Europeu da Investigação através da promoção da 
excelência científica e tecnológica, com vista a alcançar um investimento de 3% na 
investigação e inovação. Esta categoria da despesa irá cobrir principalmente o 
7° Programa-Quadro. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 montante total

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% crescimento médio
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% crescimento em relação a 2006

Espaço Europeu da Investigação

 

• Redes transeuropeias de transportes e energia 

O objectivo é promover a competitividade, segurança e sustentabilidade ambiental das redes 
de transportes, energia e telecomunicações da UE. Esta categoria de despesa vai conter dois 
instrumentos principais: o programa Marco Polo e o Galileu. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 montante total

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% crescimento médio
500 525 525 525 525 500 525 309% crescimento em relação a 2006

Redes de transportes, energia e telecomunicações
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• Educação e Formação 

A melhoria destas políticas processa-se através de uma remodelação dos programas actuais 
(Erasmus, Erasmus Mundus, Sócrates, Leonardo da Vinci) num menor número de 
instrumentos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 montante total

46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% crescimento médio

300 300 300 300 300 300 300 323% crescimento em relação a 2006

Educação e Formação

 

 
• Política Social 

Esta política deve promover a competitividade e o espírito de empresa num mercado interno 
plenamente integrado, a execução da agenda social através de um programa único 
denominado "Progresso" que agrupe as acções actuais nesta área (Eures, regimes de 
segurança social, livre circulação de trabalhadores, etc.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 montante total

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% crescimento médio
444 259 241 261 235 288 236 115% crescimento em relação a 2006

Competitividade e espírito de empresa, execução da agenda social

 

 
Sub-rubrica 1b: Coesão para o crescimento e o emprego 
 
Esta sub-rubrica cobre principalmente os actuais fundos estruturais, mas com uma 
remodelação em objectivos mais estratégicos. O alargamento da União para 25 
Estados-Membros - e, posteriormente, 27 ou mais - constitui um desafio sem precedentes para 
a competitividade e a coesão interna da União. A Comissão propõe que as acções apoiadas 
pela política de coesão sejam concentradas no investimento num número limitado de 
prioridades comunitárias que devem ser o reflexo das agendas de Lisboa e de Gotemburgo. Os 
temas prioritários seriam organizados em volta de três objectivos: convergência (78% dos 
recursos totais); competitividade regional e emprego (17%); cooperação territorial (4%). Os 
programas seriam apoiados com os recursos financeiros do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo de Coesão. 
O limite máximo de 4% deve ser aplicável, bem como uma versão adaptada do método de 
afectação de Berlim. A UE-25 deve servir de base para calcular a prosperidade relativa. Todas 
as regiões que deixam de ser elegíveis para apoio a título do Objectivo 1 nos novos 
regulamentos (as denominadas regiões "phasing-in" e as regiões afectadas pelo "efeito 
estatístico") irão receber uma compensação. A compensação é mais generosa para as regiões 
afectadas pelo efeito estatístico que para as regiões "phasing-in". 
 

 Convergência: crescimento orçamental (40%); ligeiro aumento do seu peso no 
orçamento total; 
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 Competitividade regional: crescimento orçamental (6%), ligeira descida do seu peso 
no orçamento total 
 Cooperação territorial europeia: crescimento orçamental (14%), ligeira descida do seu 

peso no orçamento total. 
 
• Promover a convergência dos Estados-Membros e das regiões menos desenvolvidos 

Este instrumento cobre parte dos actuais FEDER e Fundo Social Europeu e o Fundo de 
Coesão. No que respeita à elegibilidade para apoio a título do Objectivo 1 e ao Fundo de 
Coesão, prevê-se seguir as regras actuais. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 montante total

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% crescimento médio
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% crescimento em relação a 2006

Convergência dos Estados-Membros e das regiões menos desenvolvidas

 
 

• Apoiar e reforçar a competitividade regional e o emprego fora das regiões menos prósperas 

Este instrumento cobre as acções actuais elegíveis em parte no FEDER e em parte no Fundo 
Social Europeu (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 montante total

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% crescimento médio
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% crescimento em relação a 2006

Competitividade regional e emprego

 

 
• Apoiar a cooperação territorial europeia 

Este instrumento deve visar o apoio à cooperação transnacional. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 montante total

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% crescimento médio
-184 97 101 61 61 66 68 14% crescimento em relação a 2006

Cooperação territorial europeia

 

 
Rubrica 2: Conservação e gestão dos recursos naturais 

Esta rubrica inclui despesa obrigatória e não obrigatória e cobre os seguintes programas 
actuais: 
 

- Rubrica1:  Agricultura: 1a) Apoio ao mercado e 1b) Desenvolvimento rural  
- Rubrica 2: Acções estruturais (IFOP) 
- Rubrica 3: Políticas internas: Programa Life e outras acções ambientais  
- Rubrica 4: Acordos internacionais de pesca 



 

PE 349.839 6/9 DT\545783PT.doc 

PT 

 
A rubrica 2 acolhe como ponto de partida as reformas da PAC introduzidas em 2003 e 2004, 
nomeadamente o tecto para a despesa relativa ao mercado e os pagamentos directos na 
agricultura fixado até 2013, no Conselho Europeu de Bruxelas, de Dezembro de 2002. No 
novo período financeiro, propõe-se centrar as reformas políticas no desenvolvimento rural. 
Segundo as conclusões de Gotemburgo, esta nova política deve dar uma nova ênfase à 
protecção do ambiente e à realização de um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Os 
novos instrumentos da pesca nesta rubrica abarcariam as intervenções do IFOP em todas as 
regiões elegíveis, os acordos internacionais de pesca e as medidas de governação e 
conservação. Finalmente, um novo instrumento financeiro para o ambiente seria financiado 
nesta rubrica, reunindo num instrumento todas as rubricas orçamentais do ambiente. 

 
 Apoio do mercado: decréscimo (3%) para a EU-25. 
 Desenvolvimento rural: crescimento orçamental (23%). Orçamento constante para a 

UE-25. 
 Pesca: crescimento orçamental (24%). Orçamento constante para a UE-25. 
 Ambiente: crescimento orçamental (67%). Aumento dos fundos para um instrumento 

destinado a executar acções de carácter ambiental único e para ter em conta o 
alargamento. 

 
• Promover uma agricultura mais competitiva, orientada para o mercado e sustentável 

na UE 
 
A despesa para a Roménia e a Bulgária não é incluída (em suplemento ao tecto de Bruxelas). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 montante total

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% crescimento médio
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% crescimento em relação a 2006

Agricultura sustentável

 
 
• Apoiar e reforçar o desenvolvimento rural 
 
Esta despesa respeita à UE-25. As despesas para a Bulgária e a Roménia não são incluídas. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 montante total

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% crescimento médio
1.031 475 450 100 125 125 125 23% crescimento em relação a 2006

Desenvolvimento rural

 
 
• Promover uma pesca competitiva e sustentável 
 
Esta despesa cobre os acordos internacionais de pesca, actualmente financiados na rubrica 4 
(Acções externas). Não inclui as despesas para a Bulgária e a Roménia. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 montante total

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% crescimento médio
116 25 25 25 0 25 0 24% crescimento em relação a 2006

Pesca sustentável

 
 
• Manter um nível elevado contínuo de protecção do ambiente e promover a utilização 

e a gestão sustentáveis dos recursos 
 
Esta despesa cobre dotações das actuais rubrica 1a) (Medidas agro-ambientais), rubrica 1b) 
(Pesca no quadro do desenvolvimento rural), rubrica 2 (IFOP) e rubrica 4 (Acordos 
internacionais de pesca). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 montante total

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% crescimento médio
21 25 25 25 25 25 25 67% crescimento em relação a 2006

Gestão e utilização sustentáveis dos recursos

 
 

Rubrica 3: Cidadania, liberdade, segurança e justiça 
 
Esta rubrica cobre uma parte muito reduzida do futuro quadro financeiro. O objectivo da 
Comissão consiste em reunir nesta nova rubrica três tipos de políticas actualmente financiadas 
na rubrica 3 (Políticas internas) e cobertas por múltiplos instrumentos e rubricas orçamentais. 
Referimo-nos às actividades da Justiça e Assuntos Internos, à política do consumidor, à 
política de informação e à Cultura  
 

 Justiça e Assuntos Internos: crescimento de 260%. 
 Cultura e diversidade europeias: crescimento de 110%. 

 
• Proteger os direitos fundamentais, promover a solidariedade relativamente à livre 

circulação de pessoas, reforçar a prevenção e o combate à criminalidade 
 
Esta política representa um crescimento elevadíssimo comparativamente ao actual 
título 18 (Espaço de liberdade, segurança e justiça) (duplicação dos fundos dois anos depois). 
São previstos três instrumentos: 
 

- O programa relativo à liberdade de circulação e à solidariedade em matéria de fronteiras 
externas, direitos de asilo e imigração (SIS ou VIS, Fundo para os Refugiados, Agência 
para as Fronteiras Externas)  

- O programa na área da Segurança (Europol, Colégio de Polícia Europeu) 
- O programa na área da Justiça e Direitos Fundamentais (Eurojust, Observatório do 

Racismo e da Xenofobia) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 montante total

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% crescimento médio
146 225 175 175 175 175 175 260% crescimento em relação a 2006

Direitos fundamentais, prevenção e combate à criminalidade

 
 
• Saúde e protecção do consumidor, cultura e cidadania 
 
A presente parte desta nova rubrica visa assegurar o acesso aos bens e serviços básicos através 
de programas para a saúde e o consumidor que correspondam às expectativas dos cidadãos. 
Esta cobre também os actuais programas na área da Cultura, Juventude e Comunicação 
Social, a política de informação e os anteriores programas A-30 (subvenções). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 montante total

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% crescimento médio
103 161 139 141 150 150 150 110% crescimento em relação a 2006

Saúde pública e protecção do consumidor

 

 

Rubrica 4: Políticas externas: A UE enquanto parceiro mundial 
 
A nova arquitectura proposta para as políticas externas caracteriza-se por uma concentração 
dos programas existentes em quatro instrumentos principais. 
 

 A UE e a sua vizinhança: crescimento de 17% 
 A UE enquanto parceiro de desenvolvimento sustentável:  crescimento de 41 % 

incluindo o FED 
 A UE enquanto actor mundial: crescimento de 185 % 
 Empréstimos e garantias: diferença 0 %. 

 
Esta rubrica, cujo conteúdo é muito comparável à actual rubrica 4, cresce 41% no seu 
conjunto. 
 
• A UE e a sua vizinhança 
 
Cobre o instrumento de pré-adesão (IPA) e o instrumento europeu de vizinhança e de parceria 
(IEVP) que substituirá os actuais instrumentos PHARE, ISPA, SAPARD, de pré-adesão da 
Turquia e CARDS. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 montante total

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% crescimento médio
-770 300 250 350 275 100 200 17% crescimento em relação a 2006

A UE e a sua vizinhança
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• A UE enquanto parceiro de desenvolvimento sustentável 
 
Cobre principalmente os programas nas áreas do desenvolvimento e da cooperação 
económica.  O cenário da Comissão é baseado na orçamentação do FED. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 montante total

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% crescimento médio
1 350 425 325 400 225 275 41% crescimento em relação a 2006

A UE enquanto parceiro de desenvolvimento sustentável

 
 
• A UE enquanto actor mundial 
 
Esta parte cobre intervenções como a assistência macrofinanceira, a ajuda humanitária e os 
instrumentos de reacção em situação de crise, incluindo a PESC. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 montante total

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% crescimento médio
865 50 50 25 50 200 75 185% crescimento em relação a 2006

A UE enquanto actor mundial

 
 
• Reservas para as garantias de empréstimos e a ajuda de emergência 
 
Sem alterações relativamente à situação actual. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 montante total

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% crescimento médio
0 0 0 0 0 0 0 0% crescimento em relação a 2006

Reservas para as garantias de empréstimos e a ajuda de emergência

 
 
 
Rubrica 5 – Despesa administrativa 
 
Esta rubrica não inclui a despesa administrativa da Comissão (aproximadamente 
3 mil milhões de euros na programação 2006), que é repartida pelas diferentes rubricas na 
nova estrutura. 
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