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APRESENTAÇÃO POLÍTICA 

1. INTRODUÇÃO

Enquanto que o processo orçamental de 2004 foi marcado pela inclusão da adesão de dez 
novos Estados-Membros em 1 de Maio e pela primeira execução integral da elaboração do 
orçamento com base em actividades (EBA), outros acontecimento fundamentais irão 
influenciar o processo orçamental em 2005, tais como as eleições europeias a realizar em 
meados de Junho, que aumentarão o número de deputados no Parlamento Europeu, a 
participação integral dos representantes dos dez nos votos tanto do Conselho como do 
Parlamento e a nomeação de uma nova Comissão em 1 de Novembro. Além disso, o debate 
sobre o futuro quadro financeiro posterior a 2006, que a Comissão lançou em Fevereiro de 
20041, e o possível acordo sobre uma nova constituição que os responsáveis pela União 
Europeia no Conselho Europeu em 25 e 26 de Março de 2004 em Bruxelas se 
comprometeram a obter para finais de Junho, irão influenciar o avanço normal das 
negociações orçamentais. 

1.1. Um orçamento para a União alargada 

O orçamento de 2004 foi adoptado pela autoridade orçamental em Dezembro para 15 
Estados-Membros (UE-15), juntamente com o acordo político sobre um orçamento 
rectificativo apenas consagrado ao alargamento e baseado nos princípios aprovados na 
reunião de concertação de 24 de Novembro de 2003. Graças a este orçamento rectificativo, 
que entra em vigor em 1 de Maio de 2004 e que integra as despesas relacionadas com o 
alargamento, a União alargada (UE-25) estará inteiramente operacional a partir da data da 
adesão.

O orçamento para 2005 acaba de ser preparado pela Comissão para 25 Estados-Membros, 
baseando-se nas prioridades aprovadas no âmbito da Estratégia Política Anual (EPA). 

1.2. Elaboração do orçamento com base em actividades 

2005 será o segundo ano de execução oficial da elaboração do orçamento com base em 
actividades, exigida pela entrada em vigor do novo Regulamento Financeiro em 1 de Janeiro 
de 20032. Embora os três exercícios anteriores tenham registado a introdução gradual da 
abordagem, bem como a consolidação da sua ligação com as outras componentes da gestão 
por actividades, incluindo o ciclo da programação e planeamento estratégicos, o processo 
orçamental de 2005 é, no entanto, o primeiro em que a proposta da Comissão e as decisões de 
autoridade orçamental são exclusivamente baseadas na estrutura EBA. Além disso, a 
Comissão está a melhorar as declarações de actividade que acompanham o AO para ajudar o 
trabalho de ambos os ramos da autoridade orçamental. Portanto, todos os documentos do AO 
(anteprojecto de orçamento) 2005 utilizam a nomenclatura EBA. 

1 COM(2004) 101 final 

2 Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias 
(JO L 248 de 16.09.2002, p. 1). 
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1.3. As prioridades políticas da Comissão para 2005 

Pelo quarto ano, a Comissão adoptou, em 25 de Fevereiro de 2004, uma comunicação sobre a 
Estratégia Política Anual (EPA) para 2005.  

O objectivo da decisão EPA consiste em definir as prioridades políticas para o exercício 
seguinte, identificar as iniciativas que contribuirão para a realização das prioridades previstas, 
adoptar o quadro orçamental e as orientações para o exercício em questão, por forma a que as 
iniciativas prioritárias recebam os recursos necessários, e proporcionar orientações para a 
programação financeira plurianual indicativa. A EPA fixa o quadro para a preparação tanto do 
anteprojecto de orçamento como da programação operacional das Direcções-Gerais e dos 
Serviços.

No entanto, 2005 apresentará uma situação particular. Será o primeiro ano da nova Comissão 
e um ano-chave para levar a cabo todas as medidas relacionadas com as futuras Perspectivas 
Financeiras, incluindo as propostas legislativas relacionadas com a próxima geração dos 
fundos estruturais que devem ser adoptadas no final de 2005. Será um exercício crucial para 
assegurar o funcionamento adequado da União recentemente alargada, devendo ser fornecidos 
os recursos apropriados para fazer face a este desafio. 

A fim de salvaguardar a continuidade e a coerência das políticas pelas quais a Comissão é 
responsável e de assegurar o cumprimento das suas obrigações institucionais, a decisão EPA 
foi elaborada pela Comissão tendo em conta a necessidade de garantir uma transição normal 
para a próxima Comissão, bem como a coerência com as prioridades esboçadas para as 
Perspectivas Financeiras posteriores a 2006. 

Tomando estes aspectos em consideração, durante o debate sobre as prioridades políticas para 
2005, o Colégio decidiu em primeiro lugar que uma prioridade operacional fundamental seria 
assegurar o sucesso do alargamento e modelar o futuro da Europa. De acordo com a decisão 
EPA, tal "significa garantir o funcionamento adequado da Europa alargada e a aplicação 
integral das políticas e das regras dentro de todos os Estados-Membros". Para além desta 
prioridade operacional, a Comissão identificou as prioridades políticas para 2005, tendo em 
conta uma União alargada de 25 Estados-Membros, devendo ser vistas numa abordagem 
combinada com os objectivos identificados nos exercícios anteriores. 

O objectivo central da Comissão será o de proporcionar um novo impulso ao crescimento 
económico, baseado numa maior competitividade e coesão; o objectivo da estabilidade e 
segurança será mantido, através de esforços para melhorar a segurança e a cidadania 
europeia; a União também assumirá uma nova responsabilidade externa, com ênfase na 
dimensão da vizinhança, através de um reforço da sua nova legitimidade continental. 

1.3.1. Competitividade e coesão 

Ao longo da última década, a taxa de crescimento da União baixou para um nível de apenas 
2%. Ao mesmo tempo, a União vai integrar dez novos Estados-Membros cujo peso relativo 
corresponde a 20% da população da UE mas apenas a 6% do seu PIB. Tendo em conta o fraco 
desempenho económico registado recentemente pela União e a persistente quebra nas taxas de 
produtividade e de emprego, e tendo em conta o desejo de integrar com sucesso os novos 
Estados-Membros, uma reviravolta em matéria de crescimento será um objectivo político 
central da Comissão, esforçando-se constantemente por melhorar a competitividade do 
modelo europeu ao mesmo tempo que garante a prosperidade, o emprego, a coesão e a 
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protecção do ambiente, como elementos integrantes de um programa de desenvolvimento 
sustentável. A estabilidade do quadro macroeconómico, a execução concreta da iniciativa de 
crescimento e a prossecução das reformas estruturais inerentes à estratégia de Lisboa serão de 
importância vital. O funcionamento adequado do mercado interno alargado e a execução 
integral do acervo serão cruciais neste contexto. 

Deverá ser dada uma importância especial: 

— à política industrial, quer em termos de produção, quer da indústria de serviços. 
Actualmente os serviços correspondem a dois terços do PIB e à maioria dos empregos 
criados na União; constituem um sector em que existe um amplo espaço para uma maior 
produtividade e uma maior criação de empregos, ajudando a manter uma sólida base 
industrial;

— à redução do fosso persistente entre a Europa e os seus principais parceiros em termos do 
esforço colocado na investigação e no desenvolvimento do capital humano e tecnológico 
(incluindo as tecnologias de informação e comunicação, a sociedade da informação, 
aprendizagem ao longo da vida e Erasmus Mundus); 

— ao reforço da confiança dos consumidores no âmbito das transacções transfronteiriças e do 
comércio electrónico; 

— à redução das disparidades dentro da União alargada: uma política de coesão eficaz será 
essencial para colmatar o fosso e ajudar a estimular o potencial de crescimento. 

Competitividade e coesão: iniciativas-chave para 2005

Foram seleccionadas as seguintes iniciativas-chave: 

— Promover uma melhor governança económica e o reforço da capacidade de acompanhamento da situação macroeconómica 
e financeira.  

— Desenvolver e executar projectos avançados identificados na iniciativa de crescimento, especialmente a extensão das redes 
transeuropeias e os esforços envidados em matéria de investigação e desenvolvimento do capital humano e tecnológico. 

— Elaborar uma nova agenda em matéria de política social para o período posterior a 2006. 

— Dar uma especial importância ao controlo dos auxílios estatais na União alargada. 

— Apresentar uma proposta legislativa para pôr em prática o princípio do reconhecimento mútuo no domínio das 
mercadorias. 

— Apresentar uma proposta sobre os recursos em matéria de contratos públicos. 

— No sector dos serviços, dar prioridade à rápida adopção pelos co-legisladores da proposta de directiva em matéria de 
serviços e acelerar as negociações bilaterais destinadas a favorecer o acesso das empresas europeias de serviços a mercados 
terceiros.

— No âmbito dos serviços financeiros, apresentar três propostas legislativas: relativas à compensação e liquidação, à 
solvência de empresas seguradoras e aos direitos dos accionistas nas empresas cotadas na bolsa. 

— Apresentar novas propostas legislativas em matéria de tributação das empresas dentro do mercado interno alargado, 
destinadas a afastar os obstáculos fiscais às actividades transfronteiriças e a simplificar as disposições relacionadas com o 
IVA.

— No âmbito da defesa, apresentar propostas legislativas relativas às transferências intracomunitárias e aos concursos 
públicos. 

— Lançar o desenvolvimento e a execução de novos sistemas de gestão do tráfego aéreo, que apoiarão a modernização do 
sector no quadro da iniciativa Céu Único. 

— Propor um financiamento reforçado das redes transeuropeias de energia e transportes e a criação de um instrumento de 
garantia europeu para permitir a mobilização de investimentos públicos e privados a favor de projectos concretos. 

— Apresentar propostas relativas à interacção entre a política industrial e outras políticas comunitárias e a forma como estas 
políticas podem contribuir para uma maior competitividade. Análise aprofundada dos sectores das tecnologias de 
informação e comunicação, da defesa e das matérias-primas, seguida de propostas concretas para medidas destinadas a 
melhorar a respectiva competitividade. 

— Apresentar propostas para melhorar e simplificar a legislação de sectores industriais-chave, reforçando assim a respectiva 
competitividade (por exemplo, automóveis, produtos de construção, cosméticos), bem como propostas para aprofundar e 
rever a política a favor da sociedade da informação (quadro legal das comunicações electrónicas; iniciativa eEuropa). 

— No âmbito da legislação europeia dos contratos, prosseguir o trabalho preparatório para um quadro comum de referência.  

— Adoptar propostas para o sétimo programa-quadro da investigação e desenvolvimento tecnológico. 

— Promover o programa espacial europeu. 

— No âmbito do ambiente, propor uma abordagem global em direcção a estratégias temáticas (qualidade do ar, utilização e 
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gestão sustentáveis dos recursos, ambiente marítimo e ambiente urbano) bem como soluções integradas (incluindo 
propostas legislativas).

1.3.2. Segurança e cidadania europeia 

A União Europeia tem que gerir uma fronteira terrestre de 6 000 km e uma fronteira marítima 
de 85 000 km. O total de nacionais de países terceiros que vivem na UE ultrapassa os 14 
milhões, ao mesmo tempo que cerca de 1,5 milhões chegam todos os anos. Além disso, o 
alargamento acentuará a diversidade das culturas e dos povos e apresentará um novo desafio 
sob a forma da cidadania europeia como uma nova dimensão da UE. 

O alargamento do território da União e o aumento da população exigirão um maior esforço e 
uma maior coordenação do ponto de vista da gestão das novas fronteiras comuns, do 
tratamento da maior mobilidade dos indivíduos dentro deste espaço e da necessidade de 
assegurar a respectiva segurança. Neste âmbito, a Comissão deu passos para criar um espaço 
europeu de liberdade, segurança e justiça de acordo com as instruções dadas pelo Conselho 
Europeu de Tampere, em Outubro de 1999. Esta estratégia vai entrar numa segunda fase em 
2005.

Depois do 11 de Setembro e dos devastadores bombardeamentos aos comboios em Madrid, a 
União Europeia tem deparado com uma preocupação crescente acerca da ameaça do 
terrorismo, o que aprofundou a necessidade de segurança. Tal foi confirmado pelos 
responsáveis europeus na reunião da Cimeira de 25 e 26 de Março de 2004 mediante a 
decisão de nomearem o primeiro coordenador da luta contra o terrorismo e de se 
comprometerem a uma melhor partilha de informação do que no passado. 

Além disso, para efeitos de protecção dos cidadãos europeus contra os riscos associados com 
as catástrofes naturais e ambientais ou epidemiológicas, a União está cada vez mais a ser 
solicitada para assistir ou substituir os Estados-Membros quando os problemas assumem uma 
dimensão transeuropeia. Para este efeito, a Comissão gere um amplo número de programas 
orientados para a protecção, segurança, saúde pública, segurança alimentar, prevenção e 
controlo, juntamente com fundos de solidariedade e de gestão das crises. 

Em 2005, propõe-se: 

— consolidar um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça iniciado no âmbito do 
programa de Tampere, implicando a adopção de instrumentos legislativos adicionais. As 
principais questões a resolver incluirão o asilo e a imigração, a luta contra o crime 
organizado e o terrorismo; 

— centrar-se na consolidação do direito de cada pessoa à protecção (desde as catástrofes 
naturais ou ambientais - através do melhoramento e extensão da capacidade de resposta da 
protecção civil na União alargada – e as crises relativas à saúde ou energia nuclear) e no 
acesso aos serviços públicos de base (saúde, segurança alimentar, educação, transportes, 
segurança dos consumidores e ambiente limpo e saudável);  

— promover iniciativas que aproximem a Europa dos seus cidadãos. 
Segurança e cidadania europeia: iniciativas-chave para 2005

Foram seleccionadas as seguintes iniciativas-chave: 

— Preparação da segunda fase do sistema comum de asilo (incluindo a execução do Fundo Europeu de Refugiados II). 

— Reforço da política comum de vistos e segurança dos documentos de viagem (incluindo os elementos biométricos): 
execução de VIS (sistema de informação sobre os vistos) após a adopção do acto jurídico pelo Conselho e coordenação da 
concepção e desenvolvimento de SIS II (sistema de informação Schengen). 

— Reforço do papel e da capacidade da Academia Europeia de Polícia (CEPOL) na formação de oficiais superiores de polícia 
da UE, em especial mediante a transformação da CEPOL num organismo da União Europeia. 
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— Estabelecimento de um verdadeiro espaço europeu de justiça em questões civis, incluindo o desenvolvimento da rede 
judicial europeia de questões civis e comerciais.  

— Estabelecimento de um verdadeiro espaço europeu de justiça em questões criminais, incluindo a adopção de definições 
comuns de infracções e sanções para formas graves de crime, bem como o desenvolvimento do projecto “Erasmus para 
Juízes”.

— Lançamento do novo plano de acção relativo à droga. 

— Lançamento de novas iniciativas relativas à gestão da identidade electrónica dos cidadãos, para fazer face à provável 
intromissão das tecnologias da sociedade da informação na privacidade, confidencialidade e intimidade. 

— Proposta de alteração do regulamento do Conselho relativo ao controlo do comércio de produtos de dupla utilização, a fim 
de maximizar a respectiva eficácia na União alargada. 

— Melhoramento dos controlos e da eficácia da supervisão na fronteira externa da União alargada. 

— Promoção de medidas que favoreçam a investigação em matéria de segurança (com vista a estabelecer um programa global 
para melhorar a segurança europeia através da investigação e tecnologia). 

— Melhoramento da segurança marítima através do controlo da proibição de limpeza de depósitos no mar. 

— Proposta de legislação sobre um quadro comunitário para a segurança dos serviços prestados aos consumidores. 

— Extensão dos sistemas de informação sobre a saúde, alinhamento da situação de preparação para as ameaças de doenças, 
aplicação de práticas operacionais normalizadas relativas a sistemas de alerta precoce. 

— Assegurar a segurança alimentar e os controlos fitossanitários, bem como a verificação harmonizada da saúde de animais 
importados e a segurança de alimentos importados para animais e para consumo humano. 

— Assegurar através de uma rede de laboratórios comunitários de referência uma abordagem harmonizada de testes e 
controlos de contaminantes químicos e biológicos. 

— Desenvolver um novo quadro para a rotulagem de alimentos para animais e estender a países terceiros o sistema existente 
de alerta rápido relativo a alimentos para o consumo humano e para animais. 

— Modificação da directiva televisão sem fronteiras. 

— Negociação de uma convenção internacional sobre a diversidade cultural no quadro da UNESCO. 

1.3.3. Responsabilidade externa: vizinhança e parceria 

A nova dimensão da União e as novas fronteiras externas resultantes do alargamento 
obrigarão a introduzir um quadro político estável e global com os países vizinhos do Sul e do 
Leste. Uma vez que o alargamento se tornar uma realidade, a execução desta segunda esfera 
de prosperidade e de estabilidade será a prioridade externa central. 

Tendo este aspecto em conta, a Comissão executará uma nova política de vizinhança da UE e 
esforçar-se-á por promover uma cooperação intra-regional. Esta nova política destina-se aos 
Estados vizinhos que não são (com excepção dos países dos Balcãs Ocidentais) candidatos à 
adesão à UE. Esta abordagem apoiar-se-á em propostas pertinentes a apresentar pela 
Comissão, antes das férias de Verão, que abrangem, entre outros aspectos, o novo instrumento 
de vizinhança. 

Relativamente aos países dos Balcãs Ocidentais, o processo de estabilização e associação 
continuará a ser a pedra angular da política. 

Além disso, em 2005, a acção externa da Comissão será orientada para alcançar outros 
objectivos, nomeadamente: 

— contribuição para a conclusão do processo de alargamento em curso, implicando a 
preparação da adesão da Roménia e da Bulgária. Além disso, à luz das decisões tomadas 
em 2004, a Comissão continuará a executar a estratégia de pré-adesão com a Turquia e 
poderá entrar numa fase activa de negociações com a Croácia; 

— a União alargada pode e deve assumir uma maior responsabilidade global. A Comissão 
deverá desempenhar um papel mais importante na promoção do desenvolvimento 
sustentável de acordo com os compromissos internacionais da Europa, incluindo os 
objectivos de desenvolvimento do milénio que deverão ser revistos em 2005. A política 
comercial integrada da União e o seu papel vital na promoção do desenvolvimento levarão 
a assumir uma maior responsabilidade na governança multilateral; 
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— por último, a expansão da União terá lugar juntamente com uma maior responsabilidade 
internacional e exigirá ainda maior coerência nas suas acções externas, utilizando todos os 
instrumentos disponíveis. Esta maior coerência permitirá à UE responder melhor aos 
desafios e às ameaças à Europa tal como definidos, entre outros, na estratégia europeia de 
segurança3 e incluirá o estabelecimento de uma unidade adequada de gestão da crise que 
combine meios civis e militares, ao mesmo tempo que assegura a independência entre 
ajuda humanitária e considerações políticas. 

Responsabilidade externa: vizinhança e parceria: iniciativas-chave para 2005

Foram seleccionadas as seguintes iniciativas-chave: 

— Será dada uma importância especial ao processo de estabilização e de associação com os países dos Balcãs Ocidentais. 
Reforçar a capacidade de acompanhamento económico e de aconselhamento dos países da região.  

— Com base nas orientações adoptadas na Primavera de 2004, entrar numa fase activa de política de vizinhança, 
especialmente por meio de planos de acção com alguns países interessados, com base em valores partilhados, 
especialmente democracia, direitos humanos, Estado de direito e respeito das minorias. Criar um quadro mais fecundo para 
o comércio e investimento, incluindo regras de origem, a nível regional. Melhorar o acompanhamento económico da 
região. Reforço do diálogo regulamentar e promoção do desenvolvimento dos "ACAA" (Acordos de avaliação da 
conformidade e da certificação). Extensão a estes países da carta de princípios das pequenas empresas. 

— Extensão do mercado interno da energia e dos transportes aos Balcãs e aos países mediterrânicos. 

— Promover a criação de quatro espaços comuns com a Rússia (espaço económico; espaço de liberdade, segurança e justiça; 
espaço de cooperação no domínio da segurança externa; espaço de investigação e educação, incluindo a cultura) através do 
desenvolvimento de um plano de acção comum, incluindo especialmente as questões energéticas. Este trabalho deverá 
apoiar-se na cooperação positiva em curso em domínios específicos (por exemplo, aproximação da legislação no domínio 
aduaneiro). 

— Conclusão de negociações comerciais com Mercosul. 

— Reforço das relações da União com os países do Golfo, especialmente o Irão, e conclusão das negociações com o Conselho 
de Cooperação do Golfo. 

— Garantir a contribuição da União para o processo de reconstrução do Iraque. 

— Extensão e execução dos acordos internacionais de pesca. 

— Revisão e desenvolvimento da contribuição da UE para os objectivos do desenvolvimento do milénio.  

— Apoio aos esforços africanos para assegurar a paz e a estabilidade no continente africano e para tornar operacional o 
mecanismo de paz para a África. 

— Lançar um mecanismo da UE relativo à água para executar a iniciativa da UE relativa à água proposta na Cimeira de 
Joanesburgo (2002). 

— Assegurar o papel da União como um participante-chave na Cimeira Mundial das Nações Unidas em matéria de sociedade 
da informação II, a realizar em Tunes, em Novembro de 2005. 

— Apresentar ao Conselho um regulamento revisto sobre o mecanismo de reacção rápida com vista a torná-lo mais eficaz em 
tempos de crise. Melhorar a capacidade da Europa contra as armas de destruição maciça e permitir a destruição de 
depósitos de armamento convencional após os conflitos. 

— Com vista a uma melhor governança internacional, promover o desenvolvimento de um diálogo regulamentar para os 
mercados financeiros, a protecção dos dados e as qualificações profissionais.

2. QUADRO FINANCEIRO

2.1. O quadro das Perspectivas Financeiras para o orçamento de 2005

As Perspectivas Financeiras para o período 2000-2006, incluídas no Acordo Interinstitucional 
de 6 de Maio de 1999 sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental4,
continuam a ser o ponto de referência do processo orçamental juntamente com os montantes 
de referência previstos nas bases jurídicas adoptadas no âmbito do processo de co-decisão. A 
conformidade com os limites máximos das Perspectivas Financeiras, para cada uma das 
rubricas que representam amplas categorias de despesas, constitui um ponto crucial. As 
margens deixadas abaixo dos limites máximos constituem o principal espaço de manobra para 

3 Adoptada pelo Conselho Europeu de Dezembro de 2003. 

4 JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. 
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fazer face a acontecimentos imprevistos no decurso do processo orçamental e durante a sua 
execução. Esta secção apresenta e analisa os números correspondentes. 

Os limites máximos das Perspectivas Financeiras são fixados a preços de 1999 e, portanto, 
devem ser traduzidos em preços correntes mediante a aplicação de deflactores, de acordo com 
o ponto 15 do Acordo Interinstitucional (AI)5. O referido ajustamento técnico é efectuado 
todos os anos pela Comissão antes do processo orçamental com base nas previsões 
económicas mais recentes disponíveis. No que diz respeito ao processo de 2005, o 
ajustamento foi efectuado em Dezembro de 20036, tendo envolvido uma redução no deflactor 
aplicado. O resultado traduz-se numa redução substancial dos limites máximos a preços 
correntes em especial para as rubricas 3, 4 e 5 em que as reduções são de 134 milhões de 
euros, 76 milhões de euros e 94 milhões de euros, respectivamente. 

Os quadros que incluem os números por rubrica das Perspectivas Financeiras tanto em 
dotações de autorização como em dotações de pagamento são apresentados no anexo relativo 
aos dados numéricos. 

No que diz respeito à rubrica 1 “Agricultura”, o limite máximo da sub-rubrica 1a eleva-se a 
44 598 euros, ou seja, um aumento de 4,3% em relação a 2004 e da sub-rubrica 1b a 6 841 
milhões de euros, ou seja, um aumento de 4,7% em relação a 2004. 

Relativamente às acções estruturais (rubrica 2) registou-se uma subexecução em 2000 que 
levou a uma reinscrição orçamental de 6 153 milhões de euros. A referida soma não foi 
autorizada em 2000, tendo sido reinscrita e redistribuída ao longo dos anos 2002-2006. De 
acordo com isto, as Perspectivas Financeiras foram ajustadas por uma decisão da autoridade 
orçamental em Maio de 2001, o que aumentou o limite máximo para 2005 no valor de 1 395 
milhões de euros em comparação com o perfil de Berlim.  

O limite máximo total das autorizações para 2005 eleva-se actualmente a 42 441 milhões de 
euros. Deste total, o montante atribuído ao Fundo de Coesão é de 5 194 milhões de euros 
(12% do total). Um montante de 7 749 milhões de euros corresponde a autorizações atribuídas 
aos países que aderem à União Europeia em 1 de Maio de 2004, dos quais 2 394 milhões de 
euros (31%) são atribuídos ao Fundo de Coesão. A percentagem atribuída ao Fundo de 
Coesão é, portanto, um pouco mais elevada para os novos Estados-Membros do que para a 
UE -15. 

Tendo em conta o ajustamento técnico das Perspectivas Financeiras para 2005, o limite 
máximo das políticas internas (rubrica 3) em termos nominais aumenta no valor de 290 
milhões de euros, isto é + 3,3%. Este aumento é significativamente menor (134 milhões de 
euros) em comparação com as previsões efectuadas na altura do último processo orçamental e 
que serviram de base para a adaptação das dotações totais dos programas co-decididos na 

5 Acordo interinstitucional de 6 de Maio de 1999 sobre a disciplina orçamental e a melhoria 
do processo orçamental, JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. No que diz respeito ao limite máximo 
da rubrica 1 e ao número dos Fundos Estruturais na rubrica 2 aplica-se um deflactor-padrão 
fixado em 2% ao ano. No que diz respeito ao limite máximo das outras rubricas, aplica-se um 
deflactor do RNI (Rendimento Nacional Bruto). 

6 COM(2003) 785. 
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sequência do alargamento. Portanto, a Comissão ajustou a sua programação financeira a fim 
de se conformar com as decisões tomadas sobre a extensão dos actuais programas e políticas 
aos novos Estados-Membros e sobre os novos três programas decididos em Copenhaga: o 
programa dedicado à segurança nuclear para o desmantelamento das centrais nucleares nos 
novos Estados-Membros; o mecanismo de reforço institucional destinado a aumentar a 
capacidade administrativa para efeitos de uma gestão adequada das políticas e programas 
comunitários que entram dentro da sua responsabilidade; e um mecanismo "Schengen" 
destinado a permitir-lhes alcançar o nível exigido pelos acordos de Schengen relativos aos 
controlos fronteiriços. 

Relativamente às acções externas (rubrica 4) o limite máximo eleva-se a 5 119 milhões de 
euros, ou seja, um aumento de 1% em relação a 2004.  

O limite máximo para as despesas administrativas (rubrica 5) eleva-se a 6 185 milhões de 
euros (ou 6 360 milhões de euros se incluirmos 175 milhões de euros para as contribuições do 
pessoal para o regime de pensões), o que representa um aumento de 3,4% em relação a 2004, 
parte do qual resulta do aumento do limite máximo em termos reais por causa do alargamento. 

A rubrica 6 (reservas) prevê um aumento idêntico de 223 milhões de euros nas Perspectivas 
Financeiras tanto para a reserva para ajudas de emergência como para a reserva de garantia. 

O limite máximo para a estratégia de pré-adesão (rubrica 7) eleva-se a 3 472 milhões de 
euros, um aumento de 7,1%. 

Por último, o limite máximo da rubrica 8 "Compensações" diminui de 1 410 milhões de 
euros para 1 305 milhões de euros. 

O limite máximo total das dotações de pagamento para 2005 eleva-se a 114 235 milhões de 
euros o que corresponde a 1,08% do RNB. 

2.2. Taxas de crescimento global das autorizações e margens disponíveis 

Como indicado no quadro das dotações de autorização, o respectivo montante total é de 
117 213,5 milhões de euros ou +5,2% em relação ao orçamento de 2004. O aumento para 
as despesas obrigatórias é de 8,2% enquanto as despesas não obrigatórias aumentam 
3,3%.

Relativamente à agricultura (rubrica 1) a Comissão propõe orçamentar 50 675 milhões de 
euros o que representa um aumento de 8,3% em relação a 2004, devido em particular o 
aumento das despesas agrícolas para 43 834 milhões de euros (+8,9%), ao passo que o 
desenvolvimento rural aumenta 4,7%, equivalente ao aumento do limite máximo da sub-
rubrica 1b. Portanto, a margem disponível da rubrica 1 eleva-se a 764 milhões de euros. 

O limite máximo de 2005 e as despesas para os Fundos Estruturais aumentam cerca de mais 
3,3% do que em 2004. Uma parte substancial deste aumento resulta de um aumento das 
autorizações disponíveis para os novos Estados-Membros no âmbito dos programas dos 
Fundos Estruturais que sobem cerca de 40% em comparação com 2004. Para os actuais 
Estados-Membros, o aumento dos Fundos Estruturais é de 1,1%.

As despesas do Fundo de Coesão, em contrapartida, são mais baixas tanto para os actuais 
como para os novos Estados-Membros em comparação com 2004. Relativamente aos novos 
Estados-Membros, tal resulta de um acordo obtido em Copenhaga. Para os actuais 
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Estados-Membros há uma ligeira redução nos recursos em comparação com o perfil de Berlim 
devido à perda de elegibilidade da Irlanda para o Fundo de Coesão, na sequência da revisão a 
médio prazo prevista pelo artigo 2.º do Regulamento n.º 1164/1994 do Conselho que 
estabelece um Fundo de Coesão (COM (2004) 191 de 24 de Março de 2004). 

Na sequência da perda de elegibilidade da Irlanda para o Fundo de Coesão verifica-se 
uma quebra do montante orçamentado para o Fundo de Coesão de 55 milhões de euros 
(em preços de 1999) (ver COM(2004) 191). Tal traduz-se numa redução, em preços de 
2005, de cerca de 62 milhões de euros. De acordo com isto, o montante orçamentado 
para 2005 para o Fundo de Coesão permite uma margem abaixo do limite máximo das 
Perspectivas Financeiras equivalente a este montante. 

O AO 2005 também prevê a orçamentação para a UE-10 do montante exacto resultante 
das negociações de adesão de 7 748 991 718 euros (em preços 2005). No entanto, as 
Perspectivas Financeiras são convencionalmente expressas em milhões arredondados. A 
orçamentação do montante exacto deixa, portanto, uma ligeira margem adicional abaixo 
das Perspectivas Financeiras que é puramente de natureza técnica. 

As despesas propostas para as políticas internas (rubrica 3) expressas em dotações de 
autorização aumentam no valor de 254 milhões de euros em relação ao orçamento 2004 
(passando de 8 705 milhões de euros em 2004 para 8 959 milhões de euros propostos para 
2005), isto é +2,9%, centrando-se assim nas medidas fundamentais identificadas na estratégia 
de Lisboa, incluindo as PME. A margem resultante é de 53,4 milhões de euros. Tendo em 
conta a redução do limite máximo da rubrica 3 de 134 milhões de euros em relação às 
previsões baseadas no ajustamento técnico para 2004, a Comissão teve que levar a cabo um 
significativo esforço de contracção de despesas (113 milhões de euros em relação à 
programação financeira) a fim de apresentar à autoridade orçamental uma margem que 
permita incluir os aumentos ou adições da autoridade orçamental, em especial no âmbito dos 
projectos-piloto e das acções preparatórias. 

Relativamente à rubrica 4 (acções externas), as dotações de autorização propostas (5 234 
milhões de euros) aumentam no valor de 1,1% ou 57,5 milhões de euros em relação ao 
orçamento de 2004. Este aumento excede o limite máximo das Perspectivas Financeiras em 
115 milhões de euros. Portanto, a Comissão propõe a mobilização do instrumento de 
flexibilidade a fim de continuar o apoio à estabilização, democratização e reconstrução no 
Iraque que não foi programado. 

A rubrica 5 (despesas administrativas) para todas as instituições aumenta 3,9%. Com base 
nas estimativas recebidas das instituições, este aumento permite respeitar o limite máximo das 
despesas administrativas. Tal foi tornado possível pelo exercício de reprogramação efectuado 
por todos os Secretários-Gerais que se traduziu num relatório actualizado em Março de 2004. 
Foram efectuadas economias suplementares durante a preparação do AO. 

Para a rubrica 6 (reservas), ambos os instrumentos se elevam exactamente ao limite máximo 
das Perspectivas Financeiras. 

Relativamente à rubrica 7 (ajuda de pré-adesão) está programado um montante global de 
1 856 milhões de euros para assistir a Bulgária, a Roménia e a Turquia na preparação à 
adesão. Representa um aumento de 7,1% em relação ao orçamento de 2004. 
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2.3. Dotações de pagamento e autorizações pendentes (RAL) 

A proposta de AO 2005 contém 109 539 milhões de euros de dotações de pagamentos o 
que representa um aumento de 9,8% em relação a 2004, como indicado no quadro 
correspondente em anexo. Este montante representa 1,03% do RNB, deixando assim uma 
margem de 4 700 milhões de euros abaixo do limite máximo autorizado das actuais 
Perspectivas Financeiras (1,08%). Este montante é o resultado de uma análise cuidadosa e 
rigorosa de dois elementos: o volume das dotações de autorização de 2005 que serão pagas 
em 2005, e o volume dos montantes em atraso ou das autorizações por liquidar (RAL), que 
serão liquidadas durante esse ano. 

Os padrões de crescimento das dotações de pagamento são neste exercício mais coerentes em 
despesas não obrigatórias (+11%) em comparação com as despesas obrigatórias, que 
aumentam 8,2%. 

O aumento das dotações é especialmente importante neste ano por causa do efeito do 
alargamento especialmente para as rubricas 1 (+ 2 131 milhões de euros) e 2 (+ 1 914 
milhões de euros). Portanto, o alargamento explica um aumento global de 3 800 milhões de 
euros o que representa quase metade do aumento global das dotações de pagamento. 

No que diz respeito à agricultura, o aumento mais importante refere-se ao desenvolvimento 
rural (+15,3%), seguido de um aumento substancial das despesas agrícolas de 8,9%. Porém, 
tal pode ser explicado não apenas por causa do alargamento, mas também por causa da taxa
de câmbio entre o euro e o dólar. Por um lado, o anteprojecto de orçamento (AO) 2005 é 
estabelecido com base numa taxa de câmbio euro-dólar observada ao longo dos primeiros três 
meses de 2004 (1 euro = 1,25 dólares) de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 2040/2000 do Conselho sobre a disciplina orçamental. Em comparação com a 
paridade utilizada para o orçamento 2004 (1 euro = 1,12 dólares), tal significa uma apreciação 
do euro em 0,13, o que implicará necessidades adicionais de 240 milhões de euros em 
especial para os cereais, açúcar e algodão. Por outro lado, relativamente a um aumento de 4 
420 milhões de euros (+9,7%) em comparação com 2004, cerca de metade (2 100 milhões de 
euros) pode ser explicado pelas consequências do alargamento como indicado no seguinte 
quadro. Além disso, o custo líquido da reforma da PAC acrescentará 1 300 milhões de euros 
em 2005. O resto do aumento para a UE-15 é largamento explicado pelo regresso a condições 
normais de mercado. 

(montantes em milhões de euros) 
Orçamento 2004 Anteprojecto de orçamento 2005 Diferença 2005 - 2004

DA DP DA DP DA DP

UE 25 46 781 45 693 50 675 50 114 3 894 4 421

UE 15 44 761 44 761 47 050 47 051 2 289 2 290

UE 10 2 020 932 3 625 3 063 1 605 2 131

1a medidas de mercado 287 287 300 300 13 13

1a ajudas directas 0 0 1 394 1 394 1 394 1 394

1b 1 733 645 1 931 1 369 198 724

As dotações de pagamento para a rubrica 2 em 2005 elevam-se a 35 396 milhões de euros. 
Estes montantes referem-se aos Fundos Estruturais e ao Fundo de Coesão tanto para a UE-10 
como UE-15. A repartição entre a UE-15 e a UE-10 pode facilmente explicar o importante 
aumento na categoria. Para a UE-15 o montante dotal de dotações de pagamento é de 31 662 
euros em comparação com 28 962 euros em 2004 (+9,2%), ao passo que o montante para a 
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UE-10 é de 3 774 euros em comparação com 1 859,9 euros em 2004, o que representa um 
aumento de 102,9%. 

O seguinte quadro indica claramente o efeito do alargamento na rubrica 2 em matéria de 
dotações de pagamento  

(montantes em euros) 

Orçamento 2004 Anteprojecto de orçamento 2005 Diferença 2005 - 2004
Taxas de aumento 

2005/2004

DA DP DA DP DA DP DA DP

Fundos estruturais + outras acções estruturais

EU25 35 353 000 000 28 022 302 882 37 246 564 454 32 390 527 705 1 893 564 454 4 368 224 823 5,4% 15,6%

EU15 31 541 000 000 26 320 302 882 31 892 000 000 29 297 527 705 351 000 000 2 977 224 823 1,1% 11,3%

EU10 3 812 000 000 1 702 000 000 5 354 564 454 3 093 000 000 1 542 564 454 1 391 000 000 40,5% 81,7%

Fundo de Coesão

EU25 5 682 000 000 2 800 000 000 5 131 932 989 3 005 500 000 -550 067 011 205 500 000 -9,7% 7,3%

EU15 2 785 000 000 2 642 100 000 2 737 505 725 2 334 500 000 -47 494 275 -307 600 000 -1,7% -11,6%

EU10 2 897 000 000 157 900 000 2 394 427 264 671 000 000 -502 572 736 513 100 000 -17,3% 324,9%

Total rubrica 2

EU25 41 035 000 000 30 822 302 882 42 378 497 443 35 396 027 705 1 343 497 443 4 573 724 823 3,3% 14,8%

EU15 34 326 000 000 28 962 402 882 34 629 505 725 31 632 027 705 303 505 725 2 669 624 823 0,9% 9,2%

EU10 6 709 000 000 1 859 900 000 7 748 991 718 3 764 000 000 1 039 991 718 1 904 100 000 15,5% 102,4%

No que diz respeito à rubrica 3 (políticas internas) as dotações de pagamento aumentam 2,9% 
em comparação com 2004 ou 218 milhões de euros, mas há que assinalar que tal é o resultado 
de uma estabilização nas dotações de pagamento após o importante aumento do ano passado 
(+20,9%) devido à preparação do alargamento (mecanismo de "Schengen", desmantelamento 
das instalações nucleares, gestão dos resíduos e o mecanismo de transição), que, no entanto, 
apenas aumentou ligeiramente em 63 milhões de euros. 

No âmbito da pré-adesão, as necessidades de dotações de pagamento são estimadas em 
3.179,9 milhões de euros, ou seja um aumento de 11,3% em relação a 2004. Tal relaciona-se 
principalmente com a absorção de autorizações anteriores efectuadas no âmbito dos 
programas SAPARD, Turquia e ISPA. Prevê-se um montante de 1 532 milhões de euros para 
a eliminação progressiva da ajuda de pré-adesão em relação aos novos Estados-Membros 
(SAPARD=290, ISPA=500 e PHARE=742), ao qual se tem que acrescentar um montante de 
21 milhões de euros para Chipre e Malta. 

Em contrapartida, a compensação para os novos Estados-Membros diminui no valor de 105 
milhões de euros. 

Assim, adicionando o aumento de dotações de pagamento relacionadas com as obrigações da 
União para com a UE-10 (+ 3 900 milhões de euros), os países candidatos (+ 500 milhões de 
euros), o efeito da taxa de câmbio do dólar (+ 240 milhões de euros) e o custo líquido da 
reforma da PAC (+ 1 300 milhões de euros), consegue explicar-se um aumento de mais de 5 
900 milhões de euros. Se for tido em conta o aumento necessário de dotações de pagamento 
para a rubrica 2 da UE-15 (+ 2 700 milhões de euros), bem como o aumento da rubrica 1 para 
a UE-15 (+ 400 milhões de euros) devido ao regresso à situação normal após a seca de 2003, 
os outros aumentos líquidos nas diferentes rubricas limitam-se a 700 milhões de euros. 

A Comissão gostaria de assinalar que os números propostos no AO representam necessidades 
reais, tendo em conta o facto de que as autorizações por liquidar não envolverão apenas 
anulações de autorização mas também que as medidas especiais de gestão levadas a cabo 
poderão traduzir-se numa liquidação superior. A Comissão está consciente da preocupação 
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expressa em especial pelo Conselho acerca do nível de dotações do pagamento na sua 
resolução adoptada pelo Conselho ECOFIN em 16 de Março de 2004. O Conselho sublinha a 
importância de manter uma disciplina orçamental global e sublinha mais uma vez a 
importância de manter um controlo apertado sobre as dotações de pagamento. Neste contexto, 
o Conselho considera que a sobre-dotação de dotações de pagamento no processo orçamental 
dos últimos anos, que se traduziu num excedente significativo todos os anos, não deverá 
ocorrer de novo e convida a Comissão a tomar as medidas apropriadas ao preparar o 
anteprojecto de orçamento para 2005. 

No entanto, em 2005 a tendência poderá ser alterada. Com efeito, no caso de a recuperação do 
atraso na execução dos programas dos fundos estruturais 2000-2006 for ainda mais rápida do 
que recentemente observado e conduzir a necessidades mais elevadas de dotações de 
pagamento, a Comissão deverá, após exame completo das possibilidades de reafectação, 
incluindo as transferências, apresentar quer uma carta rectificativa ao anteprojecto de 
orçamento 2005, tendo em conta a execução em 2004, ou um orçamento rectificativo no 
decurso do exercício financeiro de 2005. 

Ao mesmo tempo, a Comissão efectuará um acompanhamento contínuo do RAL. Como 
assinalado em diversas ocasiões pela Comissão, apesar do aumento significativo do RAL nos 
últimos anos, a maior parte das autorizações por liquidar não são, na realidade, anormais, 
mas antes uma consequência previsível das autorizações plurianuais: o referido RAL 
“normal” continuará a existir enquanto as autorizações subjacentes não forem pagas ou as 
mesmas forem anuladas. O RAL no final de 2003 elevava-se a cerca de 104 500 milhões de 
euros. No que diz respeito aos fundos estruturais, a evolução do RAL reflectirá o 
encerramento da grande maioria das intervenções anteriores a 2000 que terão lugar no final de 
2004.

Dentro desta população de autorizações por liquidar, algumas foram definidas como 
'potencialmente anormais', isto é, autorizações latentes a respeito das quais não foi feito 
nenhum pagamento durante os dois últimos exercícios financeiros e autorizações antigas que 
se encontram no orçamento pelo menos há cinco anos. Embora a autoridade orçamental tenha 
pedido à Comissão para examinar os referidos casos no âmbito das rubricas orçamentais 
anexas às declarações conjuntas de 2001 e 2002, deve sublinhar-se que os serviços da 
Comissão estão a rever regularmente todas as autorizações que entram no âmbito dessa 
definição. No início de 2003, a Comissão identificara cerca de 14 500 autorizações 
potencialmente anormais que se elevavam a 17 300 milhões de euros. No final de 2003, 
praticamente todos estes casos tinham sido examinados pelos serviços da Comissão e/ou 
encerrados, pagos, anulados ou retidos nas contas por razões justificadas. O trabalho 
continuará a ser efectuado em 2004. 

Este ano, como em 2002 e 2003, a Comissão transmitirá à autoridade orçamental, juntamente 
com o AO, um relatório de acompanhamento pormenorizado sobre o resultado do exercício 
de 2003 no que diz respeito ao RAL potencialmente anormal. 

Ao mesmo tempo, a Comissão transmitirá o plano de execução orçamental para 2004. A 
Comissão comunicará regularmente os números de execução efectiva e compará-los-á com as 
previsões, justificando qualquer desvio significativo.Tal constituirá um instrumento de gestão 
importante e um sistema de alerta precoce para os serviços e permitirá à autoridade 
orçamental acompanhar o exercício orçamental em curso. 
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2.4. Rubricas orçamentais relativas à assistência técnica e administrativa 

As chamadas rubricas BA (agora nos artigos XX 01 04) existem em muitos dos programas 
operacionais. Prestam financiamento à assistência técnica e administrativa para a gestão e o 
funcionamento das acções específicas, actividades ou programas em mútuo benefício da 
Comissão e do beneficiário. Desde a carta rectificativa 1/2001, também abrangem as despesas 
relacionadas com a eliminação progressiva dos gabinetes de assistência técnica numa base 
provisória. Existem observações orçamentais específicas que continuam a indicar o objectivo 
pelo qual as despesas de pessoal externo são imputadas a dotações de rubricas BA.  

No AO 2005, as dotações totais das rubricas BA e dos mini-orçamentos dos Fundos 
Estruturais elevam-se a 357 milhões de euros. Este montante encontra-se significativamente 
acima (+6,6%) dos 335 milhões de euros autorizados no orçamento de 2004. O número total 
de rubricas BA aumenta para 121 contra 111 no orçamento de 2004.Cerca de 58% das 
dotações requeridas referem-se a acções externas e a ajudas de pré-adesão; mais 29% estão 
relacionadas com as políticas internas e os restantes 13% abrangem dotações para a 
agricultura e políticas estruturais. No que diz respeito à ajuda de pré-adesão, incluindo a 
desconcentração a favor das delegações, o montante das rubricas BA diminui em 30% 
relativamente a 2004, essencialmente na sequência da adesão. Cerca de 5 milhões são 
previstos para a agência de execução relativa à energia inteligente, ao passo que novas 
rubricas sem dotações são criadas para as agências de execução previstas para os programas 
de educação e cultura e de saúde e consumidores. 

2.5. O Regulamento Financeiro e as rubricas sem bases jurídicas 

O Regulamento Financeiro7, tal como revisto em 2002, incorpora as disposições do Acordo 
Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 relativas às bases jurídicas (e à execução do 
orçamento). O artigo 49.º determina que “a execução das dotações inscritas no orçamento 
para qualquer acção comunitária requer a adopção prévia de um acto de base”. Define um 
acto de base em questão como um acto de direito derivado que confere fundamento legal à 
acção comunitária ou à da União e à execução da correspondente despesa inscrita no 
orçamento”, excluindo os actos sem efeito legal tais como comunicações, resoluções, 
conclusões ou declarações. O Regulamento Financeiro prevê três tipos de excepções: 
projectos-piloto, acções preparatórias, dentro do limite de 32 milhões de euros e 75 milhões 
de euros, respectivamente, e acções realizadas com base nas prerrogativas institucionais e 
competências específicas atribuídas à Comissão pelos Tratados ou resultantes da autonomia 
administrativa da instituição. Relativamente aos projectos-piloto e às acções preparatórias, a 
Comissão, de acordo com o seu direito de iniciativa, pode propor novas rubricas ou 
actividades orçamentais. 

O Acordo Interinstitucional prevê que, ao apresentar o seu AO, a Comissão deve comunicar 
um relatório sobre as acções referidas como projectos-piloto e acções preparatórias, 
abrangendo o objectivo da acção, uma avaliação dos resultados e o seguimento previsto. A 
execução do acordo neste ponto é, portanto, objecto de informação pormenorizada à 
autoridade orçamental sob a forma de um documento de trabalho que acompanha o AO. 

7 Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002 que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias 
(JO L 248 de 16.9.2002, p. 1). 
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As regards the specific powers conferred on the Commission by the Treaties, Article 33 of the 
implementing rules8 contains a list of the articles in the EC and Euratom Treaties conferring 
such powers. As provided in Article 33 (3), this Preliminary Draft Budget adds the following 
detail to the list: 

— Tratados CE, artigos 131.º-134.º (política comercial, rubricas 20 02 01 e 20 01 04): por 
um montante global de 10,7 milhões de euros em 2005. 

O Acordo Interinstitucional também exige que, ao apresentar o seu AO, a Comissão tenha em 
consideração as possibilidade de novas actividades deste tipo (deixando uma margem 
suficiente) ou a continuação de operações plurianuais que estão a chegar ao fim, depois de 
avaliar se é possível obter um acto de base (ponto 28 do Acordo Interinstitucional). As 
propostas em questão, especialmente os projectos-piloto do AO, conformam-se com as 
disposições do Regulamento Financeiro e os limite máximos, deixando particularmente na 
rubrica 3 uma ampla margem (28 milhões de euros). No que diz respeito às acções 
preparatórias, a margem deixada é de 11 885 milhões de euros por causa do importante 
aumento da rubrica 18 03 08 relativa ao instrumento financeiro para a gestão do regresso no 
domínio da migração (até 15 milhões de euros) e da rubrica 08 14 01 relativa à acção de 
reforço da investigação para a segurança europeia (até 24 milhões de euros). 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO AO 2004 POR RUBRICAS DAS PERSPECTIVAS 
FINANCEIRAS

No âmbito de cada uma das oito rubricas das Perspectivas Financeiras, a proposta orçamental 
é analisada de acordo com a seguinte estrutura: quadro-resumo, aspectos fundamentais e 
apresentação geral.

3. DESPESAS AGRÍCOLAS: RUBRICA 1

3.1. Quadro-resumo 

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de orçamento 

2005
Diferença 2005 - 2004

DA DP DA DA DP DA DP

46 781,3 45 693,3 51 439 50 675,5 50 113,8 + 8,3 % + 9,7 %

Margem = 763,6

3.2. Aspectos fundamentais da rubrica 1

O orçamento de 2005 é o primeiro em que os 10 novos Estados-Membros estarão presentes 
durante um ano completo. Para o financiamento desta União alargada, a Comissão propõe 
orçamentar 50 676 milhões de euros para a rubrica 1, dos quais 43 835 milhões de euros para 
as organizações de mercados agrícolas e despesas veterinárias (sub-rubrica 1a) e 6 841 
milhões de euros para o desenvolvimento rural (sub-rubrica 1b), o que deixa uma margem de 
764 milhões de euros abaixo do limite máximo das Perspectivas Financeiras para a UE-25 tal 

8  COMMISSION REGULATION 'EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 
laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 
1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European 
Communities (OJ L 367, 31.12.2002, p.1) 
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como ajustado em Dezembro de 20039. As dotações orçamentais propostas para 2005 
representam um aumento de 8,3% ou 3 894 milhões de euros em comparação com as dotações 
do orçamento 2004. Este aumento pode ser repartido entre 3 589 milhões de euros para a sub-
rubrica 1a e 305 milhões de euros para a sub-rubrica 1b. 

Relativamente ao alargamento, mais de 1,4 mil milhões de euros serão gastos em ajudas 
directas pagas aos agricultores dos novos Estados-Membros. 

O orçamento de 2005 é o primeiro a registar um impacto financeiro importante da reforma de 
2003 da Política Agrícola Comum (PAC). As ajudas directas novas ou alteradas, que se 
referem principalmente ao sector dos lacticínios, arroz, culturas arvenses e frutos de casca 
rija, implicam num custo adicional para o orçamento de 2005 de mais de 1,9 mil milhões de 
euros. No entanto, tendo em conta os efeitos de redução dos custos introduzidos pelo pacote 
de reforma de 2003, o custo líquido da reforma da PAC elevar-se-á a um valor de 1,3 mil 
milhões de euros em 2005. 

Se se excluir o impacto das ajudas directas a pagar nos novos Estados-Membros e o custo 
líquido da reforma da PAC, o aumento da sub-rubrica 1a ainda é significativo em comparação 
com o orçamento de 2004. No entanto, em larga medida, isso representa o regresso às 
condições normais de mercado. Em 2003, 404 milhões de euros de prémios nos sectores 
bovino, da carne de ovino e de caprino foram pagos adiantadamente para certas regiões 
afectadas pela seca ou incêndios florestais, que deveriam ter sido desembolsados em 2004. O 
aumento também se deve ao regresso a uma produção normal e a níveis de exportação 
normais para alguns produtos das culturas arvenses.  

A Comissão tenciona utilizar o mecanismo oferecido pelo acordo interinstitucional para 
reavaliar as necessidades no contexto da carta rectificativa de Outubro de 2004, o que 
permitirá à Comissão basear as suas propostas orçamentais para a agricultura na informação 
económica e de mercado mais recente. 

3.3. Apresentação geral da rubrica 1 

3.3.1. Organizações de mercado agrícolas e despesas veterinárias - sub-rubrica 1a 

No exercício orçamental de 2005, a Comunidade pagará pela primeira vez ajudas directas aos 
10 novos Estados-Membros. O regime de pagamento único por superfície para os novos 
Estados-Membros deverá custar 1 394 milhões de euros. Este efeito do alargamento
corresponde a mais de um terço do aumento da sub-rubrica 1a para 2005. 

Tal como no passado, o AO tem em consideração os aspectos financeiros das propostas 
legislativas apresentadas pela Comissão. No entanto, as propostas de reforma relativas aos 
sectores do tabaco, azeite, algodão e lúpulo que a Comissão adoptou em Novembro de 2003, 
não terão impacto em 2005. 

A Reforma da PAC, formalmente adoptada pelo Conselho da Agricultura em 29 de 
Setembro de 2003, terá um efeito orçamental substancial em 2005. Tal é o caso em especial 

9  Os limites máximos das Perspectivas Financeiras são fixados a preços de 1999 e são 
ajustados todos os anos pela Comissão com base nas mais recentes previsões económicas 
disponíveis. Para o processo de 2005, o ajustamento pode ser visto em COM(2003) 785. 
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para os lacticínios, arroz, cereais, trigo duro e frutos de casca rija. Assim, o prémio para os 
lacticínios introduzido recentemente e os pagamentos adicionais aos produtores de leite 
implicarão custos suplementares para o orçamento de 2005 de 959 milhões de euros e de 431 
milhões de euros, respectivamente. Em 2005, o regime alterado de ajuda específica para o 
arroz envolverá despesas suplementares de 321 milhões de euros em comparação com o 
orçamento de 2004. No sector das culturas arvenses, os novos pagamentos directos ou 
majorados, tais como o prémio específico de qualidade para o trigo duro, a ajuda regional à 
secagem, o prémio às proteaginosas e a ajuda às colheitas energéticas custarão ao orçamento 
de 2005 um montante adicional de 226 milhões de euros. O novo pagamento por superfície 
para os frutos de casca rija é orçamentado em 97 milhões de euros. Por outro lado, há medidas 
de redução de custos que conduzem a uma diminuição de despesas, tais como uma redução de 
104 milhões de euros na ajuda suplementar para o trigo duro. A reforma da PAC prevê 
economias de intervenção nos sectores do leite, cereais, arroz e forragens secas no valor de 
630 milhões de euros. No conjunto, a reforma da PAC ocasionará um aumento líquido de 
despesas de cerca de 1 300 milhões de euros. 

Também existe um aumento significativo nas necessidades financeiras devido ao “regresso
ao normal” nas ajudas directas e à previsão de uma colheita normal em 2005. Os 
adiantamentos devidos à seca no valor de 404 milhões de euros, pagos em 2003 em vez de 
2004, diminuíram os pagamentos no exercício corrente, mas isto é apenas temporário. 
Também relacionado com o regresso ao normal aponte-se o aumento das dotações para as 
restituições à exportação no sector dos cereais. A combinação de maiores quantidades de 
cevada disponível para exportação, o preço mundial mais baixo da cevada e a taxa de câmbio 
euro-dólar mais elevada provocaram um aumento nas restituições à exportação para a cevada 
no valor de 102 milhões de euros em comparação com o exercício de 2004, apesar da redução 
para metade nos aumentos mensais do preço de intervenção na sequência da reforma da PAC 
de 2003. As quantidades objecto de intervenção também aumentaram, trazendo custos 
adicionais.  

As despesas acrescidas no sector das frutas e produtos hortícolas devem-se, para além dos 
pagamentos directos a favor dos frutos de casca rija acima mencionados, ao facto de em 2005 
vir a ser disponibilizado um montante adicional de 138 milhões de euros para fundos 
operacionais destinados a organizações de produtores. 

As dotações para as medidas veterinárias alteram-se ligeiramente em comparação com 2004 
(+24 milhões de euros). Três factores explicam esta alteração: (1) um novo regulamento sobre 
os controlos oficiais dos alimentos para consumo humano e animais que deve entrar em vigor 
antes do Verão de 2004 e a aplicar a partir de 1 de Janeiro de 2005, aumentará as necessidades 
em cerca de 6 milhões de euros (2) o programa de abates obrigatórios, na sequência da crise 
da BSE, foi, até ao orçamento 2004, financiada ao abrigo da rubrica AGRI 05 03 02 10. A 
partir de 2005, é transferida por razões de transparência para a rubrica SANCO 17 04 01 (+20 
milhões de euros) (3) uma ligeira economia é efectuada no domínio fitossanitário. 

A taxa média de câmbio euro-dólar de 1 euro = 1,25 dólares, utilizada para o orçamento de 
2005, encontra-se 11,6 % acima da taxa utilizada para o orçamento 2004, isto é, 1 euro = 1,12 
dólares. A depreciação do dólar deverá causar necessidades superiores de cerca de 240 
milhões de euros. 
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3.3.2. Desenvolvimento rural - sub-rubrica 1b 

Um montante total de 6,8 mil milhões de euros está afectado ao segundo pilar da Política 
Agrícola Comum. 

As dotações atribuídas ao desenvolvimento rural para a UE-15 são fixadas exactamente ao 
nível do limite máximo das Perspectivas Financeiras (4 910 milhões de euros). Os bons 
resultados registados em 2003 sugerem que os Estados-Membros utilizarão o montante 
integral atribuído em 2005. 

Note-se que a repartição das dotações entre os diferentes regimes no âmbito do 
desenvolvimento rural, que se baseia nos planos apresentados pelos Estados-Membros e 
adoptados pela Comissão, é apenas indicativa. De facto, de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, os Estados-Membros podem operar transferências entre os diferentes regimes 
dentro de certos limites.  

No que diz respeito às despesas relacionadas com a UE-10, as dotações de autorização 
propostas correspondem ao montante acordado em Copenhaga (1 931 milhões de euros). 
Estas dotações para o desenvolvimento rural constituirão despesas diferenciadas. Foram 
provisoriamente inscritas dotações de pagamento correspondentes no valor de 1 369 milhões 
de euros. 

Os limite máximos orçamentais e as verbas necessárias para a rubrica 1, por actividades EBA, 
são apresentados no quadro que se segue. 

 (Montantes em milhões de euros) 
EU-15 EU-25

Resultados 2003 Orçamento 2004 AO 2005 Diferença 2005 - 
2004

1€=1,22$ 1€=1,12$ 1€=1,25$

05 01 Despesas administrativas

05 01 04 01 Acompanhamento e prevenção – Pagamentos 
directos pela CE

1 4 4 0

05 01 04 06 Projecto-piloto sobre a promoção da 
qualidade

- 1 p.m. -1

Total 1 5 4 -1

05 02 Produtos vegetais

05 02 01 Medidas de mercado relativas aos cereais 514 368 395 27

05 02 02 Arroz 231 175 469 294

05 02 03 Pagamentos directos para as cultura arvenses 16 322 17 254 17 403 149

05 02 04 Programas alimentares 170 226 223 -3

05 02 05 Açúcar 1 444 1 721 1 815 94

05 02 06 Azeite 2 346 2 364 2 355 -9

05 02 07 Plantas têxteis 890 886 936 50

05 02 08 Frutas e produtos hortícolas 1 538 1 617 1 860 243

05 02 09 Produtos do sector vitivinícola 1 213 1 215 1 259 44

05 02 10 Tabaco 953 941 952 11

05 02 11 Outros produtos/medidas vegetais 711 776 737 -39

05 02 12 Ajudas directas de natureza horizontal -7 -6 1 388 1 394

Total 26 325 27 537 29 792 2 255

05 03 Produtos animais

05 03 01 Leite e produtos lácteos 3 110 2 959 3 901 942

05 03 02 Carne de bovino 8 091 8 054 8 088 34
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05 03 03 Carne de ovino e de caprino 2 082 1 530 1 840 310

05 03 04 Carne de suíno, ovos, aves de capoeira e 
outros

178 175 197 23

Total 13 461 12 718 14 026 1 309

05 04 Desenvolvimento rural

05 04 01 Desenvolvimento rural no FEOGA-Garantia 4 657 4 803 4 910 107

05 04 04 Instrumento de transição EUR-10 - 1 733 1 931 198

Total 4 657 6 536 6 841 305

05 07 Auditoria das despesas agrícolas

05 07 01 01 Medidas de acompanhamento e preventivas -
Pagamentos pelos EM

24 16 16 0

05 07 01 02 Medidas de acompanhamento e preventivas -
Pagamentos directos pela CE 3 7 9 3

05 07 01 03 Apuramento de contas dos exercícios 
anteriores

-410 -400 -400 0

05 07 01 04 Apuramento de contas dos exercícios 
anteriores (desenvolvimento rural)

-26 p.m. p.m. 0

05 07 02 Resolução de litígios - p.m p.m 0

Total -410 -378 -375 3

05 08 Estratégia política e coordenação

05 08 04 Medidas de promoção – Pagamentos pelos 
Estados-Membros 22 49 49 0

05 08 05 Medidas de promoção – Pagamentos directos 
pela CE 5 11 11 0

05 08 06 Acções de informação sobre a Política 
Agrícola Comum 4 7 7 0

05 08 99 Outras medidas em relação com a promoção 0 p.m. p.m. 0

Total 31 66 66 0

Outros domínios de intervenção

11 02 Mercados de pescas 23 33 33 0

17 01 04 01 Medidas fitossanitárias – gestão 
administrativa 0 1 1 0

17 01 04 04 Estudo-piloto: modelo de financiamento 
integrando os riscos relacionados com as 
epizootias - 1 p.m. 0

17 01 04 05 Controlos de alimentos para consumo 
humano e animais – gestão administrativa - - 4 4

17 03 02 Fundo do tabaco – Pagamentos directos da 
UE 7 14 14 0

17 04 01 Programas de erradicação e 
acompanhamento das doenças animais 135 184 204 20

17 04 02 Outras medidas veterinárias/do bem-estar 
animal/de saúde pública 8 13 10 -3

17 04 03
Fundo de emergência (saúde 
animal/segurança alimentar) 138 48 48 0

17 04 04 Medidas fitossanitárias 2 4 3 -1

17 04 05 Outras medidas - p.m. 0 0

17 04 07
Controlo sobre os alimentos para consumo 
humano e animais - - 4 4

Total 312 297 321 24

Sub-rubrica 1a - Despesas agrícolas (excluindo o 
desenvolvimento rural)

Sub-total 39 721 40 245 43 835 3 589

Sub-limite máximo 42 680 42 769 44 598

Margem 2 959 2 524 764

Sub-rubrica 1b - Desenvolvimento rural e medidas de 
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acompanhamento

Sub-total desenvolvimento rural 4 657 6 536 6 841 305

Sub-limite máximo 4 698 6 536 6 841

Margem 41 0 0

Total das dotações da rubrica 1 44 378 46 781 50 676 3 894

4. ACÇÕES ESTRUTURAIS: RUBRICA 2

4.1. Quadro-resumo 

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de 

orçamento 2005
Diferença 2005 - 2004

DA DP DA DP DA DP

Fundos Estruturais (B2-1) 35 353 27 953 37 247 37 247 32 391 +5.4 % + 15.6 %

Outras acções estruturais 
específicas (B2-2)

69      

Fundo de Coesão (B2-3) 5682 2 800 5 194 5 132  3 005 - 9,7 %  + 7.3%

Total 41 035 30 822 42 441 42 379 35 396 + 3.3 % + 14.8 %

   Margem = 62 milhões

4.2. Aspectos fundamentais da rubrica 2 

— O ponto essencial a notar é o aumento global das dotações de pagamento que 
correspondem a mais cerca de 14,8% do que no orçamento de 2004. Uma parte 
significativa deste aumento deve-se ao crescimento para o dobro das dotações de 
pagamento para os novos Estados-Membros resultantes do Acordo de Copenhaga. Porém, 
as dotações para 2004 foram relativamente baixas (7% mais baixas do que em 2003).  

— As dotações de pagamento propostas para os programas 2000-2006 da UE-15 representam 
95% das autorizações para os programas principais e 80% da parcela anual média para as 
iniciativas comunitárias. Estas taxas são mais elevadas do que no ano passado mas o 
aumento é conforme com as tendências de execução.  

— O RAL pendente relativo aos programas 2000-2006 deverá registar um pequeno aumento 
em 2005, dado que as dotações de pagamento são estimadas em 95% das autorizações 
para o essencial dos programas.  

— As dotações de autorização propostas para as acções estruturais da UE-25 estão 
inteiramente em conformidade com as Perspectivas Financeiras anexas ao Acordo 
Interinstitucional (AI) e com as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 
Copenhaga.

— Para o Fundo de Coesão há uma redução de 9,7% nas autorizações relativas a 2004. O 
essencial da alteração resulta da verba para os novos Estados-Membros, bem como do 
Acordo de Copenhaga. Há uma redução de cerca de 61 milhões de euros (preços de 2005) 
para a UE-15 devida à perda de elegibilidade da Irlanda para o Fundo de Coesão. 

4.3. Apresentação geral da rubrica 2 

Está programado um montante global de 195 010 milhões de euros para os fundos estruturais 
da UE-15 para o período 2000-06, e um montante de 18 000 milhões de euros para o Fundo 
de Coesão durante o mesmo período para a UE-15 (ambos os montantes a preços de 1999). 
Relativamente aos novos Estados-Membros, o Conselho de Copenhaga atribuiu 14 156 
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milhões de euros aos fundos estruturais e 7 591 milhões de euros ao Fundo de Coesão 
(também a preços de 1999) ao longo do período 2004-2006. 

Nos termos do regulamento dos Fundos Estruturais, as verbas anuais em preços correntes para 
os fundos estruturais são obtidas mediante a indexação destes montantes a preços de 1999 a 
uma taxa fixa de 2% ao ano. As dotações para o Fundo de Coesão também são indexadas 
todos os anos, utilizando o deflactor de preços pertinente utilizado no ajustamento técnico das 
Perspectivas Financeiras. Portanto, a determinação do orçamento global é imediata. 

A rubrica 2 das Perspectivas Financeiras abrange os fundos estruturais, isto é, o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA), o Instrumento Financeiro de 
Orientação para as Pescas (IFOP) e o Fundo de Coesão. 

Relaciona-se com os seguintes domínios de intervenção EBA: 

— Política regional para o FEDER e o Fundo de Coesão; 

— Emprego e assuntos sociais para o FSE; 

— Agricultura e desenvolvimento rural para o FEOGA-Orientação; 

— Pescas para o IFOP. 

4.3.1. Os fundos estruturais 

Durante o período 2000-06, cerca de 94% dos Fundos Estruturais da UE-25 são consagrados 
aos principais programas (documentos únicos de programação ou programas operacionais) e 
5,35% da verba global é reservada para as iniciativas comunitárias. A restante parte da verba 
(0,65%), é consagrada às medidas inovadoras (máximo de 0,4%) e à assistência técnica 
(máximo de 0,25%). 

Relativamente a 2005, as dotações de autorização em preços de 2005 para a UE-25 elevam-se 
a 37 246 milhões de euros incluindo uma reinscrição de 1 395 milhões de euros resultantes da 
subexecução de 2000.

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Anteprojecto de orçamento 2005

Programas principais 34 868

Iniciativas comunitárias 2 259 

Assistência técnica/medidas inovadoras 120

Total 37 247

4.3.1.1. Programas principais 

Os principais objectivos dos fundos estruturais são: 

— Objectivo 1: promoção do desenvolvimento e do ajustamento estrutural nas regiões menos 
desenvolvidas;

— Objectivo nº 2: promoção da conversão económica e social das regiões com dificuldades 
estruturais;

— Objectivo nº 3: apoio à adaptação e modernização das políticas e sistemas de ensino, 
formação e emprego; 

— Medidas estruturais no sector das pescas fora das regiões do objectivo 1. 
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Em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Copenhaga e dos Tratados de 
Adesão, os seguintes montantes (a preços de 2005) são atribuídos em 2005 para os principais 
objectivos nos novos Estados-Membros:

— Objectivo 1, financiado pelos quatro fundos estruturais: 5 014,9 milhões de euros 

— Objectivo 2, financiado pelo FEDER e FSE: 45,5 milhões de euros 

— Objectivo 3, financiado pelo FSE: 41,9 milhões de euros 

— Um montante de 1,1 milhões de euros é previsto para o IFOP fora do objectivo 1. 

A repartição das verbas entre os diferentes fundos do objectivo 1 e 2 depende dos resultados 
da programação dos novos Estados-Membros a aprovar pela Comissão.  

Para a EU-15 o regulamento geral dos fundos estruturais permite a seguinte repartição em 
2005 para os principais objectivos:

— Objectivo 1 (incluindo apoio transitório), financiado pelos quatro fundos: 22 218,1 
milhões de euros 

— Objectivo 2 (incluindo apoio transitório), financiado pelo FEDER e FSE: 3 498,8 milhões 
de euros 

— Objectivo 3, financiado pelo FSE: 3 869,1 milhões de euros 

— IFOP (excluindo o objectivo 1): 178,9 milhões de euros 

O objectivo nº 1 também presta assistência ao programa específico para o processo de paz da 
Irlanda do Norte (PEACE), bem como para o programa adicional especial para algumas 
regiões da Suécia. 

As regiões elegíveis para o objectivo 1 durante o período precedente (1994 a 1999), e que já 
não satisfazem os critérios de elegibilidade exigidos durante 2000 a 2006, recebem um apoio 
transitório, no âmbito do objectivo l, de todos os fundos estruturais pelo menos até 2005. De 
forma semelhante, as regiões elegíveis para os objectivos 2 ou 5b em 1999, e que já não são 
elegíveis para o novo objectivo 2, recebem um apoio transitório no âmbito do objectivo 2, 
proveniente do FEDER, até 2005. 

A repartição de verbas entre os fundos no âmbito dos objectivos 1 e 2 resultam dos programas 
que são estabelecidos em parceria com os Estados-Membros.  

Durante a parte inicial de 2004 os Estados-Membros atribuirão e programarão a “reserva de 
eficiência” que foi estabelecida pelo regulamento dos fundos estruturais. Esta reserva eleva-se 
a 4% da verba total de 2000 – 2006 que foi retida a fim de permitir atribuí-la aos programas 
mais eficientes, na sequência da revisão intercalar dos programas em 2003. A repartição 
precisa da verba total entre os fundos evoluirá, portanto, ao longo do tempo, à medida que 
estas reservas forem programadas.  

Os quadros seguintes assinalam a repartição antecipada das dotações de autorização. O quadro 
para a UE-25 pressupõe uma chave de distribuição por domínio de intervenção para a UE-10 
idêntica à que resulta da programação para a UE-15 observada à data. Esta hipótese deverá ser 
revista à luz da distribuição efectiva por domínio de intervenção da programação da UE-10 e 
da programação da reserva de eficiência para a UE-15.  

Dotações de autorização em 2005 (incluindo a reinscrição de 2000)
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 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Domínio de 
intervenção

Política regional

Domínio de 
intervenção
Emprego e 

Assuntos Sociais

Domínio de 
intervenção

Agricultura e 
Desenvolvimento 

Rural

Domínio de 
intervenção Pescas

TOTAL

OBJECTIVO Nº 1 16 879 6 331 3 525 499 27 234

Objectivo nº 2 3 145 398 3 545

Objectivo nº 3 3 911 3 911

Outras acções estruturais 

(Fora do objectivo 1)

180 180

Total 20 024 10 640 3 525 679 34 868

Em cada domínio de intervenção, existem rubricas orçamentais específicas que abrangem a 
conclusão dos programas anteriores. Relativamente às autorizações, estas rubricas dispõem de 
uma inscrição pro memoria. Os pagamentos constituem a única questão pendente a resolver 
nestas rubricas, sendo, no entanto, uma questão marginal dado que a maior parte do RAL 
destas rubricas deverá ser liquidado em 2004.

4.3.1.2. As iniciativas comunitárias 

Há quatro iniciativas comunitárias, cada qual sendo financiada por apenas um fundo: 

1) Interreg para a promoção da cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional, 
financiada pelo FEDER; 

2) LEADER+, para o desenvolvimento rural, financiada pelo FEOGA-Garantia; 

3) EQUAL, para o desenvolvimento dos recursos humanos num contexto de igualdade de 
oportunidades, financiada pelo FSE;

4) URBAN, para a regeneração económica e social das cidades e zonas suburbanas em crise 
com vista à promoção do desenvolvimento urbano sustentável, financiada pelo FEDER. 

Relativamente aos novos Estados-Membros, o Conselho de Copenhaga decidiu apoiar apenas 
Interreg e EQUAL.

As dotações de autorização para as quatro iniciativas comunitárias para a UE-25 em 2005 
elevam-se a 2 259 milhões de euros a preços de 2005, dos quais 2 022 milhões são reservados 
para a UE-15. De acordo com o regulamento dos fundos estruturais, as orientações da 
Comissão para cada iniciativa e as conclusões de Copenhaga, a repartição da verba para 2005 
é a seguinte: 

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Anteprojecto de orçamento 2005

Interreg 1 110

Leader 402

EQUAL 615

URBAN 132

Total 2 259

Também existe uma rubrica orçamental separada para cobrir os pagamentos dos períodos de 
programação anteriores que inclui todas as anteriores iniciativas comunitárias.  
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4.3.1.3. Acções inovadoras e assistência técnica 

Estas dotações (ver quadro no ponto 2.3.1) abrangem acções inovadoras a nível comunitário 
tais como estudos, projectos-piloto e partilha de experiências, bem como acções de assistência 
técnica como medidas de preparação, acompanhamento, avaliação e controlo. A assistência 
técnica dos fundos estruturais de natureza administrativa é actualmente inteiramente 
orçamentada no âmbito do capítulo 1, excepto para o pagamento do RAL relacionado com as 
dotações anteriormente diferenciadas (capítulo 49).

Em conformidade com as conclusões do Conselho de Copenhaga, as dotações de autorização 
para os novos Estados-Membros relativas a assistência técnica e acções inovadoras elevam-se 
a 14,4 milhões de euros (a preços de 2005). Para a UE-15 as dotações de autorização 
elevam-se a 105,1 milhões de euros (a preços de 2005). A verba total é, portanto, de 119,5 
milhões de euros.  

4.3.1.4. Dotações de pagamento 

Novos programas 2000 - 2006

UE-15

Relativamente aos novos programas, os pagamentos em 2005 são quase inteiramente 
reembolsos. Relativamente ao sexto ano de execução dos novos programas, está previsto um 
montante de 28 544 milhões de euros (o que representa um aumento de 13,2 %). 

Pressupõe-se que os pagamentos de 2005 serão em média 95% da parcela média anual 
de autorizações. Este número é mais elevado do que a hipótese que foi avançada para o AO 
2004 (80%). No entanto, o aumento de 2004 para 2005 encontra-se largamente em 
conformidade com a tendência para um aumento nos pagamentos em percentagem da parcela 
média de autorizações. Os pagamentos aumentaram de 66% da parcela média anual em 2002 
para 78% da parcela em 2003. 

Relativamente às iniciativas comunitárias, cuja execução orçamental está atrasada em relação 
aos programas principais, os pagamentos estão previstos situarem-se a um nível de 80% 
da parcela média anual. Este número corresponde amplamente à taxa de execução de 2003 
dos programas principais. Para a assistência técnica/acções inovadoras, as dotações de 
pagamento baseiam-se numa avaliação “efectuada de baixo para cima” pelos serviços 
responsáveis da Comissão.  

Relativamente ao programa PEACE II, as dotações de pagamento elevam-se a 101 milhões de 
euros.

As necessidades de pagamento para 2005 dependerão em parte da execução de 2004. Tendo 
em vista este ponto, a Comissão verificará a execução orçamental em Julho de 2004 e tomará 
as acções correctivas, se forem necessárias.  

UE-25

Os pagamentos totais para os novos programas (2000-2006) elevam-se a 31 637 milhões de 
euros, a partir de um total de 32 391 milhões de euros para os fundos estruturais no seu 
conjunto. Os pagamentos para os novos programas estão repartidos por objectivos no quadro 
que se segue: 
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(montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Pagamentos da UE-25 - Novos programas (2000-2006) Orçamento 2004 Anteprojecto de orçamento 2005

OBJECTIVO Nº 1 19 483 21 711

Objectivo nº 2 2 904 4 272

Objectivo nº 3 3 077 3 800

IFOP fora do objectivo 1 141 218

Iniciativas comunitárias 1 154 1 441

Assistência técnica/Medidas Inovadoras 151 195

Total 26 910 31 637

"Destes totais, a parte correspondente a dotações de pagamento para a UE-10 reflecte 
integralmente as conclusões do Conselho Europeu de Copenhaga. Os pagamentos para a UE-
10 equivalem à soma de 6% da verba total de autorizações 2004-2006 juntamente com 40% 
das autorizações médias anuais para este período de três anos". 

Programas anteriores a 2000

Para estes programas, que deverão estar encerrados na sua maioria em 2004, apenas está 
previsto um montante residual de pagamentos em 2005 para pagamentos em atraso. As 
dotações previstas elevam-se a 754 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 
10% do RAL no final de 2003.

4.3.2. Fundo de Coesão 

As dotações de autorização elevam-se a 5 132 milhões de euros para a UE-25, dos quais 2 738 
milhões de euros são para a UE-15 e 2.394 milhões de euros para a UE-10. Relativamente à 
UE-10, estes números correspondem às conclusões do Conselho de Copenhaga. Dentro da 
UE-15, a Irlanda deixará de ter direito a novas autorizações, dado que deixou de ser elegível 
para o Fundo de Coesão em 2004. Por conseguinte, o montante orçamentado para o Fundo de 
Coesão em 2005 é 61 milhões de euros mais baixo do que o limite máximo das Perspectivas 
Financeiras.

As dotações de pagamento elevam-se a 3 006 milhões de euros para a UE-25 e a 2 335 
milhões de euros para a UE-15. O montante para a UE-10 baseia-se na conclusão de 
Copenhaga e representa 3% da parcela de autorizações para 2005 mais 21% da parcela anual 
de autorizações para 2004. O montante para a UE-15 é cerca de 17% mais baixo do que o 
montante incluído para a UE-15 no orçamento de 2004.  

5. INTERNAL POLICIES: HEADING 3

5.1. Quadro-resumo 

(montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de orçamento 

2005
Diferença 2005 - 2004

DA DP DA DA DP DA DP

8 704,8 7 510,4 9 012 8 958.6 7 728.6 2.9% 2.9%

Margem = 53,4
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5.2. Aspectos fundamentais da rubrica 3 

A proposta de orçamento para a rubrica 3 abrange em especial duas das três prioridades
políticas propostas pela Comissão para 2005 na base de 25 Estados-Membros:
'Competitividade e coesão', e 'Segurança e cidadania europeia'.

Relativamente à primeira prioridade, 'Competitividade e coesão', as actividades financiadas 
pela rubrica 3 visam, em especial, reforçar os esforços no âmbito da investigação e do 
desenvolvimento do capital humano e tecnológico, assegurando o respeito pelo ambiente e 
pela dimensão social. 

Relativamente à segunda prioridade, 'Segurança e cidadania europeia', a contribuição da 
rubrica 3 centrar-se-á na consolidação do espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, 
resultante do programa de Tampere e do direito dos cidadãos à protecção contra as catástrofes 
naturais ou ambientais e ao acesso aos bens fundamentais (saúde, segurança dos 
consumidores, segurança alimentar, segurança dos transportes e segurança das 
telecomunicações e das redes de informação).  

Relativamente ao exercício financeiro de 2005, a proposta da Comissão, relativamente às 
despesas destinadas para as políticas internas eleva-se a um total de 8.958,6 milhões de euros 
em dotações de autorização e a 7.728,6 milhões de euros em dotações de pagamento, o que 
representa, respectivamente, um aumento de 2,9% em relação a 2004. A margem resultante 
eleva-se a 53,4 milhões de euros. 

O aumento líquido proposto de 254 milhões de euros em comparação com o orçamento de 
2004 pode explicar-se largamente pelo seguinte: 

— a reprogramação do sexto programa-quadro da ITD foi reforçada em 33 milhões de euros 
em 2003, provocando uma redução do mesmo montante em 2005 das dotações previstas 
pelo plano financeiro de Maio de 2003. Portanto, este montante é atribuído a outras 
políticas em 2005;  

— cerca de 144 milhões de euros, em comparação com a programação financeira, podem ser 
atribuídos a outros domínios de intervenção. Estas dotações provêm, em especial, dos 
domínios de intervenção dos assuntos económicos e financeiros, agricultura e 
desenvolvimento rural, pescas e energia e transportes. 

Estas economias possibilitam aumentos significativos em comparação com o orçamento de 
2004 nos seguintes domínios de intervenção:  

— Investigação e desenvolvimento tecnológico (+232 milhões de euros) 

— Desmantelamento das instalações nucleares e gestão dos resíduos (+51 milhões de euros). 

— Justiça e assuntos internos (+44 milhões de euros) 

— Educação e cultura (+37 milhões de euros) 

— Transportes e energia (35 milhões de euros) 

— Saúde e protecção dos consumidores (+13 milhões de euros) 

— Sociedade da informação (+9 milhões de euros) 

— Fiscalidade e União Aduaneira (+8 milhões) 
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5.3. Apresentação geral da rubrica 3 

Investigação e desenvolvimento tecnológico: Os programas do sexto programa-quadro 
foram instituídos pela Decisão n.º 2002/1513/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e 
pela Decisão nº 2002/668/Euratom. Ambas as decisões foram alteradas segundo o acordo 
obtido na reunião de concertação de 24 de Novembro de 2003. Os programas do sexto 
programa-quadro foram adoptados tendo em vista contribuírem para os objectivos 
estabelecidos no nº 1 do artigo 163.º do Tratado, nomeadamente "reforçar as bases científicas 
e tecnológicas da indústria comunitária e fomentar o desenvolvimento da sua capacidade 
concorrencial internacional, bem como promover as acções de investigação consideradas 
necessárias ao abrigo de outros capítulos do presente Tratado". 

O programa-quadro continua a ser a fonte das despesas mais significativas desta rubrica, 
sendo as dotações totais fixadas em 5 047 milhões de euros, isto é, um aumento de 232 
milhões de euros. Constitui um elemento central do processo destinado a desenvolver dentro 
da União uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, o que é essencial para a 
inovação, competitividade, emprego, crescimento económico sustentável e coesão social.  

O quadro indica a distribuição das dotações para o sexto programa-quadro por domínio de 
intervenção:  

(montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Domínio de intervenção Orçamento 2004 Anteprojecto de orçamento 2005

Empresa 73 800 75 598

Energia e transportes 234 300 242 300

Investigação 3 157 000 3 292 900

Sociedade da informação 1 047 600 1 119 502

Investigação directa 288 900 298 900

Pescas 13 400 17 800

Total 4 815 000 5 047 000

O apoio do Centro Comum de Investigação (CCI) às políticas da UE tomará em primeiro 
lugar a forma de apoio científico e técnico nos domínios da protecção ambiental, segurança da 
população e desenvolvimento sustentável. Estas actividades incluem a avaliação do risco, 
testes, validação e melhoramento dos métodos, materiais e tecnologias e pretendem apoiar 
algumas políticas desde a segurança alimentar até à protecção contra a fraude, substâncias 
químicas, ambiente e desenvolvimento sustentável e segurança nuclear. Este apoio será 
assegurado em cooperação estreita com os laboratórios e centros de pesquisa dos 
Estados-Membros e de países terceiros.

No que diz respeito ao alargamento, as acções específicas do CCI destinar-se-ão a fomentar a 
integração das organizações de investigação e do pessoal dos novos Estados-Membros nas 
suas redes e projectos, em especial em domínios como o ambiente, segurança alimentar e 
nuclear, em que estes países ainda têm que progredir relativamente às necessidades científicas 
e técnicas da legislação comunitária. O CCI também prosseguirá as acções de informação e 
promoção destas actividades nos três restantes países candidatos e também se abrirá 
progressivamente aos países dos Balcãs Ocidentais. Também prestará apoio científico e 
técnico à nova política de vizinhança da União.

Relativamente à actividade intitulada 'Peso do passado resultante das actividades 
nucleares do Centro Comum de Investigação (CCI) no âmbito do Tratado Euratom', a 
Comissão tem vindo a executar, desde 1999, um plano de acção destinado a desmantelar todas 
as instalações nucleares herdadas das actividades nucleares do passado.



 30    

O plano de acção inclui a construção de instalações de tratamento de resíduos no centro de 
Ispra (I) e a construção de um centro de armazenamento no sítio de Ispra, dado que a Itália 
tem falta desse tipo de centros de armazenamento. O plano prosseguirá com o actual 
tratamento de resíduos e desmantelamento de todas as instalações, incluindo o tratamento e o 
armazenamento dos resíduos daí resultantes.  

A execução do plano de acção refere-se, inicialmente, ao centro do CCI em Ispra em que são 
concluídas quase todas as actividades nucleares. Os centros de Petten (NL), Geel (B) e 
Karlsruhe (D), que ainda estão activos, porão em prática o respectivo plano de acção depois 
do encerramento das suas instalações nucleares, o que poderá acontecer por volta de 2015 em 
Petten e em 2025 para Geel e Karlsruhe.  

A avaliação do programa da Comissão, efectuada em 2002 e 2003 por um consórcio de 
empresas externas, confirmou as orientações previstas pelo CCI e reavaliou o custo do 
programa, ao mesmo tempo que recomendou a sua aceleração. Qualquer atraso ou extensão 
na duração do projecto traduzir-se-á num aumento do custo. Daí resulta um aumento nas 
necessidades orçamentais para 2005, com o objectivo de devolver aos Estados Unidos o 
combustível irradiado de Petten de origem americana (antes de 2006, quando esta 
possibilidade desaparecer), e de construir o centro de armazenamento de resíduos em Ispra. 
Esta última fase constitui uma condição preliminar para o lançamento das operações de 
tratamento dos resíduos e de desmantelamento.  

O orçamento proposto para 2005 para o desmantelamento das instalações nucleares e a 
gestão dos resíduos eleva-se a 66,9 milhões de euros tal como explicado pela seguinte carga 
de trabalho: 

— 27,5 milhões de euros correspondentes às dotações já previstas relativas a: 

— Conclusão das instalações para a gestão dos resíduos de Ispra (construção, renovação) 

— Extracção e tratamento dos antigos resíduos em Ispra (em conformidade com o 
compromisso do CCI perante as autoridades responsáveis pela segurança). 

— Desmantelamento em Karlsruhe das antigas caixas de luvas e extracção dos materiais 
nucleares a fim de limitar o inventário do material nuclear (tal como prescrito) e 
permitir a realização de novas actividades. 

— 10 milhões de euros para permitir o regresso antecipado do combustível de Petten para os 
Estados Unidos da América, visto que esta possibilidade cessará em 2006.  

— 20 milhões de euros para estabelecer um contrato “chaves na mão” para a construção do 
armazém interino. Esta opção de um único contrato é preferível a vários contratos, ainda 
que as despesas relacionadas com a construção sejam pagas ao longo de 3 anos para 
optimizar a responsabilização e a segurança.  

— 9,4 milhões de euros são explicados pela necessidade de compactar os resíduos, quer 
mediante a construção de uma instalação de compactação no sítio de Ispra, ou outra 
solução externa se se vier a revelar mais económica. 

O essencial do aumento explica-se pelos investimentos pontuais para o armazém interino, o 
regresso do combustível aos Estados Unidos e compactação dos resíduos.  

É importante recordar que o grupo de peritos independentes para o desmantelamento, que 
aconselha o CCI relativamente ao programa, recomendou que o programa seja executado tão 
brevemente quanto possível a fim de economizar custos de funcionamento relacionados com a 
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conservação segura, a segurança e a manutenção. Os referidos custos podem ser avaliados em 
cerca de 6 milhões de euros por ano.

Outras acções:  

— Programa de investigação do fundo de investigação para o carvão e o aço financiado
pelos rendimentos líquidos gerados pelo investimento dos activos CECA após a cessação 
do respectivo Tratado.

— Reforço do potencial da indústria europeia na investigação para a segurança: esta
acção preparatória, no seu segundo ano, é complementar dos esforços envidados pelos 
Estados-Membros e por outras instituições europeias neste domínio, concentrando-se em 
especial no desenvolvimento de um programa de investigação em segurança avançada. O 
seu objectivo consiste em estudar em que condições e mediante que mecanismos pode ser 
criado um enquadramento mais favorável à competitividade científica, tecnológica e 
industrial da Europa no domínio da segurança.  

Energia e transportes: Apesar do aumento (excluindo a investigação) de 35 milhões de euros 
em relação ao orçamento de 2004, alcançando assim um montante de 1 047 milhões de euros, 
este domínio de intervenção regista uma redução de 52 milhões de euros em relação à 
programação financeira anteriormente estabelecida. Tal resulta do abandono da alteração ao 
regulamento RTE relativo às regiões fronteiriças. 

As dotações atribuídas a este domínio de intervenção permitirão, em especial:  

— O desenvolvimento e execução de projectos avançados identificados no âmbito da 
iniciativa de crescimento, através da extensão das redes transeuropeias. Com efeito, no 
contexto do Livro Branco sobre a política comum de transportes, foi adoptada em 2003 
uma actualização das orientações comunitárias para o desenvolvimento das redes 
transeuropeias de transportes, destinando-se a completar a lista de projectos prioritários 
propostos em 2001 com novos projectos que incluíam o desenvolvimento de auto-estradas 
do mar transnacionais, aumentando o número total de projectos para 29. Também visa 
conceder um rótulo de interesse europeu a estes projectos, introduzir um mecanismo para 
reforçar a coordenação operacional e financeira dos Estados-Membros e colocar em 2020 
o objectivo para a conclusão da rede transeuropeia. As orientações da rede transeuropeia 
de energia também foram revistas a fim de estabelecer novas prioridades e uma maior 
flexibilidade na adopção dos projectos.

— O desenvolvimento de uma política de segurança e de protecção dos cidadãos em matéria 
de energia e transportes, em especial com a criação de uma nova actividade 'segurança e 
protecção dos utentes da energia e transportes'. Inclui a segurança de transportes, a 
segurança nuclear e a protecção contra as radiações;  

— A adopção da Agência Europeia da Segurança Ferroviária e a reafectação das actividades 
da Agência Europeia da Segurança Aérea e da Agência Europeia da Segurança Marítima 
(em especial com a possibilidade de fretar navios anti-poluição, à disposição dos Estados-
Membros), capaz de intervir em situação de poluição marítima acidental ou contínua na 
sequência da expansão das actividades desta última Agência. 

O aumento da subvenção comunitária para estas três agências possibilitará a aceleração da 
respectiva instalação nas sedes decididas pelo Conselho Europeu de Dezembro de 2003. 

— The provision of a satellite surveillance system for maritime vessels, in order to monitor 
vessels that pollute EU waters, thereby enforcing the new regulation which prohibits the 
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emptying of tanks out at sea. As a complement to this10, a feasibility study and measures 
for the coordination of EU coastguards services are also proposed. 

— A continuação do programa Marco Polo, destinado a promover acções inovadoras no 
mercado da logística e intermodalidade;  

— A execução do programa "Energia Inteligente para a Europa", destinado a promover 
economias de energia, em especial nos transportes e no desenvolvimento de energia 
renovável;

— A modernização das infra-estruturas de gestão do tráfego aéreo (projecto DEPLOY);

— O financiamento (139 milhões de euros) de medidas de segurança nucleares destinadas a 
desmantelar as centrais nucleares de Ignalina (Lituânia) e Bohunice (Eslováquia). 

Está planeado um montante de 242,3 milhões de euros para acções no domínio da energia e 
dos transportes financiadas pelo sexto programa-quadro da investigação, em 
conformidade com o plano financeiro do programa. As prioridades consistem em consolidar a 
posição da indústria europeia no domínio aeronáutico (tecnologia relacionada com a execução 
do céu único) e do espaço (GALILEO) e ajudar a explorar o potencial deste sector ao serviço 
do melhoramento da segurança e da protecção do ambiente. Relativamente ao domínio da 
energia, as prioridades visam, em especial, gerir a procura de energia e incorporar em larga 
escala a energia renovável, fomentando a utilização de transportes públicos limpos e de 
carburantes de substituição. No domínio dos transportes, as iniciativas respondem à 
necessidade de desenvolver sistemas inovadores respeitadores do ambiente e competitivos 
para todos os modos de transporte terrestre (ferroviário, rodoviário e vias navegáveis), para 
reequilibrar e incorporar os vários modos de transporte e reforçar a segurança. 

Assuntos económicos e financeiros: A dotação proposta para este domínio de intervenção é 
de 49,7 milhões de euros, isto é, uma redução de 50 milhões de euros em relação ao 
orçamento de 2004.  

A referida redução é explicada pelos seguintes factos:

— As dotações de autorização registadas no orçamento de 2004 para o programa para as 
empresas – melhoramento do enquadramento financeiro das PME (MAP) elevaram-se a 
91 milhões de euros. De acordo com a informação prestada pelo organismo fiduciário, o 
Fundo Europeu de Investimento, aquele montante deverá ser totalmente utilizado no 
âmbito do programa 2004. No entanto, relativamente a 2005, as dotações de autorização 
propostas são significativamente menores do que em 2004. Esta proposta tem em conta o 
número de projectos previstos pelo FEI para o último ano de autorizações ao abrigo do 
programa MAP (2001-2005).  

Deve notar-se que os instrumentos financeiros MAP são orientados pelo mercado. Em 
especial, relativamente a ETF Start-up, o abrandamento da actividade bolsista, a 
reavaliação de empresas inovadoras de crescimento rápido e as consequentes perdas 
pesadas para os investidores, contribuíram decisivamente para os investimentos mais 
baixos previstos em 2005, como também se reflecte nas propostas FEI para este exercício. 
As propostas FEI para o MAP apoiam projectos que se elevam a 44,5 milhões de euros. 
Este montante baseia-se na informação mais recente prestada pelo FEI para todos os 

10  In response to a proposal made by the European Parliament on 13 January 2004. 
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instrumentos financeiros MAP em conjunto e deve ser considerado como uma meta mais 
realista do que a prevista no programa financeiro de Maio de 2003 (63,5 milhões de 
euros). Engloba projectos que deverão ser apresentados para aprovação até ao final do 
período de autorização de MAP, bem como os custos elegíveis ao abrigo dos programas 
(por exemplo, honorários de gestão do FEI, despesas de comercialização e jurídicas, etc.). 
Relativamente a 2005 apenas são solicitadas as dotações de autorização que se prevê que 
venham razoavelmente a ser utilizadas no âmbito do programa. 

— As despesas relativas à rubrica orçamental segurança nuclear neste domínio de 
intervenção depende da recepção de candidaturas para empréstimos EURATOM que 
possam ser satisfeitas dentro dos limites de empréstimo existentes e dos critérios de 
elegibilidade. De acordo com a prática orçamental e para reflectir as expectativas actuais 
sobre as possibilidades de apoiar candidaturas que exigem despesas desta rubrica 
orçamental durante 2005, foi proposta uma inscrição pro memoria no presente AO em vez 
de um montante definitivo.  

Sociedade da informação: Este domínio de intervenção beneficia de um aumento, excluindo 
a investigação, de 8,9 milhões de euros em relação ao orçamento de 2004, de acordo com o 
plano financeiro. 

Este domínio de intervenção consiste em três actividades operacionais: política de 
comunicação, eEuropa, investigação e desenvolvimento tecnológico no domínio da sociedade 
da informação.  

A política de comunicações presta uma contribuição fundamental para os objectivos fixados 
pelos Chefes de Estado e de Governo em Lisboa em 2000, isto é, tornar a Europa na economia 
mais competitiva e dinâmica em 2010.  

Esta contribuição consiste em permitir e promover o desenvolvimento de um mercado interno 
aberto e competitivo para as redes e serviços da comunicações, em que o crescimento, a 
inovação e a eficiência sejam estimulados.  

A política de comunicações electrónicas contribui não apenas para gerar concorrência no 
mercado, mas também para permitir aos cidadãos europeus beneficiarem da sociedade da 
informação.  

A actividade eEuropa contém vários programas que contribuem para a execução do plano de 
acção eEuropa que constitui um guarda-chuva global de políticas. O amplo objectivo do plano 
de acção eEuropa 2005 consiste em acelerar a passagem para a sociedade da informação e 
garantir que os benefícios sejam disponíveis a todos os cidadãos. Para este efeito a actividade 
eEuropa inclui: 

— MODINIS (MODINIS corresponde a acompanhamento do plano de acção da eEuropa 
2005, divulgação de boas-práticas e melhoramento da segurança das redes e da 
informação);  

— e-Ten – apoio à constituição de “serviços públicos electrónicos” identificados no plano de 
acção, tornando operacionais serviços de interesse comum baseados em redes electrónicas 
de transmissão de dados;  

— eContent e eContentplus que apoia o desenvolvimento do conteúdo digital europeu nas 
redes globais, fazendo assim face aos requisitos essenciais para uma utilização mais 
alargada da banda-larga;
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— O plano de acção Internet e o plano de acção para uma Internet mais segura referentes a 
uma infra-estrutura de informação mais segura através da promoção de uma utilização 
mais segura da Internet mediante um combate ao conteúdo ilegal e lesivo;  

— Por último, a Agência europeia de segurança das redes e da informação estará 
integralmente operacional e facilitará uma abordagem coordenada relativamente a 
questões de segurança a nível europeu.

A importância dada à prioridade das tecnologias da sociedade da informação no âmbito do 
sexto programa-quadro (6PQ) da investigação e desenvolvimento tecnológico integra-se 
na futura geração das tecnologias que permitirão aos computadores e às redes estarem 
perfeitamente integrados no enquadramento quotidiano. Esta visão coloca os utilizadores, as 
pessoas e as empresas no centro da futura evolução em direcção a uma sociedade integradora 
baseada no conhecimento para todos. Está previsto um montante para essa actividade de 
1.119,5 milhões de euros em conformidade com a programação financeira do 6PQ. 

Educação e cultura: Propõe-se um montante total de 884,6 milhões de euros para este 
domínio de intervenção que visa reforçar a dimensão humana da Europa ao mesmo tempo que 
contribui para construir uma Europa do conhecimento, desenvolver um espaço cultural 
europeu e envolver os cidadãos na integração europeia. 

O montante possibilitará financiar em especial:

— As intervenções no âmbito da actividade educação.Propõe-se uma dotação de 428,6 
milhões de euros que reflecte um aumento de 43,8 milhões de euros em relação a 2004. 

Este aumento explica-se até certo ponto pelo reforço das dotações atribuídas ao programa 
Sócrates (361,2 milhões de euros propostos para 2005), em conformidade com a 
programação da verba total para a duração do programa (2000-2006). Também se explica 
pela progressão das dotações para o programa Erasmus Mundus, que passa de 8 milhões 
de euros em 2004 para 27 milhões de euros em 2005. 

Em contrapartida, as dotações para o programa eLearning baixam de 16 milhões de euros 
em 2004 para 14 milhões de euros em 2005, por forma a respeitar as dotações totais 
atribuídas ao programa para a sua duração (2004-2006).  

Por último, as dotações propostas para as outras rubricas da actividade, abrangidas pelo 
programa de apoio para as organizações activas no domínio da educação, não apresentam 
quaisquer divergências consideráveis em relação às dotações de 2004.  

— A intervenção comunitária fundamental no âmbito da actividade 'Formação
profissional', refere-se à segunda fase LEONARDO DA VINCI para o qual se propõe 
208,2 milhões de euros para 2005. 

Este capítulo também contém as subvenções destinadas ao CEDEFOP (16,1 milhões de 
euros propostos para 2005), e para a Fundação Europeia da Formação em Turim (18,5 
milhões de euros propostos para 2005, incluindo 2,5 milhões de euros no âmbito do 
programa PHARE). 

— A principal intervenção comunitária ao abrigo da actividade 'Cultura e línguas' é o 
programa-quadro para a cultura para o qual se propõem 34,9 milhões de euros para 2005, 
em conformidade com a programação da verba total para a duração do programa (2000-
2004, em vias de ser alargado para 2005 e 2006). 
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As dotações para as outras rubricas da actividade, abrangidas pelo programa de apoio para 
as organizações activas no domínio da cultura, são propostas segundo montantes que 
possibilitam respeitar a verba plurianual do programa.  

— A principal intervenção comunitária efectuada ao abrigo da 'política audiovisual e do 
desporto' consiste na execução dos programas Media Plus e Media Training. 
Relativamente a 2005 propõe-se uma dotação total de 93,3 milhões de euros, em 
conformidade com a programação das verbas totais para os programas para a respectiva 
duração (2001-2005, em vias de alargamento a 2006). 

A redução de dotação global desta actividade explica-se fundamentalmente pelo facto de 
as dotações de 2004 incluírem 8,6 milhões de euros no âmbito do ano europeu da 
educação pelo desporto. 

— Para a principal intervenção comunitária no âmbito da actividade 'Juventude', o 
programa Juventude, propõe-se uma verba de 111,5 milhões de euros para 2005, o que 
explica o aumento das dotações da actividade. 

— Por último, propõe-se a criação de uma agência de execução única no domínio da 
educação e cultura. Assistirá a Comissão na gestão corrente do programa, cujos actos de 
base prevêem todos o recurso à assistência externa. A criação da referida agência, 
motivada em primeiro lugar pela necessidade de substituir os GAT, oferece além disso a 
oportunidade de melhorar a gestão do programa e de assegurar um melhor serviço aos 
beneficiários, ao mesmo tempo que concentra as actividades dos serviços da Comissão em 
tarefas mais políticas e prioritárias neste domínio.  

As acções de informação e comunicação são distribuídas entre vários domínios de 
intervenção: imprensa e comunicação, educação e cultura, assuntos económicos e financeiros, 
alargamento, justiça e assuntos internos, acções externas e coordenação das políticas da 
Comissão. É proposta uma dotação global de 89,7 milhões de euros incluindo 63,8 milhões de 
euros para o domínio de intervenção imprensa e comunicação.Este montante permitirá: 

— informar os órgãos de comunicação social e os cidadãos das actividades da Comissão, 
tornando conhecidos os objectivos das políticas; 

— informar a Comissão do desenvolvimento da opinião pública nos Estados-Membros.  

Fiscalidade e União Aduaneira: Um montante total de 58,2 milhões de euros, isto é, um 
aumento de 8 milhões de euros em relação a 2004, está previsto para este domínio de 
intervenção, como proposto no plano financeiro e possibilitará integrar totalmente os novos 
Estados-Membros nos programas actuais, em especial: 

— Alfândega 2007 (35,1 milhões de euros): As acções previstas em 2005 visam sobretudo a 
aplicação de legislação comunitária, a fim de assegurar o funcionamento correcto do 
mercado único na Comunidade alargada. Os objectivos específicos do programa têm em 
conta a necessidade de assegurar um funcionamento normal e o desenvolvimento dos 
sistemas informáticos existentes, reforçar as acções de prevenção da fraude e reduzir os 
custos relativos à conformidade, através da promoção da criação de um enquadramento 
competitivo para as empresas. As acções referem-se aos sistemas de comunicação e de 
troca de informações, gestão e grupos de projectos, análise comparativa, intercâmbios de 
funcionários, organização de seminários e ateliers e à formação e acompanhamento de 
actividades. 

Com vista à extensão da União Aduaneira aos 10 novos Estados-Membros, dada a 
deslocação da maior parte da fronteira externa da UE para o Leste, são tomadas acções 
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para ajudar as administrações dos novos Estados-Membros a intervirem num mecanismo 
de controlo que proteja o mercado interno em relação ao comércio com países terceiros. 

— Fiscalis 2007 (14,6 milhões de euros): Este programa visa melhorar o funcionamento 
normal dos sistemas fiscais no mercado interno mediante o reforço da cooperação entre os 
países participantes, as respectivas administrações e funcionários e pela identificação, com 
vista à sua resolução, dos problemas prováveis que dificultarão a referida cooperação nos 
domínios da legislação e práticas administrativas. Em especial, várias acções são previstas 
nos domínios dos sistemas de comunicação e da troca de informação, intercâmbio de 
funcionários, grupos de trabalho, seminários e controlos multilaterais e iniciativas de 
formação comum. 

Saúde e protecção dos consumidores: 120,6 milhões de euros são atribuídas a este domínio 
de intervenção, isto é, um aumento de 12,6 milhões de euros em comparação com 2004. 

Os principais elementos das actividades a médio prazo neste domínio de intervenção são 
identificados nas acções definidas na estratégia de política dos consumidores 2002-2006, na 
execução do programa de saúde pública 2003-2008 e na conclusão e execução das acções 
definidas no Livro Branco sobre a segurança alimentar, juntamente com a actividade geral de 
adaptação a uma Comunidade de 25 e, em devido tempo, de mais Estados-Membros. 

Em especial, os objectivos específicos para 2005 financiados pela rubrica 3 são 
nomeadamente:  

— Executar um programa de acções no âmbito da estratégia quinquenal da política dos 
consumidores (2002-2006). Esta estratégia define um sentido claro da orientação política 
mediante a definição de três objectivos a médio prazo: “um elevado nível comum de 
protecção do consumidor”, “a aplicação eficaz das regras de protecção do consumidor" e 
"o envolvimento das organizações dos consumidores nas políticas da UE". Em 2005, o 
trabalho prosseguirá com o estabelecimento de um enquadramento em que os 
consumidores sintam confiança, beneficiando, em termos de escolha e de preços, do 
mercado interno não limitado por fronteiras nacionais. Este trabalho contribui para a 
competitividade global da UE ao garantir uma plena concorrência no mercado 
empresa/consumidor. Está previsto para esse programa um montante de 20,2 milhões de 
euros;

— Executar o programa de saúde pública 2003-2008 (58,9 milhões de euros para 2005), com 
o apoio reforçado de uma agência de execução; 

— Desenvolver as actividades da autoridade europeia da segurança alimentar que estará 
localizada em Parma, tal como definido na decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 
2003, garantindo que a agência prossiga o seu desenvolvimento e satisfaça os vários 
pedidos que lhe forem solicitados. Tal exigirá algum apoio financeiro suplementar para 
além do planeado para 2005; daí o pedido de um montante adicional de 2,5 milhões de 
euros para atingir um total de 36,7 milhões de euros; 

— Lançar um novo centro europeu de prevenção e controlo das doenças (4,8 milhões de 
euros).

Empresas: As acções neste domínio de intervenção visam especialmente:  

— promover o espírito empresarial e contribuir para o melhoramento do enquadramento das 
empresas;  
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— garantir o acesso dos bens e serviços ao mercado, ao mesmo tempo que se garante um 
elevado nível de segurança e de protecção do ambiente;  

— ajudar à criação de um ambiente favorável à inovação e à mudança;  

— reforçar a posição competitiva global da empresa europeia, promovendo uma produção 
sustentável e assegurando a rentabilidade dos pilares ambiental e social da estratégia da 
UE para a sustentabilidade, em especial através de avaliações de impacto.  

Está previsto um montante de 136,4 milhões de euros, excluindo a investigação, para este 
domínio de intervenção, que visa especialmente: 

— O reforço do crescimento e competitividade das empresas e o melhoramento do 
enquadramento administrativo, regulamentar e financeiro das empresas, em especial 
através do programa para as empresas e o espírito empresarial, especialmente das redes 
PME (26 milhões de euros) e IDA (29,3 milhões de euros); 

— O desenvolvimento do mercado interno (19,7 milhões de euros), em especial através da 
aproximação sectorial, notificação e certificação concebidas para estimular os 
intercâmbios entre a UE e os seus novos vizinhos, e a normalização e aproximação da 
legislação (18,8 milhões de euros); desta verba, está previsto um montante de 5,8 milhões 
de euros para o financiamento do trabalho preparatório relativo à execução do novo 
quadro regulamentar da UE para os produtos químicos, incluindo a criação da nova 
agência dos produtos químicos que estará localizada em Helsínquia, como decidido pelo 
Conselho Europeu de Dezembro de 2003. Esta agência desempenhará um papel central na 
administração do sistema REACH (nova estratégia para os produtos químicos), que 
constitui uma prioridade neste domínio de intervenção. 

— A subvenção para o funcionamento da agência da avaliação dos medicamentos que se 
eleva a 29,1 milhões de euros, isto é, 0,6 milhões de euros em relação a 2004, inclui uma 
subvenção adicional de 3,7 milhões de euros para as isenções de honorários dos 
medicamentos órfãos; 

A actividade RESEARCH - promoção da inovação e da mudança no âmbito do sexto 
programa-quadro da IDT destina-se a estimular a inovação tecnológica, a utilização de 
resultados da investigação, a transferência de conhecimentos e de tecnologias e o 
estabelecimento de empresas tecnológicas na Comunidade e em todas as suas regiões. O 
montante de 75,6 milhões de euros atribuídos a esta actividade é conforme com a 
programação financeira do 6PQ. 

O objectivo global consiste em alcançar um melhoramento tangível no desempenho da 
Europa em matéria de inovação a curto, médio e longo prazo através do estímulo a uma 
melhor integração entre a investigação e a inovação e mediante um quadro político e 
regulamentar mais coerente em toda a União Europeia. No âmbito da investigação e inovação, 
apenas podem ser obtidas externalidades positivas completando as actividades nacionais 
existentes mediante coordenação, bem como realizando acções a nível europeu. Podem ser 
obtidas importantes economias de escala através da eliminação da fragmentação e duplicação 
de esforços a nível nacional. A predominância do papel de coordenação e o intercâmbio das 
melhores práticas asseguram estes resultados, ao mesmo tempo que respeitam os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

Ambiente: Propõe-se uma dotação de 234,5 milhões de euros para este domínio de 
intervenção, incluindo 142,5 milhões de euros para a extensão do programa LIFE em 2005 e 
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56,9 milhões de euros para a execução da política do ambiente e o desenvolvimento de novas 
iniciativas políticas. 

Os objectivos estratégicos da Comissão, orientados no sentido de garantir um elevado nível de 
protecção do ambiente e um desenvolvimento sustentável, são fixados no sexto programa de 
acção do ambiente 2002-2012, e não serão fundamentalmente alterados em 2005.  

Dentro deste quadro estratégico, continua a ser concedida prioridade às alterações climáticas, 
à qualidade dos recursos naturais e à biodiversidade, à utilização sustentável dos recursos, ao 
ambiente e saúde (qualidade do ar e ambiente urbano) e às questões globais do ambiente. 

A protecção do ambiente constitui um elemento-chave de todas as prioridades de 2005. No 
contexto da competitividade e coesão, o investimento nas tecnologias ambientais poderá 
acelerar a economia, permitindo o crescimento ao mesmo tempo que reduz os efeitos 
negativos na saúde e no ambiente e promovendo a qualidade de vida. No que diz respeito à 
cidadania e à segurança, os cidadãos da UE esperam a nível da UE a protecção contra as 
catástrofes bem como as ameaças NRBC, sob a forma de uma resposta rápida no caso de 
catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, e de medidas de prevenção do risco em 
especial para assegurar que os produtos químicos perigosos sejam controlados. Este aspecto 
tem uma dimensão ambiental importante e está estreitamente relacionado com a execução da 
legislação ambiental. Por último, no que diz respeito à terceira prioridade da segurança e 
estabilidade globais, a política ambiental desempenha um papel fundamental no esforço de 
promoção de dimensão externa do desenvolvimento sustentável.  

Justiça e assuntos internos: 2005 coincidirá com o arranque da segunda fase do 
estabelecimento de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça na sequência da 
avaliação dos resultados obtidos no âmbito do programa de Tampere. O objectivo 
fundamental e abrangente de carácter estratégico continua a ser o trabalho de conclusão deste 
espaço, representando este objectivo uma contribuição fundamental para a segunda prioridade 
da Comissão para 2005 (segurança e cidadania europeia).

Propõe-se um total de 536,7 milhões de euros para este domínio da intervenção, isto é um 
aumento de 44,5 milhões de euros em comparação com 2004. Este montante permitirá, em 
especial, o desenvolvimento do Sistema Integrado de Informação dos Vistos (VIS), do 
Sistema de Informação de Schengen II, bem como de políticas comuns em matéria de 
imigração, asilo e integração de cidadãos de países terceiros na UE. Uma iniciativa importante 
neste domínio consiste na prorrogação do Fundo Europeu dos Refugiados para o período 
2005-2010.

É incluído um montante de 336 milhões de euros para financiar a execução do mecanismo 
transitório de Schengen a fim de ajudar os novos Estados-Membros a controlar as novas 
fronteiras externas da União. Serão utilizados 13 milhões de euros para financiar o 
mecanismo transitório de Kaliningrado. 

Emprego e assuntos sociais: No âmbito do artigo 138.º do Tratado, a Comissão tem a tarefa 
de promover a consulta dos empregadores e trabalhadores a nível europeu, devendo tomar 
todas as medidas pertinentes para facilitar o respectivo diálogo e garantindo um apoio 
equilibrado às partes. Este diálogo social deve criar as condições correctas para que o 
trabalhadores possam estar envolvidos no processo de mudança, permitindo um conhecimento 
antecipado das evoluções nas empresas, sectores industriais e territórios. A procura de 
quadros colectivos inovadores orientados para as novas formas de emprego deve permitir 
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promover a mobilidade e o investimento nas pessoas que se encontram em situações 
profissionais cada vez mais diversificadas, mediante a organização da transição entre 
situações e empregos sucessivos sem pôr em perigo os seus direitos à protecção social.  

A legislação da UE no âmbito da saúde e da segurança no local de trabalho tem que 
assegurar que os trabalhadores beneficiam dos mesmos direitos e protecção em todo o 
mercado interno e que as empresas sejam submetidas às mesmas condições nestes domínios.  

Por último, é necessária uma intervenção a nível europeu para permitir e promover a livre 
circulação dos trabalhadores e das respectivas famílias no interior da União.  

O Conselho Europeu de Lisboa sublinhou a necessidade de os Estados-Membros 
intensificarem os esforços a fim de obterem um efeitos significativos na erradicação da 
pobreza até 2010. É crucial que o método aberto de coordenação continue a apoiar estratégias 
nacionais tal como definidas nos PAN/inclusão para combater a pobreza e a exclusão 
social, e contribuir para a mobilização de todas as partes interessadas, especialmente 
autoridades locais e regionais, ONG, parceiros sociais, o sector terciário e os serviços sociais.

Considerados como uma componente essencial do modelo social europeu, os sistemas de 
protecção social continuam a ser da responsabilidade de cada Estado-Membro. No entanto, a 
UE é cada vez mais solicitada a ajudar e a apoiar os Estados-Membros nos seus esforços para 
modernizar a protecção social, em especial na medida em que encaram mais desafios 
demográficos, sociais e económicos comuns. Com vista a fazer face a esses desafios da 
maneira mais eficaz possível, há necessidade de uma cooperação reforçada entre os 
Estados-Membros, através do método aberto de coordenação. A modernização dos sistemas 
de protecção social tem que reforçar a solidariedade, ao mesmo tempo que garante que 
contribuem para um crescimento do emprego e da economia e que são sustentáveis.  

Ao mesmo tempo, a União Europeia tem que continuar a promover os direitos sociais 
fundamentais e a desenvolver políticas eficazes e medidas para combater a discriminação e
a eliminar as barreiras à participação com base na origem racial ou étnica, religião ou crença, 
idade deficiência e orientação sexual.  

O artigo 2.º do Tratado reconhece a igualdade entre homens e mulheres como princípio 
fundamental e um dos objectivos e tarefas da Comunidade. Além disso, é conferida uma 
missão específica à Comunidade, isto é, defender a igualdade entre homens e mulheres em 
todas as suas actividades.

Este princípio tem que ser complementado pela legislação e por algumas medidas específicas 
que dêem às mulheres mais acesso às posições de tomada de decisão, reforcem a igualdade de 
direitos e facilitem a conciliação entre trabalho e vida familiar.  

Neste domínio, a Comissão dispõe de quatro tipos de acção:  

— Executa a estratégia-quadro relativa à igualdade entre os sexos  

— Continua a executar o quinto programa de acção sobre igualdade de oportunidades.  

— Prepara e elabora textos legislativos com vista a obter igualdade de oportunidades entre os 
homens e as mulheres e fiscaliza a aplicação dessa legislação pelos Estados-Membros.  

— Promove a integração da igualdade dos sexos nas várias políticas geridas pela Comissão.  
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Para executar as prioridades acima mencionadas, o orçamento total atribuído a este domínio 
de intervenção é de 170,8 milhões de euros. As acções a executar com esse montante são 
nomeadamente: 

— EURES - Serviços Europeus de Emprego (16,5 milhões de euros); 

— Programa do mercado de trabalho (15 milhões de euros);  

— Organizações laborais e condições de trabalho (72,5 milhões de euros), incluindo as 
subvenções comunitárias para a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de 
Vida e de Trabalho (18,6 milhões de euros) e para a Agência Europeia da Segurança e de 
Saúde no Trabalho (17,5 milhões de euros); 

— Promoção de uma sociedade integradora (55,8 milhões de euros) incluindo 19,9 milhões 
de euros para as acções de combate e de prevenção da exclusão, 19,3 milhões de euros 
para as medidas de combate e de prevenção da discriminação e 8,2 milhões de euros para 
o Observatório Europeu do Racismo e Xenofobia; 

— Medidas comunitárias para obter a igualdade entre homens e mulheres (11,4 milhões de 
euros).

6. ACÇÕES EXTERNAS : RUBRICA 4

6.1. Quadro-resumo  

(montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de orçamento 

2005
Diferença 2005 - 2004

DA DP DA DA DP DA DP

5 176,6 4 950,9 5 119 5 234 5 010,2 1,1% 1,2%

Margem = -115

6.2. Aspectos fundamentais da rubrica 4 

— As dotações de autorização propostas no anteprojecto de orçamento para 2005 relativas à 
rubrica 4 elevam-se a 5.234 milhões de euros, um aumento de 1,1 % ou 57,4 milhões de 
euros em relação ao orçamento de 2004. O limite máximo para a rubrica 4 foi fixado em 5 
119 milhões de euros para 2005. O pedido do AO excede, portanto, o limite máximo em 
115 milhões de euros, devendo ser feito recurso ao instrumento de flexibilidade tal como 
em 2004 (95 milhões de euros) mas por um montante algo superior. 

— Esta situação resulta da necessidade de continuar a apoiar a estabilização, a 
democratização e a reconstrução do Iraque. O AO põe de parte 200 milhões de euros para 
esse objectivo (dos quais 190 milhões executados ao abrigo do artigo orçamental 
correspondente e 10 milhões de euros ao abrigo do capítulo direitos humanos e 
democracia), isto é, ligeiramente mais do que o montante orçamentado em 2004 (160 
milhões de euros). 

— O apoio ao Iraque não tinha sido programado. O seu financiamento é proposto, abaixo do 
limite máximo, por pouco menos do que metade do montante através da utilização da 
margem e mediante uma reprogramação. Um pouco mais de metade do financiamento é 
solicitado acima do limite máximo. Após os múltiplos exercícios de reprogramação 
efectuados dentro da rubrica 4 desde 2000 para responder a uma série de exercícios 
substanciais de estabilização e de reconstrução (Kosovo, Sérvia, Afeganistão e 
actualmente Iraque), a rubrica encontra-se numa situação em que a definição de novas 
prioridades introduziria riscos de continuidade na política da União e nas suas relações de 
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ajuda com muitos países pobres, bem como relativamente a importantes objectivos 
prosseguidos pelos programas de saúde e de democracia. 

— O apoio ao Iraque responde à prioridade EPA de 2005 "Responsabilidade externa, 
vizinhança e parceria". O AO 2005 propõe consolidar ainda mais os orçamentos para os 
programas que apoiam os países vizinhos (Mediterrâneo do Sul e Europa de Leste) ao 
nível mais elevado atingido após os importantes aumentos votados no âmbito do 
orçamento 2004. De forma semelhante, a política que consiste na redução do orçamento 
para os Balcãs Ocidentais, igualmente decidida no ano passado, não é posta em causa 
pelas propostas de 2005. 

— De entre as prioridades "responsabilidade externa" e "segurança", é dada maior atenção à 
gestão dos fluxos migratórios em cooperação com os países de origem. Este programa, 
que funciona com base numa nova base jurídica adoptada no início de 2004 após três anos 
de acção preparatória, regista um aumento orçamental de 50% em comparação com 2004. 

— No que diz respeito às dotações de pagamento o nível global proposto excede os 5 mil 
milhões e representa um aumento de 1,2 % em comparação com 2004. O nível proposto 
de pagamentos permitirá à Comissão levar a cabo os seus esforços de absorção das 
autorizações por liquidar. Reflecte, além disso, o melhoramento gradual alcançado na 
prestação da ajuda, nomeadamente em resultado da reforma da política de ajuda externa e 
dos respectivos mecanismos. 

— O melhoramento da eficácia da ajuda externa situa-se num ponto alto das prioridades da 
presente Comissão. Daí a atenção prestada ao reforço das estruturas de gestão do 
programa e em especial a um amplo processo de desconcentração. Este processo que 
teve início em 2001, inclui nomeadamente a desconcentração da gestão (da sede para as 
delegações) para os programas geográficos. Em 2005 entrará na sua fase final: 
desconcentração da gestão dos principais programas temáticos. O nível global de despesas 
administrativas e de apoio (anteriores rubricas BA) atingirá o seu nível de equilíbrio que 
se espera estabilizar por volta de 4% das verbas dos programas apoiados.  

6.3. Apresentação geral da rubrica 4 

A rubrica 4 das Perspectivas Financeiras abrange os programas externos da União com 
excepção do alargamento (abrangido pela rubrica 7 -estratégia de pré-adesão) e do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED). Há onze domínios de intervenção que utilizam verbas 
(autorizações) no âmbito da rubrica 4. No entanto, os fundos estão fortemente concentrados: 
três domínios de intervenção fundamentais - relações externas, desenvolvimento e ajuda 
humanitária - correspondem a mais de 93% das dotações. Dois domínios de intervenção 
médios - assuntos económicos e financeiros e pescas - consomem mais 6% ao passo que os 
restantes 1% são distribuídos por seis domínios de intervenção que abordam principalmente 
aspectos externos de políticas internas. 

É dada uma atenção especial às dotações de pagamento por duas razões: em primeiro lugar, 
a necessidade de assegurar um nível adequado de dotações de pagamento para respeitar todas 
as obrigações contratuais assumidas; em segundo lugar, a continuação do esforço já 
desenvolvido nos últimos anos para a absorção das autorizações pendentes potencialmente 
anormais. A Comissão já efectuou uma ampla análise de todas as autorizações antigas e 
latentes, tendo este exercício produzido bons resultados. Para fazer face a ambas as 
necessidades, foi realizada uma avaliação completa das necessidades de dotações de 
pagamento. A referida análise também se destina a reduzir ao mínimo o número de 
ajustamentos necessários durante a execução (transferências e orçamentos rectificativos). 
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O domínio de intervenção Relações externas inclui dez actividades: os principais 
programas geográficos e algumas actividades temáticas. As principais evoluções, em termos 
de dotações de autorização, são as seguintes (os montantes seguidamente apresentados 
incluem as despesas de apoio administrativo - isto é, as antigas rubricas BA – dentro das 
actividades, em vez de as apresentar como um grupo separado ao abrigo do capítulo 19 01): 

— Europa Oriental, Cáucaso e Repúblicas da Ásia Central (+1,1%; 515 milhões de 
euros): um novo quadro para as relações com os vizinhos de Leste e do Sul foi 
apresentado em Março de 2003 ao Conselho e ao Parlamento, devendo ser mais elaborado 
em 2004. Este quadro inclui uma prioridade à assistência, nomeadamente em questões 
transfronteiriças, à cooperação regional e ao desenvolvimento sustentável na fronteira 
oriental, bem como a continuação de promoção da reforma e a catalisação do investimento 
privado. O AO 2005 consolida o aumento de 2004 de modo que a verba proposta se 
encontra 6,7% acima do nível de 2003. 

— Balcãs Ocidentais (-9,2%, 554 milhões de euros): as dotações de autorização para os 
Balcãs Ocidentais encontram-se numa fase decrescente após um período de elevadíssima 
ajuda para a reconstrução. No entanto, tendo em vista a prioridade da vizinhança e os 
riscos de uma instabilidade permanente na região, foi efectuada uma importante correcção 
no sentido ascendente em 2004 e proposta para todo o período 2004-2006. O AO propõe 
confirmar no orçamento de 2005 a revisão no sentido ascendente programada no ano 
passado.

— Mediterrâneo e região do Médio Oriente (+6,8%, 1 070 milhões de euros; ou +4,5% e 
880 milhões de euros se for excluído o Iraque): Esta região beneficia de mais de 20% do 
orçamento da rubrica 4. São postos de parte 190 milhões de euros para o Iraque (e mais 10 
milhões de euros ao abrigo dos direitos humanos e democracia) em comparação com 160 
milhões de euros em 2004. O orçamento apoia o processo de paz no Médio Oriente 
através de rubricas orçamentais específicas e através do programa MEDA. Este último 
canaliza a maior parte da ajuda para a região. Em 2004, uma revisão importante, no 
sentido ascendente, de ajuda à região foi votada no quadro da cooperação revista com os 
vizinhos do Sul já referida acima. O AO 2005 confirma a reprogramação iniciada pelo 
orçamento 2004. O orçamento sem o Iraque aumenta mais 4,5 %, o que o eleva a um nível 
de mais 16,7 % ou 126 milhões de euros do que em 2003. 

— América Latina (+0,9%; 315 milhões de euros): o montante proposto encontra-se um 
pouco acima das dotações de 2004. O nível proposto de ajuda tem que ser visto em função 
da cessação do apoio financeiro temporário adicional (no valor de 250 milhões de euros) 
dispendido entre 1999-2003 na América Central através do PRRAC (reabilitação pós-
Mitch). Se for excluída esta ajuda temporária, os fundos disponíveis para a América 
Latina em 2005 registam uma tendência crescente e respondem ao pedido da autoridade 
orçamental no sentido de canalizar um montante adequado para esta região. 

— Ásia (+5,2%;648 milhões de euros): o aumento reflecte principalmente o perfil da 
assistência reprogramada em complemento ao compromisso plurianual de mil milhões de 
euros para o Afeganistão assumido em Janeiro de 2002. A atenção prestada ao 
Afeganistão não será em detrimento da ajuda a outros beneficiários da região para os 
quais o orçamento pode aumentar à mesma taxa que a verba global. 

— Programas temáticos: tendo em vista a situação apertada da rubrica 4, o orçamento para 
o mecanismo de reacção rápida é mantido ao seu nível de 2004 (30 milhões de euros). 
Propõem-se dotações para os direitos humanos ao nível que mantiveram em média desde 
2000 (com excepção de 2004). Estão em conformidade com a recente proposta da 
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Comissão de prorrogação em 2005-2006 da base jurídica cessante. Depois da entrada em 
vigor, no início de 2004, de uma nova base jurídica para a cooperação com os países 
terceiros em questões de migração, é apresentado em 2005 um aumento do respectivo 
orçamento de 30 milhões de euros para 45 milhões de euros tal como programado. Pelo 
segundo ano consecutivo, não é adiantada qualquer contribuição para KEDO dada a falta 
de cumprimento da República Popular Democrática da Coreia em relação às suas 
obrigações relativas ao Tratado de não proliferação. 

— Política Externa e de Segurança Comum: propõe-se um orçamento de 55 milhões de 
euros. Regista um aumento de 16% em relação ao orçamento de 2003 mas é mais baixo do 
que o orçamento de 2004 (62,6 milhões de euros). A Comissão baseou a sua proposta 
numa apreciação que combina as necessidades previstas, a disponibilidade de outros 
canais institucionais de financiamento e a situação apertada da rubrica 4. 

O domínio de intervenção "Desenvolvimento" compreende duas actividades fundamentais: 

— Política de cooperação ao desenvolvimento e estratégias sectoriais: as principais 
tendências que vale a pena mencionar no âmbito desta actividade são a proposta de um 
orçamento de ajuda alimentar (435,7 milhões de euros) acima dos níveis de 2003 e 2004, a 
continuação do orçamento para as ONG ao nível votado pela autoridade orçamental em 
2004 e a consolidação, que vem juntar-se ao aumento significativo em 2003, das rubricas 
orçamentais da saúde (doenças relacionadas com a pobreza e saúde em matéria de 
procriação) assegurando assim um nível de financiamento compatível com os desejos 
expressos pela autoridade legislativa ao discutir as bases jurídicas subjacentes. São 
operadas algumas reduções, mas respeitam inteiramente as verbas votadas nas respectivas 
bases jurídicas. 

— África Subsaariana e países ACP (-3,2%, 168,5 milhões de euros): a taxa de 
crescimento negativa resulta da diminuição para o apoio temporário aos produtores de 
banana em conformidade com a base jurídica subjacente. O orçamento para a África do 
Sul permanece inalterado em comparação com 2004. O núcleo desta actividade relaciona-
se com os fundos FED que se encontram fora do orçamento (embora os custos de gestão 
do FED sejam largamente financiados no âmbito do orçamento, sendo assim uma 
excepção aos princípios EBA). Os montantes envolvidos no âmbito do FED poderão 
atingir autorizações anuais acima de 3 000 milhões de euros em 2005. No âmbito da 
comunicação da Comissão, propõe-se que a cooperação com os países ACP seja 
totalmente integrada no orçamento da UE a partir de 2008 em diante, isto é, após a 
conclusão do período de autorização no âmbito do 9.º FED em curso. 

Domínio de intervenção ajuda humanitária (+0%; 490 milhões de euros) 

A ajuda humanitária da Comunidade visa a assistência não discriminatória, orientada 
principalmente para a ajuda e protecção das populações nos países terceiros, principalmente 
as dos países em desenvolvimento, vítimas de catástrofes naturais, guerras ou conflitos 
armados. Após o aumento de 11% em 2004, o AO 2005 propõe uma estabilização, 
introduzindo assim uma pausa no processo de aproximação do orçamento inicial às 
necessidades médias reais. 

Outros domínios de intervenção no âmbito da rubrica 4

Dois outros domínios de intervenção correspondem a ligeiramente menos de 6% da rubrica 4: 
Pescas (+4,1%; 202 milhões de euros) e Assuntos económicos e financeiros (-6,7%, 84,2 
milhões de euros). Relativamente aos acordos internacionais de pesca, é proposto um aumento 
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de 8 milhões de euros. Após uma pausa no respectivo orçamento, durante a qual foram 
preparados os instrumentos para garantir uma pesca sustentável e responsável nas águas 
internacionais, está a ser criado um espaço complementar (limitado) para alguns acordos 
novos ou renovados. O segundo domínio de intervenção abrange a ajuda macrofinanceira 
excepcional a países terceiros dos Balcãs Ocidentais, da Europa Oriental e da Ásia Central. 
Dada a sua natureza excepcional, a verba é gerida em sinergia com as respectivas verbas 
geográficas no âmbito do domínio de intervenção relações externas. 

Por último, a rubrica 4 consagra 1% a uma série de pequenas actividades no âmbito de sete 
diferentes domínios de intervenção. Este aspecto refere-se especialmente aos aspectos 
externos de políticas internas. O montante é quase o mesmo de 2004. 

As capacidades orçamentais para responder em 2005 aos desafios que a Europa depara nas 
suas relações com os países terceiros não são, no entanto, limitadas à rubrica 4. A rubrica 7 
deverá orientar cerca de 1 856 milhões de euros para os países candidatos que beneficiam de 
ajuda de pré-adesão. Dentro do orçamento, a “reserva para a ajuda de emergência” dispõe de 
um montante de 223 milhões de euros, um aumento em relação aos 221 milhões de euros em 
2004 e que podem, se for necessário, reforçar as intervenções relacionadas com a ajuda 
humanitária e de crise. Por último, os países ACP podem, para além do acesso ao 
financiamento através de várias rubricas orçamentais temáticas, dispor dos fundos no âmbito 
do 9.º FED. Esta fonte entrou em vigor em 2003 e deverá financiar cerca de 3.400 milhões de 
euros em 2005, principalmente através de programas específicos de desenvolvimento nacional 
mas também, dentro de determinados condicionalismos, sob a forma de ajuda humanitária. 

7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS: RUBRICA 5

7.1. Quadro-resumo 

(Montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 

2004 *
AO 2005 Diferença %

Perspectivas Financeiras UE-25 5 983,0 6 185,0 202,0 3,38%

Perspectivas Financeiras UE-25 com contribuições do pessoal 6 157,0 6 360,0 203,0 3,30%

Perspectivas Financeiras UE-25 com contribuições do pessoal e excluindo as pensões 5 341,8 5 493,8 152,0 2,80%

Pedido da Comissão para a rubrica 5 (UE-25) 3 847,3 4 014,9 167,6 4,36%

Pedido da Comissão excluindo as pensões (UE-25) 3 032,2 3 149,0 116,8 3,85%

Pedido da Comissão excluindo as pensões e tendo em conta os pagamentos antecipados 3 061,6 3 149,0 87,4 2,85%

Outras instituições (UE-25) 2.274,0 2 345,1 71,1 3,13%

Total das despesas da rubrica 5 (UE-25) 6 121,3 6 360,0 238,7 3,9%

Margem (UE-25) 35,7 0

* Incluindo os orçamentos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 e 6/2004. 

7.2. Aspectos fundamentais da rubrica 5 

Relativamente às outras rubricas, a adaptação técnica do limite máximo da rubrica 5 foi mais 
baixa do que a inflação na maior parte dos países. Embora o limite máximo tenha aumentado 
em 2005 por causa do alargamento (55 milhões de euros a preços de 1999 em comparação 
com 2004), é difícil construir um anteprojecto de orçamento para despesas administrativas 
compatível com o limite máximo, ao mesmo tempo que se prevê que a Comissão requeira 
lugares adicionais necessários para o alargamento. 
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No entanto, o pedido da Comissão para a rubrica 5 do AO é compatível com o nível do limite 
máximo. Tendo em conta o exercício de pagamento antecipado, (que baixou artificialmente o 
nível de dotações de 2004), o aumento solicitado com exclusão das pensões é de 2,7%, ao 
passo que a taxa de aumento do limite máximo é de 3,4%. 

Com efeito, o pedido da Comissão para a rubrica 5 é mais baixo do que anunciado na 
actualização do terceiro relatório dos Secretários-Gerais relativo às tendências da rubrica 5, 
com data de Março de 2004. Tendo em conta o mapa previsional recebido das outras 
instituições, o facto de se prever que o Parlamento inclua na sua parte de 20% da rubrica o 
custo de financiamento dos partidos políticos (pelo menos em 2005) e de se prever que o 
Conselho identifique mais economias em comparação com a actualização do terceiro relatório 
(a título de exemplo, uma diminuição no custo de publicação da sua parte do Jornal Oficial), o 
AO da Comissão apresenta uma proposta para a rubrica 5 com uma margem prevista de 0. 

Os principais factores que explicam o pedido da Comissão para a rubrica 5 referem-se ao 
impacto do alargamento nas despesas administrativas e à procura de economias: 

— Como justificado pela decisão EPA, o alargamento levou a Comissão a solicitar 700 
novos lugares em 2005 para além dos 780 atribuídos pela autoridade orçamental em 2004. 
Como em 2004, muitos destes novos lugares irão para os serviços linguísticos, 
permitindo-lhes disporem do nível de recursos necessários para a tradução e interpretação. 
Os outros lugares irão para os serviços operacionais, especialmente as políticas internas. 
Estes lugares fazem parte de um programa plurianual que se prolonga até 200811 que visa 
ajustar o nível dos recursos da Comissão às suas necessidades. 

— Algumas despesas, como as despesas relativas aos comités, aumentarão em 2005 em 
comparação com 2004, dado que 2005 será o primeiro ano completo com 25 
Estados-Membros e pelo menos 20 línguas. 

— Este AO foi construído tendo em mente a necessidade de realizar economias. Esta procura 
de economias é especialmente visível no domínio da publicação do Jornal Oficial em que 
o novo concurso reduziu as necessidades em mais de 20 milhões de euros em comparação 
com o aumento previsto ao passar de 11 línguas para 20. O Serviço Europeu de Selecção 
de Pessoal (EPSO) também identificou importantes economias nos seus processos de 
recrutamento, ao mesmo tempo que mantém a qualidade e a eficiência do processo de 
recrutamento. Outras economias foram identificadas na tecnologia da informação, nos 
imóveis, nos Organismos e Serviços administrativos e no custo unitário da tradução 
independente.

— Ao lado das economias, a Comissão também adiou investimentos em equipamentos 
informáticos e limitou ao máximo o seu pedido de espaço imobiliário adicional a fim de 
hospedar o pessoal adicional solicitado. 

No AO, vale a pena assinalar alguns elementos importantes que influenciam o pedido global: 

— A entrada em vigor da reforma do Estatuto do Pessoal em 1 de Maio de 2004. Aquela 
introduzirá economias no orçamento da Comissão de cerca de 30 milhões de euros em 
matéria de salários e de cerca de 10 milhões de euros para as pensões. Os serviços 
administrativos da Comissão também converterão parte do seu pessoal em agentes 
contratuais o que conduzirá a economias. 

11 Ver comunicação com a referência COM(2002) 311 final de 5.6.2002. 
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— Remunerações. O aumento das remunerações tem que ser analisado tendo em conta que os 
novos lugares de 2004 foram avaliados para apenas 4 meses. Os lugares de 2005 foram 
avaliados para 6 meses. Também se efectuou um ajustamento técnico entre as 
remunerações do pessoal da Comissão e as remunerações do pessoal dos Serviços e 
Organismos, tendo em conta as necessidades reais dos Serviços e Organismos em 2003, 
primeiro ano de existência dos Serviços e Organismos administrativos da Comissão e do 
EPSO.

— Reforma antecipada. O quadro do pessoal será reduzido em 2005 no resultado da segunda 
vaga de reforma antecipada. A Comissão está actualmente a tomar a decisão para a 
terceira vaga, o que conduzirá a uma outra redução em 2006. 

— Desconcentração. Dado que a Comissão concluiu o plano anunciado na comunicação 
COM(2001) 381, e algumas delegações foram transformadas em gabinetes de 
representação, o orçamento para as delegações apresenta um aumento muito limitado. Em 
contrapartida, o orçamento para os gabinetes de representação aumenta, dado que as 
dotações adicionais em 2004 para a representação nos 10 novos Estados-Membros terem 
sido apenas para 8 meses. 

— Berlaymont. A Comissão entrará no Berlaymont em 2004. Como a renda é paga 
anualmente no final do período de arrendamento, 2005 será o primeiro orçamento que 
inclui o custo total do Berlaymont. A renda anual é de cerca de 32 milhões de euros. 

— Escola Europeia de Administração (EAS). A criação da EAS foi efectuada com 
neutralidade orçamental. No entanto, o AO da Comissão contém agora dotações que se 
encontravam previamente no orçamento das outras instituições (despesas de pessoal, 
despesas relacionadas com o pessoal e despesas de formação específicas). 

— "Subvenções ex-A30". Com a adopção dos actos de base para estas subvenções, as 
despesas foram ajustadas a fim de seguir a programação financeira destes actos de base.  

— Agências de execução. A criação de agências de execução nos domínios de intervenção de 
TREN e EAC levou a um aumento do abatimento fixo tal como solicitado pelo 
regulamento sobre as agências de execução. 

Como já mencionado, o orçamento de 2004, tal como votado, teve em conta o pagamento 
antecipado de algumas dotações necessárias em 2004 através da utilização de dotações 
disponíveis no orçamento de 2003. Esta operação de pagamento antecipado traduziu-se num 
nível artificialmente baixo de dotações para as rendas em 2004. Na apresentação do seu 
pedido, a Comissão neutralizou o efeito deste pagamento antecipado no orçamento de 2004, a 
fim de permitir comparações significativas entre o orçamento de 2004 e o AO 2005. 

7.3. Apresentação geral da rubrica 5 

7.3.1. Recursos humanos

Ao adoptar a sua comunicação sobre a estratégia política anual para 200512, a Comissão 
sublinhou a importância dos novos recursos humanos necessários para fazer face às novas 
tarefas resultantes do alargamento. 

12 COM(2004) 133 final, de 25.02.2004. 
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Na sua comunicação "Actividades e recursos humanos da Comissão na União Europeia 
alargada"13, a Comissão calculou que a extensão do seu trabalho aos novos Estados-Membros 
exigiria imperativamente, após uma reafectação interna, o recrutamento de 3 900 membros 
adicionais do pessoal durante um período de transição entre 2003 e 2008. Este número resulta 
de um aumento líquido de 3 960 novos membros do pessoal abrangidos pela actual rubrica 5 e 
de uma redução de 60 pessoas financiadas por outras rubricas das Perspectivas Financeiras14.

Durante os últimos dois anos, a autoridade orçamental confirmou as estimativas de recursos 
humanos apresentadas nesta comunicação no que diz respeito aos anos iniciais. Os pedidos de 
novos lugares para o alargamento foram satisfeitos e a autoridade orçamental concedeu 1 280 
novos lugares para a Comissão, dos quais 780 novos lugares e 500 agentes externos. Embora 
estes primeiros reforços fossem significativos, é largamente insuficiente garantir o 
funcionamento adequado da União alargada, incluindo a aplicação integral de políticas, regras 
e programas, para o qual a Comissão confirma a necessidade de 3 900 novos membros do 
pessoal. Para garantir a continuidade das actividades em curso, especialmente as principais 
políticas comuns, relacionadas com a coesão e o mercado interno, será crucial uma atribuição 
de recursos adicionais até 2008 que permita à Comissão satisfazer as suas responsabilidades 
institucionais.

Na comunicação, o objectivo era de atingir em 2005 cerca de 50% das necessidades estimadas 
a médio prazo em recursos humanos, isto é, 1 980 pessoas em relação às 3 960 pessoas 
planeadas para 2008 e financiadas por dotações administrativas. Para além dos recursos 
humanos existentes em 2004, é necessário um reforço líquido de 700 novos lugares em 2005. 

Em 2005, as consequências do alargamento na carga de trabalho da Comissão serão 
aceleradas e estendidas à maioria das áreas de actividade comunitárias. Em comparação com 
2004, o acompanhamento da execução do acervo e o controlo dos programas financeiros terá 
maior importância. Os serviços da Comissão deverão verificar a transposição do direito 
comunitário, tratar de casos de concorrência, pedidos de informação das administrações 
nacionais e processos por infracção. Dado que os primeiros pagamentos relativos a programas 
comunitários serão provavelmente efectuados antes do final de 2004, as operações de controlo 
iniciar-se-ão principalmente para a agricultura e os programas estruturais. Em muitos casos, 
essas operações exigirão um conhecimento aprofundado dos novos Estados-Membros, 
incluindo a capacidade de trabalhar nas novas línguas.

O reforço dos serviços linguísticos também será uma prioridade-chave da Comissão para 
2005. Aproximadamente metade do novo pessoal que será atribuído em 2005, incluindo o 
aumento do pessoal externo linguístico, será consagrado aos serviços linguísticos (tradução, 
interpretação e publicação). Apesar deste esforço substancial, estes serviços ainda se 
encontrarão ligeiramente abaixo dos dois terços da sua capacidade total no final do exercício 
de 2005 para as novas línguas. A capacidade de recrutamento planeada e o quadro orçamental 
não permitem uma cobertura mais ampla.  

13 COM(2002) 311 final, de 5.6.2002. 

14 Corresponde a uma repartição estimada de 3 400 funcionários e 560 agentes externos no 
orçamento operacional, a um aumento de 150 lugares de investigação no orçamento da 
investigação mas a uma redução líquida estimada de 210 agentos externos financiados pelos 
programas operacionais. 
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Uma revisão de todas estas novas tarefas durante a preparação do presente anteprojecto de 
orçamento indicou claramente que a Comissão tinha que fazer face a um desafio muito 
importante. Verificou-se que a introdução progressiva das novas tarefas era nalguns casos 
mais rápida do que o recrutamento progressivo previsto do novo pessoal, sendo as 
necessidades efectivas de pessoal mais elevadas do que os 700 novos lugares.  

No entanto, tendo em conta os actuais condicionalismos orçamentais, estava obviamente fora 
de questão afastar as hipóteses efectuadas na comunicação, em que a Comissão tinha 
deliberadamente optado por um recrutamento progressivo do novo pessoal ao longo dos anos, 
para ser compatível com a capacidade de recrutamento da instituição e as Perspectivas 
Financeiras. Os serviços deverão analisar a possibilidade de uma interrupção permanente ou 
temporária ou uma redução de actividades não essenciais até que os recursos humanos 
correspondam inteiramente às necessidades reconhecidas relativas ao alargamento.  

Por outro lado, esta revisão confirmou que o pedido de 700 novos lugares para o quadro do 
pessoal constituía a principal prioridade da Comissão a integrar no actual limite máximo da 
rubrica 5. Estes 700 novos lugares serão repartidos em 661 novos lugares para o quadro de 
pessoal operacional da Comissão e 39 novos lugares para os Serviços e Organismos. 

Orçamento de funcionamento (rubrica 5) Lugares adicionais para 2005 por quadros 
de pessoal

Orçamento do funcionamento da 
Comissão

661

OPOCE 23

OLAF 2

EPSO (incluindo EAS) 9

OIB 5

OIL 0

PMO 0

Total 700

Para além dos 700 novos lugares, prevê-se reafectar progressivamente, em 2005, 62 
funcionários aos serviços na sequência da eliminação progressiva das tarefas de pré-adesão, 
permitindo à Comissão afectar um total de 762 lugares para o alargamento. A eliminação 
progressiva das actividades de pré-adesão permitirá também a cerca de 34 pessoas serem 
reafectadas dentro do respectivo serviço. Sublinhe-se que estas reafectações virão juntar-se 
aos 509 lugares que serão reafectados durante 2004, como anunciado no último ano. Assim, o 
número total de reafectações de pessoal ao longo de dois anos na sequência da eliminação 
progressiva das actividades de pré-adesão elevar-se-á a mais de 600 pessoas. Estão previstas 
mais reafectações no futuro quando forem finalizados os projectos financiados ao abrigo dos 
instrumentos financeiros de pré-adesão. Além disso, como indicado na comunicação EPA, os 
serviços também analisarão outras reafectações internas de pessoal para satisfazer as tarefas 
mais urgentes resultantes da adesão mediante uma interrupção permanente ou temporária de 
outras actividades. 

Na sequência do alargamento, a Comissão também solicita 80 lugares adicionais financiados 
pelo programa-quadro IDT no âmbito da rubrica 3 das Perspectivas Financeiras (27 para a 
investigação directa e 53 para a investigação indirecta). Este pedido também é conforme com 
as estimativas propostas na comunicação tendo em conta os 70 lugares solicitados e 
concedidos em 2004.  

O seguinte quadro indica a forma como a Comissão tenciona distribuir os 1 980 lugares para o 
alargamento (funcionários e agentes externos) e mais especificamente os 700 novos lugares 
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para 2005. Este quadro também inclui a reafectação do pessoal entre os serviços provenientes 
do domínio de intervenção "alargamento" e as correspondentes delegações. As reafectações 
internas não são mencionadas dado que o quadro apenas cobre a variação líquida. 

Orçamento de funcionamento (rubrica 
5) excluindo a investigação

Lugares adicionais do quadro do pessoal 
2005 para a adesão, por grupos de 

domínios de intervenção

Recursos humanos para a adesão, incluindo 
o pessoal externo, por grupos de domínios 

de intervenção 

Agricultura e pescas 61 152

Acções estruturais e coesão 81 194

Políticas internas 243 760

Políticas externas 14 44

Serviços linguísticos * 296 925

Serviços de apoio e coordenação ** 67 276

Pré-adesão -62 -371

Total 700 1980

* Incluindo os lugares do quadro do pessoal e agentes externos do OPOCE

**Incluindo os lugares do quadro do pessoal e agentes externos de outros Organismos e 
Serviços (OLAF, EPSO, OIL, OIB, PMO).

Como acima explicado, é dada uma grande importância aos serviços linguísticos, incluindo 
agentes externos, a fim de satisfazer o desafio que consiste em trabalhar com 20 línguas. Uma 
proporção substancial dos novos recursos serão também consagrados às políticas internas, 
principalmente para as actividades de controlo da execução da legislação e de assistência aos 
novos Estados-Membros na aplicação das regras e práticas comunitárias. Também abrange as 
políticas de informação e concorrência. A agricultura e os fundos estruturais são decisivos, 
mas exigem comparativamente menos recursos visto serem indirectamente geridos pela 
Comissão. Em 2005, o número de lugares é, no entanto, crescente para estas duas áreas em 
conformidade com as actividades de controlo. A coordenação geral numa Comunidade 
alargada também desempenha um papel significativo.  

Estes novos lugares são necessários para o aumento das actividades de uma União alargada. 
Nalguns casos, verifica-se que este aumento de actividades também equivale às três 
prioridades identificadas pela Comissão para 2005: Competitividade e coesão, segurança e 
cidadania europeia, responsabilidade externa. A comunicação EPA identificou que 255 destes 
novos lugares corresponderão à primeira prioridade, 92 à segunda prioridade e 6 lugares à 
terceira prioridade. Os restantes lugares (347 lugares) não estão atribuídos a nenhuma destas 
três prioridades mas são, no entanto, indispensáveis para o funcionamento da Comissão (por 
exemplo, serviços linguísticos).  

Para todas as outras iniciativas, que apoiam estas três prioridades mas não estão relacionadas 
com nenhuma das actividades decorrentes do alargamento, a Comissão não solicita quaisquer 
recursos humanos adicionais para 2005 e está disposta a envidar, como no ano passado, os 
seus próprios esforços para apoiar as iniciativas propostas para estas prioridades. Assim, cerca 
de 185 funcionários serão reafectados entre os serviços (70 para a competitividade e coesão, 
46 para a segurança e cidadania europeia e 69 para a responsabilidade externa). Estes lugares 
resultarão de uma contribuição central a favor de todos os serviços no sentido de apoiar estas 
prioridades, bem como de 8 lugares reafectados na sequência da criação da agência de 
execução "Energia Inteligente", para além dos lugares que estão congelados na sequência do 
destacamento de funcionários para esta agência. Além disso, os serviços procederão a 226 
reafectações internas a fim de apoiar estas três prioridades tal como descrito na comunicação 
EPA.
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As outras importantes alterações técnicas nos quadros do pessoal da Comissão e dos 
Organismos e Serviços são as seguintes: 

— Consequências da segunda fase da operação de reforma antecipada com uma redução 
líquida nos quadros de pessoal. 

— Conversão de lugares em dotações (pessoal externo), mantendo constante o número total 
de pessoal, no caso dos Serviços administrativos (OIB, OIL, PMO)  

— Conversão de um número limitado de auxiliares em lugares (quadro de pessoal de 
funcionamento da Comissão, OPOCE, OLAF), mantendo constante o número total de 
pessoal.

Os quadros de pessoal propostos no AO são baseados nos quadros de pessoal aprovados para 
2004 no orçamento rectificativo 04/2004 e têm em conta princípios pertinentes do novo 
Estatuto do Pessoal para 2005. 

7.3.2. Dotações

O seguinte quadro resume os principais elementos das despesas no âmbito da rubrica 5 do 
orçamento da Comissão15.

(Montantes em euros, a preços correntes) 
Tipo de despesa Orçamento 2004 AO 2005 %

Membros Remunerações e despesas dos membros 17.998.800 16.809.000 -6,6%

Remuneração e reforma antecipada 1.695.238.079 1.780.616.900 5,0%

Recrutamento 12.398.000 8.587.564 -30,7%

Custos de formação 21.976.240 23.105.780 5,1%
Pessoal

Despesas sociais 14.100.700 17.746.877 25,9%

Despesas externas 215.230.663 212.527.836 -1,3%

Serviços informáticos (gestão e apoio) 42.207.123 44.841.872 6,2%

Interpretação 29.884.000 33.796.000 13,1%
Despesas externas

Tradução 16.997.000 17.833.000 4,9%

Rendas, adaptação e aquisição 291.565.719 303.349.816 4,0%Imóveis e custos 
directamente relacionados 

com os imóveis
Custos relacionados directamente com os imóveis 
(manutenção etc…) 121.458.881 127.340.418 4,8%

Actividades de contacto (deslocações em serviço, 
reuniões, conferências) 124.436.680 139.862.507 12,4%

Publicações, aquisição de informações e estudos 89.158.769 69.672.062 -21,9%

Equipamento e outros investimentos (+ manutenção) 143.848.650 131.216.458 -8,8%

Despesas administrativas

Despesas de funcionamento 45.043.058 44.448.490 -1,3%

Escolas Europeias 126.981.062 127.000.000 0,0%

Subvenções 53.046.500 50.253.500 -5,3%Despesas especiais

Pensões (todas as instituições) 815.076.200 865.927.000 6,2%

Total com pensões 3.876.646.124 4.014.935.080 3,6%

Total sem pensões 3.061.569.924 3.149.008.080 2,9%

     
OLAF 42.520.000 47.331.000 11,3%Do qual OLAF com Serviços 

interinstitucionais OPOCE 75.029.844 79.369.500 5,8%

15 A fim de facilitar a comparação, acrescentou-se para as rendas um montante de 29.393.000 
euros de despesas antecipadas em 2004 através da utilização do orçamento disponível de 
2003. O orçamento 2004 inclui o orçamento rectificativo 1, 2 e 6/2004 tal como votados pela 
autoridade orçamental. 
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EPSO (com EAS) 21.603.000 24.279.364 12,4%

     
PMO 31.818.000 30.679.000 -3,6%

OIB 59.798.000 56.552.000 -5,4%
Do qual serviço interno da 

Comissão
OIL 23.327.000 22.767.000 -2,4%

     
Gabinetes de representação 30.956.000 35.020.000 13,1%Do qual delegações e 

gabinetes de representação Delegações 317.871.579 328.986.000 3,5%

     
Pagamento antecipado 2003 acrescentado ao orçamento 2004 (para rendas) 29.393.000

Membros e remunerações

A redução das dotações solicitadas para os membros do pessoal relaciona-se com a redução 
de 30 membros para 25 em 2004 após a partida da actual Comissão. O orçamento de 2004 
também incluiu as despesas adicionais relacionadas com a partida da actual Comissão e a 
chegada dos novos Comissários. 

Relativamente às remunerações, em 2005, será necessário financiar numa base de um ano 
completo os 780 lugares complementares solicitados pela Comissão em 2004 para a 
prioridade "alargamento". Estes novos lugares tinham sido cobertos apenas por 4 meses em 
2004. Os 700 novos lugares em 2005 serão financiados por 6 meses a um custo estimado de 
31milhões de euros. 

Algumas pessoas ainda ficarão até Julho de 2005 nos novos Estados-Membros após o 
alargamento para a eliminação progressiva do programa Phare, beneficiando de um subsídio 
específico previsto nos Tratados de Adesão. Este subsídio é equivalente aos benefícios 
previstos pelo Anexo 10 do Estatuto do Pessoal (este subsídio não é pago ao pessoal que 
trabalha para os gabinetes de representação). 

As economias salariais devidas à reforma foram integralmente tomadas em consideração na 
preparação do pedido da Comissão relativo às remunerações. A Comissão utilizou a 
competente secção do artigo XIII do Estatuto do Pessoal para calcular os salários para os 
lugares ocupados e para os lugares preenchidos com base na rotação.  

No seu pedido de dotações, a Comissão também teve em conta o efeito das três vagas do 
regime de reforma antecipada demonstrando a sua neutralidade orçamental. Na sequência do 
mecanismo de reforma antecipada 2003, são retirados 81 lugares dos quadros de pessoal 
administrativo da Comissão (incluindo os Serviços administrativos). 

Pessoal externo incluindo pessoal linguístico

O aumento é moderado, amplamente em conformidade com o aumento médio dos salários, 
mas devem sublinhar-se alterações significativas dentro das diversas componentes. 

Tal como esperado, as despesas para intérpretes auxiliares e tradutores independentes 
aumenta de novo por causa das necessidades do alargamento. Os recursos externos serão um 
complemento decisivo aos recursos dos quadros de pessoal para a interpretação e a tradução. 
O aumento foi, no entanto, limitado graças a economias pontuais em intérpretes 
independentes e a uma redução do custo unitário por página para tradução. 
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Este aumento do número de pessoal externo linguístico é compensado pela redução do 
número de pessoal externo não linguístico, ao passo que o pessoal externo para o alargamento 
mantém-se amplamente constante em 2005 ou regista mesmo uma redução visto que há uma 
transformação limitada em lugares. 

O pessoal externo não linguístico relacionado com o alargamento (pessoal auxiliar e peritos 
nacionais destacados) ainda será reduzido, mas um grande número permanecerá em 2005 para 
permitir uma transição normal (cerca de 247 membros do pessoal planeados para 2005 em 
relação a 329 lugares em 2004 e 377 lugares em 2003). Assim, as dotações correspondentes 
serão reduzidas em cerca de 5 milhões de euros. Os serviços beneficiarão dos novos lugares 
solicitados à autoridade orçamental. Dado que os novos lugares serão apenas orçamentados 
numa base de seis meses, as dotações estão ainda previstas por seis meses para as 
transformações em lugares. 

Excluindo o alargamento, o ajustamento estimado dos salários é um dos principais factores na 
evolução das dotações para o pessoal externo não linguístico. No entanto, outros elementos 
foram tomados em consideração, a maior parte dos quais reduzem os custos e limitam o 
aumento das dotações abaixo do aumento médio dos salários. A repartição entre as diferentes 
categorias de pessoal é afectada por uma redução do número de pessoal das agências e por um 
correspondente aumento do número de agentes auxiliares/contratuais, implicando algumas 
economias líquidas. O AO também integra uma estimativa relativa à substituição progressiva 
do pessoal auxiliar por agentes contratuais. Pelo contrário, algumas dotações da parte 
administrativa do orçamento das despesas descentralizadas (orçamento para conferências) 
foram transferidas para o orçamento dos auxiliares ou agentes contratuais de acordo com a 
actual estrutura de execução orçamental.  

Deslocações em serviço, comités, conferências, estudos, formação

Excluindo as consequências do alargamento, a maior parte dos números orçamentais aumenta 
em cerca de 2%, em conformidade com a inflação.  

O orçamento para a formação permanece constante em 2005. No entanto, devido à criação da 
Escola Europeia de Administração (EAS), o orçamento para a formação no orçamento da 
Comissão deverá ser aumentado durante o processo orçamental, dado que tem que incluir 
dotações para as outras instituições que deverão ser deduzidas nas respectivas secções. 

O alargamento tem uma consequência directa em três rubricas orçamentais (reuniões, comités, 
deslocações em serviço), envolvendo um aumento de cerca de 12,2 milhões de euros. Estes 
custos foram agora calculados com base num ano completo, ao passo que apenas uma 
intervenção parcial foi orçamentada em 2004. Foram integradas no cálculo estimativas de 
custos médios de viagem mais elevados de/a partir dos novos Estados-Membros. As reuniões 
e os comités são directamente afectados pela adesão dos novos Estados-Membros, dado que 
aumenta proporcionalmente o número de representantes que participam nestas reuniões. No 
entanto, devido ao apertado contexto orçamental, a Comissão supôs que a participação 
integral ainda não será atingida em 2005 e reduziu cuidadosamente as necessidades estimadas 
para 2005. As despesas para deslocações de funcionários também aumentarão, 
proporcionalmente mais do que o aumento dos membros do pessoal por causa das obrigações 
adicionais relacionadas com o alargamento. 

Imóveis e despesas conexas
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O aumento em matéria de rendas resulta largamente da necessidade de pagar o novo 
Berlaymont pela primeira vez em 2005. A renda é paga no final do período de arrendamento; 
assim, embora a Comissão ocupe o edifício em 2004, o pagamento apenas será efectuado em 
2005. Também em 2004, os “edifícios de substituição” foram disponibilizados gratuitamente 
durante seis meses (18 meses para o Beaulieu) como estabelecido no acordo relativo ao 
Berlaymont.  

O espaço adicional permitido pelo Berlaymont será compensado pelos edifícios que a 
Comissão tenciona deixar em 2004 e no decurso de 2005. Para além do complexo de 
"Genève", a Comissão deixará o JECL em finais de 2005, embora temporariamente, e o N-85. 
Tal significa que haverá restrições significativas relativamente ao espaço disponível para 
escritórios.

No Luxemburgo, a Comissão tenciona obter um acordo final sobre o futuro do edifício JMO. 
As conversações têm avançado regularmente. O acordo resolverá a localização das instalações 
da Comissão no Luxemburgo a curto e a longo prazo. Em 2005, a Comissão também entrará 
no edifício EUROFORUM alargado e deixará o CUBE. 

Mobiliário, informática e outros investimentos e custos de funcionamento

Tal como prometido à autoridade orçamental no quadro do AO 2004, a Comissão reduziu o 
seu pedido de mobiliário em 2005 para um nível muito baixo para compensar o investimento 
efectuado no Berlaymont em 2004.  

A fim de permanecer no interior do limite máximo da rubrica 5 em 2005, a Comissão também 
decidiu manter um nível anormalmente baixo de investimentos para a substituição de alguns 
equipamentos informáticos tais como PC e impressoras. Deve ficar claro que um tal nível tão 
baixo de investimentos não se pode manter durante muito tempo para evitar a criação de 
ineficiências no ambiente de trabalho da instituição.  

Publicações e OPOCE

O nível mais elevado de economias foi atingido na publicação do Jornal Oficial. Graças a um 
novo concurso, o Serviço de Publicações conseguiu realizar economias consideráveis. Tal 
significa que o custo anual de publicação do Jornal Oficial em 20 línguas é mais baixo do que 
o custo de publicação em 11 línguas há alguns anos. Esta economia está estreitamente ligada 
aos investimentos efectuados no passado na tecnologia da informação. 

O aumento orçamental para o Serviço de Publicações está ligado com a necessidade de cobrir 
alguns custos do alargamento durante 12 em vez de 8 meses como em 2004. Também o 
OPOCE converterá alguns dos lugares de auxiliares em lugares permanentes, o que acrescenta 
custos pontuais relacionados com o recrutamento do pessoal. 

Despesas sociais e recrutamento

Uma das questões mais importantes, relacionadas tanto com a reforma como com o 
alargamento, é a questão das creches. A Comissão identificou uma falta de lugares nas 
creches existentes e com o alargamento a situação ainda vai ser mais apertada. A longo prazo, 
a Comissão tenciona construir uma nova creche para resolver este problema. No entanto, estas 
novas instalações só estarão operacionais em 2007. Entretanto, a Comissão tenciona comprar 
espaço em creches existentes na Bélgica. Está previsto um orçamento de 1,5 milhões de euros 
no AO de 2005 para cobrir esta situação. 



 54    

Tal como em anos anteriores, a Comissão também tenciona melhorar as necessidades dos 
funcionários deficientes ou as necessidades dos funcionários com uma pessoa deficiente na 
família, tendo aumentado as dotações que solicita para cobrir esta necessidade. 

No que diz respeito ao recrutamento, o orçamento 2005 para o recrutamento gerido pelo 
Serviço Europeu da Selecção de Pessoal (EPSO) está a diminuir na sequência de acções 
activas e permanentes realizadas para gerar economias, sem reduzir a velocidade de 
recrutamento ou a qualidade do processo de selecção. 

Tal como em 2004, o orçamento específico da Comissão para o recrutamento de A1 e A2 
manter-se-á a um nível elevado por causa da necessidade de publicar novos postos no 
contexto do alargamento e de efectuar a avaliação dos candidatos de acordo com a regra 
aprovada pela Comissão. 

O próprio orçamento do EPSO está a aumentar por causa da criação da Escola Europeia de 
Administração (EAS) que estará associada ao EPSO no início da sua existência a fim de 
diminuir os custos administrativos. O orçamento da EAS para a parte da Comissão é 
orçamentalmente neutra. No entanto, a criação da EAS implica também uma transferência de 
recursos humanos e de dotações de formação do orçamento da instituição para o da Comissão. 

Foram valorizadas no orçamento da Comissão as transferências de recursos humanos 
(funcionários e externos). A transferência de dotações para formação deverá ser efectuada 
durante o processo orçamental. 

OLAF, Serviços administrativos da Comissão (PMO, OIB e OIL) e agências de execução

O aumento no orçamento do OLAF é justificado pelo facto de os lugares concedidos ao 
OLAF terem apenas sido avaliados por 4 meses relativamente aos lugares solicitados no AO 
2004 e não terem sido de forma alguma avaliados relativamente aos lugares adicionais 
concedidos pela autoridade orçamental no decurso do processo orçamental. 

Relativamente aos Serviços administrativos da Comissão, o orçamento diminui em 2005 por 
duas razões. Em primeiro lugar, trata-se do ajustamento técnico do montante das 
remunerações que devem constar do orçamento dos Serviços. Mas mais importante, mediante 
a transformação de lugares permanentes nos novos agentes contratuais mais baratos, os 
Serviços geram as economias previstas aquando da sua criação. 

No seu AO, a Comissão também incluiu a agência de execução relacionada com a energia 
inteligente. Como exigido pelo regulamento-quadro que abrange a criação das agências de 
execução, a Comissão efectuou um abatimento especial no seu pedido de dotações para as 
remunerações a fim de congelar os lugares. 

Outras despesas interinstitucionais (pensões e Escolas Europeias)

O orçamento administrativo da Comissão paga as pensões e as Escolas Europeias a fim de 
cobrir as necessidades de todas as instituições.  

Relativamente às pensões, o aumento é conforme com as expectativas. As dotações 
necessárias para o pagamento de pensões foram calculadas tendo em conta uma economia de 
9,8 milhões de euros prevista na sequência da adopção do novo Estatuto do Pessoal. 
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Prevê-se que a subvenção para o orçamento das Escolas Europeias se situe ao mesmo nível de 
2004, tendo esta previsão sido incluída no AO da Comissão. Tal poderá ser ajustado durante o 
processo orçamental no âmbito do projecto de orçamento das Escolas estabelecido pelo 
“Conselho Superior das Escolas”. 

Subvenções e outras despesas operacionais financiadas no âmbito da rubrica 5

A acção mais importante no âmbito das subvenções pagas pela rubrica 5 (as chamadas 
subvenções A-30) é a adopção dos actos de base pelo Conselho (decisão) ou pelo Conselho e 
pelo Parlamento (co-decisão). Todos estes actos de base contêm montantes de referência 
obrigatórios estabelecidos tanto pelo Parlamento como pelo Conselho. Como a maior parte 
destes actos de base abrangem o período 2004-2006, o pedido da Comissão respeita estes 
montantes de referência. 

8. RESERVAS : RUBRICA 6

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de orçamento 

2005
Diferença 2005 - 2004

Dotações DA Dotações Dotações

442,0 446,0 446,0 0,— %

Margem = 0

A rubrica 6 compreende duas reservas a partir das quais serão solicitados recursos apenas se 
surgirem necessidade durante o ano: 

— À reserva de ajuda de emergência foi atribuído um montante de 223 milhões de euros 
pelas Perspectivas Financeiras.

— À reserva de garantia também foi atribuído um montante de 223 milhões de euros. 

A reserva monetária do FEOGA-Garantia foi de 500 milhões de euros até 2001. O Acordo 
Interinstitucional determinou que seria progressivamente eliminada até 2003. Portanto, não 
são incluídas quaisquer dotações no orçamento. 

9. ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO : RUBRICA 7

9.1. Quadro-resumo  

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de orçamento 

2005
Diferença 2005 - 2004

DA DP DA DA DP DA DP

1 733,3 2 856,2 3 472 1 856 3 180 + 7,1% + 11,3%

Margem = 1 616

9.2. Aspectos fundamentais da rubrica 7 

Está programado um montante global de 1.856 milhões de euros para a ajuda de pré-adesão 
no âmbito da rubrica 7. Este montante destina-se a ajudar a Bulgária, a Roménia e a Turquia a 
preparar a adesão (excepto no que diz respeito a um pequeno montante relacionado com a 
eliminação progressiva da ajuda de pré-adesão aos novos Estados-Membros). Representa um 
aumento de 7,1% em relação ao orçamento de 2004 e reflecte os roteiros estabelecidos para os 
três países de acordo com as conclusões do Conselho Europeu de Copenhaga. Inclui: 
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— o roteiro para a Bulgária e a Roménia, com um aumento substancial da respectiva 
assistência financeira (+30% acima da média da ajuda 2001-2003). A ajuda global para os 
dois países eleva-se a 1.502 milhões de euros, um aumento de 10% em relação ao ano 
passado.

— um apoio adicional para o desmantelamento avançado das centrais nucleares no valor de 
50 milhões de euros, não incluído nos números dos roteiros de 1 502 milhões de euros 
acima mencionados. Em 2004, foram aprovisionados 100 milhões de euros para esse 
efeito.

— as despesas administrativas consideradas necessárias para uma transição normal entre os 
sistemas de gestão de PHARE e ISPA aplicáveis antes e após a adesão, como previsto no 
Tratado de Adesão no âmbito do artigo 33.º. Estas despesas são calculadas em 4 milhões 
de euros para 2005. A referida eliminação progressiva estará efectivamente concluída em 
2005.

— a assistência à Turquia de acordo com o aumento programado da sua ajuda de pré-adesão 
que passa de 250 milhões de euros em 2004 para 300 milhões de euros em 2005. 

Dado que o limite máximo de Berlim não foi ajustado para a cessação da ajuda de pré-adesão 
aos países candidatos, o nível das dotações de autorização de 2005 encontra-se bastante 
abaixo do limite máximo da rubrica 7. 

Relativamente às dotações de pagamento, as necessidades são calculadas em 3 179,5 milhões 
de euros, isto é, um aumento de 11,3% em relação ao orçamento de 2004. Este aumento 
líquido está principalmente relacionado com a absorção das autorizações anteriores 
concedidas no âmbito dos programas SAPARD, Turquia e ISPA. O montante para PHARE é 
bastante estável, registando-se já uma diminuição iniciada em relação com a conclusão da 
ajuda aos países candidatos. 

9.3. Apresentação geral da rubrica 7 

A rubrica 7 prestará ajuda de pré-adesão à Roménia e à Bulgária através de três instrumentos 
– SAPARD, ISPA e PHARE – de acordo com o roteiro adoptado para estes países. A ajuda à 
Turquia será prestada através do seu regulamento específico de pré-adesão.  

Desde a introdução da nomenclatura EBA, a apresentação da rubrica 7 já não se faz debaixo 
do mesmo título mas separadamente entre os diferentes domínios de intervenção responsáveis 
pela respectiva execução: 

As actividades SAPARD (+ 10,4%, 250,3 milhões de euros) fazem parte do domínio de 
intervenção Agricultura e desenvolvimento rural e continuarão a apoiar os melhoramentos na 
eficiência das explorações agrícolas, o tratamento e a distribuição dos produtos agrícolas, os 
controlos veterinários e fitossanitários e a qualidade. O SAPARD também apoiará a gestão 
dos recursos naturais, a formação profissional, a diversificação económica nas zonas rurais, as 
iniciativas agro-ambientais e florestais bem como os melhoramentos na infra-estrutura rural e 
aldeias. Para 2005, as dotações de autorização SAPARD foram estabelecidas a um nível de 
250,3 milhões de euros para a Roménia e a Bulgária de acordo com o roteiro. As dotações de 
pagamento elevam-se a 541,5 milhões de euros para abranger o RAL dos oito países 
candidatos e os pagamentos para a Roménia e a Bulgária. 

As actividades ISPA (+ 10,4%, 500,7 milhões de euros) fazem parte do domínio de 
intervenção regional e são consagradas a ajustamentos estruturais. Os projectos ISPA 
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destinam-se a melhorar as infra-estruturas de transporte e a protecção ambiental. A maior 
parte dos projectos centram-se na modernização do abastecimento de água urbano e 
municipal, sistemas de esgotos e reparação e construção de estradas, auto-estradas e de 
caminhos-de-ferro. Para 2005, as dotações de autorização ISPA elevam-se a 500 milhões de 
euros para a Roménia e Bulgária de acordo com o roteiro. As dotações de pagamento são 
fixadas em 703 milhões de euros para fazer face ao RAL dos oito países candidatos e aos 
pagamentos da Roménia e Bulgária. 

As outras actividades de pré-adesão (+5%, 1 105 milhões de euros) fazem parte do 
domínio de intervenção alargamento excepto uma pequena contribuição de 2,5 milhões de 
euros relativa à Fundação Europeia de Formação gerida no âmbito do domínio de intervenção 
educação e cultura. Estas actividades centram-se no reforço institucional, nas infra-estruturas 
necessárias para a aplicação do acervo, e no apoio à coesão económica e social. Para 2005, as 
dotações de autorização abrangem 801 milhões de euros para a Roménia e Bulgária, 300 
milhões de euros para a Turquia e 4 milhões de euros para a eliminação progressiva das 
ajudas nos novos Estados-Membros. Os montantes foram fixados de acordo com o roteiro 
para a Roménia e a Bulgária e com a estratégia revista de adesão para a Turquia. 

Relativamente à Bulgária e à Roménia, a parte PHARE eleva-se a 751 milhões de euros, 
representando 50% da ajuda total no âmbito do roteiro e um aumento de 10,4% em relação ao 
ano passado. Uma pequena parte (1,5 milhões de euros) é orientada para a Fundação Europeia 
de Formação no âmbito do domínio de intervenção EAC. Para além disso, é orçamentado um 
montante de 50 milhões de euros como contribuição para o encerramento antecipado de 
unidades não modernizáveis da central nuclear de Kozloduy (100 milhões de euros já foram 
aprovisionados no orçamento 2004). Portanto, a ajuda total PHARE para os dois países eleva-
se a 851 milhões de euros. 

Relativamente à Turquia, o montante proposto de 300 milhões de euros representa um 
aumento de 20% em relação ao ano passado de acordo com a estratégia revista de adesão. 
Uma pequena parte (1 milhões de euros) é orientada para a Fundação Europeia de Formação 
no âmbito do domínio de intervenção EAC. Uma parte deste montante também é dirigido para 
programa horizontais tais como TAIEX e programas plurinacionais. 

Por último, um montante de 4 milhões de euros é orçamentado para as despesas 
administrativas relacionadas com a eliminação progressiva da ajuda de pré-adesão aos novos 
Estados-Membros. Esta eliminação progressiva será concluída em 2005 de acordo com as 
disposições do Tratado de Adesão ao abrigo do artigo 33.º. 

As dotações de pagamento relacionadas com estas actividades elevam-se a 1 932,5 milhões de 
euros a fim de absorver o RAL dos países em vias de adesão, bem como o RAL e os novos 
pagamentos para a Bulgária, Roménia e Turquia. Note-se que, embora os pagamentos 
relativos aos países candidatos esteja a aumentar, as necessidades relativas à conclusão da 
ajuda de pré-adesão para os novos Estados-Membros começam a diminuir (-22%). 

10. COMPENSAÇÕES: RUBRICA 8

 (montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Orçamento 2004 PF 2005 Anteprojecto de orçamento 

2005
Diferença 2005 - 2004

Dotações DA Dotações Dotações

1 409 1 305 1 305 -7,4%
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Margem = 0

Uma nova rubrica 8 para compensações foi inserida nas Perspectivas Financeiras mediante o 
ajustamento do alargamento, na sequência das conclusões do Conselho de Copenhaga. Esta 
rubrica inclui os montantes correspondentes à "compensação orçamental temporária" e ao 
"mecanismo especial forfetário de tesouraria" estabelecido durante as negociações de adesão. 

O AO 2005 propõe a orçamentação dos montantes totais resultantes das negociações de 
adesão num total de 1 305 milhões de euros. 

11. ANEXOS 

11.1. PERSPECTIVAS FINANCEIRAS A PREÇOS DE 2005 

(montantes em milhões de euros, a preços correntes) 
Preços correntes Preços 2005DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. AGRICULTURA 41 738 44 530 46 587 47 378 49 305 51 439 51 587

Despesas agrícolas (com exclusão do 
desenvolvimento rural)

37 352 40 035 41 992 42 680 42 769 44 598 44 610

Desenvolvimento rural e medidas de 
acompanhamento

4.386 4 495 4 595 4 698 6 536 6 841 6 977

2. ACÇÕES ESTRUTURAIS 32 678 32 720 33 638 33 968 41 035 42 441 43 701

Fundos estruturais 30 019 30 005 30 849 31 129 35 353 37 247 37 768

Fundo de Coesão 2 659 2 715 2 789 2 839 5 682 5 194 5 933

3. POLÍTICAS INTERNAS 6 031 6 272 6 558 6 796 8 722 9 012 9 138

4. ACÇÕES EXTERNAS 4 627 4 735 4 873 4 972 5 082 5 119 5 130

5. ADMINISTRAÇÃO (1) 4 638 4 776 5 012 5 211 5 983 6 185 6 356

6. RESERVAS 906 916 676 434 442 446 446

Reserva monetária 500 500 250 0 0 0 0

Reserva de garantia 203 208 213 217 221 223 223

Reserva para ajudas de emergência 203 208 213 217 221 223 223

7. AJUDA DE PRÉ-ADESÃO 3 174 3 240 3 328 3 386 3 455 3 472 3 472

Agricultura 529 540 555 564

Instrumentos estruturais de pré-adesão 
(ISPA)

1 058 1 080 1 109 1 129

PHARE (países candidatos) 1 587 1 620 1 664 1 693

8. COMPENSAÇÕES 1 410 1 305 1 046

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE 
AUTORIZAÇÃO

93 792 97 189 100 672 102 145 115 434 119 419 120 876

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE 
PAGAMENTO

91 322 94 730 100 078 102 767 111 380 114 060 116 555

Limite máximo, dotações de pagamento 
em % do RNI (SEC 95) (2)

1,07% 1,07% 1,09% 1,11% 1,11% 1,08% 1,08%

Margem para despesas imprevistas 0,17% 0,17% 0,15% 0,13% 0,13% 0,16% 0,16%

Limite máximo dos recursos próprios 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) As despesas para pensões incluídas abaixo do limite máximo desta rubrica são calculadas líquidas das contribuições do pessoal para o 
regime de pensões, até um máximo de 100 milhões de euros a preços de 1999 para o período de 2000-2006.

(2) previsões de 20 de Abril de 2004

11.2. AO 2005 e orçamento 2004 por rubricas das Perspectivas Financeiras, em 
dotações de autorização (dados agregados) 

Orçamento 20041 Perspectivas
Financeiras 2005 

PDB 2005 Diferença 
2004 / 2005

Diferença 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)
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Orçamento 20041 Perspectivas
Financeiras 2005 

PDB 2005 Diferença 
2004 / 2005

Diferença 2004 / 
2005

Dotações para autorizações Euros Euros Euros % Euros

1. AGRICULTURA 46 781 285 000 51 439 000 000 50 675 450 000 8,3% 3 894 165 000

Margem 2 523 715 000 763 550 000

- Despesas agrícolas   (excluindo o 
desenvolvimento rural) 

40 245 285 000 44 598 000 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- Desenvolvimento rural e medidas de 
acompanhamento 

6 536 000 000 6 841 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

2. ACÇÕES ESTRUTURAIS 41 035 000 000 42 441 000 000 42 378 497 444 3,3% 1 343 497 444

Margem 0 62 502 556

- Fundos Estruturais 35 353 000 000 37 247 000 000 37 246 564 455 5,4% 1 893 564 455

- Fundo de Coesão 5 682 000 000 5 194 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

3. POLÍTICAS INTERNAS 8 704 761 754 9 012 000 000 8 958 583 120 2,9% 253 821 366

Margin2 17 238 246 53 416 880

4. ACÇÕES EXTERNAS 5 176 551 000 5 119 000 000 5 234 000 000 1,1% 57 449 000

Margem -94 551 000 -115 000 000

5. ADMINISTRAÇÃO 3 6 121 313 544 6 360 000 000 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Margem 35 686 456 0

6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

Margem 0 0

- Reserva de garantia 221 000 000 223 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- Reserva de emergência 221 000 000 223 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO 1 733 261 220 3 472 000 000 1 856 000 000 7,1% 122 738 780

Margin2 1 721 738 780 1 616 000 000

- Instrumento de pré-adesão SAPARD 226 700 000 250 300 000 10,4% 23 600 000

- Instrumento de pré-adesão ISPA 453 300 000 500 700 000 10,5% 47 400 000

- Instrumento de pré-adesão PHARE 809 700 000 818 800 000 1,1% 9 100 000

- Turquia 242 600 000 286 200 000 18,0% 43 600 000

- Fundo de Solidariedade da União Europeia 961 220 p.m.

8. COMPENSAÇÕES 1 409 545 056 1 305 000 000 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Margem 454 944 11 004

Dotações para autorizações Total 111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margem 4 204 282 426 2 380 480 440

Despesas obrigatórias 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Despesas não obrigatórias 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Dotações para pagamentos Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margem 11 748 067 899 4 695 483 161

Despesas obrigatórias 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Despesas não obrigatórias 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Dotações de pagamento em % do RNI 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluindo os orçamentos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

2 As margens da rubrica 3 e da rubrica 7 devem ser aumentadas em 2004 no valor de, 
respectivamente, 20 995 775 e 961 220 euros correspondentes às despesas do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia inscritas, pelo orçamento rectificativo 3/2004, "no 
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orçamento para além das rubricas pertinentes" tal como disposto no Acordo Interinstitucional 
de 7 de Novembro de 2002 (JO C 283 de 20.11.2002). 

3 Uma verba de 175 milhões de euros para as contribuições do pessoal para o regime de 
pensões é incluída no limite máximo da rubrica 5, de acordo com a nota de rodapé (1) ao 
quadro das Perspectivas Financeiras ajustadas para 2005. 

11.3. AO 2005 e orçamento 2004 por rubricas das Perspectivas Financeiras, em 
dotações de pagamento (dados agregados) 

Orçamento 20041 Perspectivas
Financeiras 2005 

AO 2005 Diferença 
2004 / 2005

Diferença 2004/ 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Dotações de pagamento Euros Euros Euros % Euros

1. AGRICULTURA 45 693 285 000 50 113 850 000 9,7% 4 420 565 000

      
- Despesas agrícolas   (excluindo o 
desenvolvimento rural) 

40 245 285 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- Desenvolvimento rural e medidas de 
acompanhamento 

5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

2. ACÇÕES ESTRUTURAIS 30 822 302 882 35 396 027 704 14,8% 4 573 724 822

      
- Fundos Estruturais 28 022 302 882 32 390 527 704 15,6% 4 368 224 822

- Fundo de Coesão 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

3. POLÍTICAS INTERNAS 7 510 377 641 7 728 621 139 2,9% 218 243 498

      
4. ACÇÕES EXTERNAS 4 950 907 978 5 010 179 000 1,2% 59 271 022

      
5. ADMINISTRAÇÃO 6 121 313 544 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

      
6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

      
- Reserva de garantia 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- Reserva de emergência 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO 2 856 200 000 3 179 850 000 11,3% 323 650 000

      
- Instrumento de pré-adesão SAPARD 401 800 000 541 500 000 34,8% 139 700 000

- Instrumento de pré-adesão ISPA 658 000 000 703 350 000 6,9% 45 350 000

- Instrumento de pré-adesão PHARE 1 604 100 000 1 633 500 000 1,8% 29 400 000

- Turquia 192 300 000 301 500 000 56,8% 109 200 000

- Fundo de Solidariedade da União Europeia p.m. p.m.

8. COMPENSAÇÃO 1 409 545 056 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

      
Dotações para pagamentos Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margem 11 748 067 899 4 695 483 161

Despesas obrigatórias 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219
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Orçamento 20041 Perspectivas
Financeiras 2005 

AO 2005 Diferença 
2004 / 2005

Diferença 2004/ 
2005

Despesas não obrigatórias 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Dotações para autorizações      
Dotações para autorizações Total 111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margem 4 204 282 426 2 380 480 440

Despesas obrigatórias 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Despesas não obrigatórias 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Dotações de pagamento em % do RNI 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluindo os orçamentos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

11.4. Ao 2005 e orçamento 2004 por rubrica das Perspectivas Financeiras, em 
dotações de autorização (dados pormenorizados) 

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 - 1)

Dotações para autorizações EUR EUR EUR % EUR

1. AGRICULTURA 46 781 285 000 51 439 000 000 50 675 450 000 8,3% 3 894 165 000

Margem 2 523 715 000 763 550 000

- Despesas agrícolas   (excluindo o 
desenvolvimento rural) 

40 245 285 000 44 598 000 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 39 948 310 000 43 513 775 000 8,9% 3 565 465 000

- - 11 – Pescas 33 075 000 33 200 000 0,4% 125 000

- - 17 – Saúde e protecção do consumidor 263 900 000 287 475 000 8,9% 23 575 000

- Desenvolvimento rural e medidas de 
acompanhamento 

6 536 000 000 6 841 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 6 536 000 000 6 841 000 000 4,7% 305 000 000

2. ACÇÕES ESTRUTURAIS 41 035 000 000 42 441 000 000 42 378 497 444 3,3% 1 343 497 444

Margem 0 62 502 556

- Fundos Estruturais 35 353 000 000 37 247 000 000 37 246 564 455 5,4% 1 893 564 455

- - Objectivo 1 25 468 722 770 27 233 055 007 6,9% 1 764 332 237

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 5 728 458 864 6 330 986 284 10,5% 602 527 420

- - - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 3 195 632 777 3 524 726 690 10,3% 329 093 913

- - - 11 – Pescas 452 559 662 498 625 711 10,2% 46 066 049

- - - 13 – Política regional 16 092 071 467 16 878 716 322 4,9% 786 644 855

- - Objectivo 2 3 619 049 248 3 544 290 085 -2,1% -74 759 163

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 394 533 753 398 600 121 1,0% 4 066 368

- - - 13 – Política regional 3 224 515 495 3 145 689 964 -2,4% -78 825 531

- - Objectivo 3 3 834 809 871 3 911 064 342 2,0% 76 254 471

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 3 834 809 871 3 911 064 342 2,0% 76 254 471

- - Other structural measures (outside Objective 1 
areas)

174 900 000 180 026 162 2,9% 5 126 162

- - Iniciativas comunitárias, das quais 2 138 663 280 2 258 572 465 5,6% 119 909 185

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 578 468 964 615 029 882 6,3% 36 560 918

- - - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 361 111 383 401 691 170 11,2% 40 579 787

- - - 13 – Política regional 1 199 082 933 1 241 851 413 3,6% 42 768 480



 62    

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

- - Medidas inovadoras e assistência técnica 116 854 831 119 556 394 2,3% 2 701 563

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 52 299 717 44 287 747 -15,3% -8 011 970

- - - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 6 027 714 3 900 000 -35,3% -2 127 714

- - - 11 – Pescas 4 327 000 2 257 500 -47,8% -2 069 500

- - - 13 – Política regional 54 200 400 69 111 147 27,5% 14 910 747

- Fundo de Coesão 5 682 000 000 5 194 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

- - 13 – Política regional 5 682 000 000 5 131 932 989 -9,7% -550 067 011

3. POLÍTICAS INTERNAS 8 704 761 754 9 012 000 000 8 958 583 120 2,9% 253 821 366

Margem 2 17 238 246 53 416 880

- - 01 – Assuntos Económicos e Financeiros 99 840 000 49 714 577 -50,2% -50 125 423

- - 02 – Empresas, das quais 210 000 000 211 998 000 1,0% 1 998 000

- - - Research Framework Programme 73 800 000 75 598 000 2,4% 1 798 000

- - 03 – Concorrência 800 000 800 000 0,0% 0

- - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 172 128 000 170 817 000 -0,8% -1 311 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 51 735 000 41 110 000 -20,5% -10 625 000

- - 06 – Energia e Transportes, dos quais 1 246 833 000 1 289 440 000 3,4% 42 607 000

- - - Research Framework Programme 234 300 000 242 300 000 3,4% 8 000 000

- - 07 – Ambiente 250 200 000 234 537 000 -6,3% -15 663 000

- - 08 – Research, of which 3 172 000 000 3 316 900 000 4,6% 144 900 000

- - - Research Framework Programme 3 157 000 000 3 292 900 000 4,3% 135 900 000

- - 09 – Sociedade da Informação, da qual 1 141 480 000 1 222 292 000 7,1% 80 812 000

- - - Research Framework Programme 1 047 600 000 1 119 502 000 6,9% 71 902 000

- - 10 - Direct Research, of which 304 900 000 365 800 000 20,0% 60 900 000

- - - Research Framework Programme 288 900 000 298 900 000 3,5% 10 000 000

- - 11 – Pescas, das quais 93 635 979 105 164 543 12,3% 11 528 564

- - - Research Framework Programme 13 400 000 17 800 000 32,8% 4 400 000

- - 12 – Mercado Interno 11 400 000 10 100 000 -11,4% -1 300 000

- - 13 – Política regional 35 955 775 15 000 000 -58,3% -20 955 775

- - 14 – Fiscalidade e União Aduaneira 50 050 000 58 210 000 16,3% 8 160 000

- - 15 – Educação e Cultura 847 600 000 884 550 000 4,4% 36 950 000

- - 16 – Imprensa e Comunicação 65 500 000 63 835 000 -2,5% -1 665 000

- - 17 – Saúde e protecção do consumidor 107 930 000 120 553 000 11,7% 12 623 000

- - 18 – Espaço de Liberdade, Justiça e … 492 276 000 536 734 000 9,0% 44 458 000

- - 19 – Relações Externas 11 000 000 10 000 000 -9,1% -1 000 000

- - 20 – Comércio 1 400 000 1 400 000 0,0% 0

- - 22 – Alargamento 240 000 000 144 500 000 -39,8% -95 500 000

- - 24 – Luta contra a Fraude 12 050 000 11 700 000 -2,9% -350 000

- - 25 – Coordenação das Políticas da Comissão e 
Aconselhamento Jurídico

4 500 000 1 500 000 -66,7% -3 000 000

- - 26 – Administração 28 605 000 34 000 000 18,9% 5 395 000

- - 29 – Estatísticas 52 943 000 57 928 000 9,4% 4 985 000
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- Total Research Framework Programme 4 815 000 000 5 047 000 000 4,8% 232 000 000

4. ACÇÕES EXTERNAS 5 176 551 000 5 119 000 000 5 234 000 000 1,1% 57 449 000

Margem -94 551 000 -115 000 000

- - 01 – Assuntos Económicos e Financeiros 90 200 000 84 200 000 -6,7% -6 000 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 5 795 000 5 920 000 2,2% 125 000

- - 06 – Energia e Transportes 5 000 000 5 000 000 0,0% 0

- - 07 – Ambiente 17 000 000 16 000 000 -5,9% -1 000 000

- - 11 – Pescas 194 000 000 202 000 000 4,1% 8 000 000

- - 14 – Fiscalidade e União Aduaneira 1 550 000 1 700 000 9,7% 150 000

- - 15 – Educação e Cultura 18 000 000 19 000 000 5,6% 1 000 000

- - 19 – Relações Externas, das quais 3 359 331 000 3 391 280 000 1,0% 31 949 000

- - - Relações multilaterais e questões gerais das 
relações externas

81 660 000 86 010 000 5,3% 4 350 000

- - - Política Externa e de Segurança Comum 62 237 898 54 600 000 -12,3% -7 637 898

- - - Direitos Humanos e Democratização 118 625 000 97 500 000 -17,8% -21 125 000

- - - Relações com os países terceiros da OCDE 16 890 000 17 000 000 0,7% 110 000

- - - Relações com a Europa Oriental, Cáucaso e 
Repúblicas da Ásia Central

483 925 000 488 080 000 0,9% 4 155 000

- - - Relações com os Balcãs Ocidentais 592 501 000 537 000 000 -9,4% -55 501 000

- - - Relações com o Médio Oriente e o 
Mediterrâneo do Sul

986 800 000 1 048 673 000 6,3% 61 873 000

- - - Relações com a América Latina 293 575 000 295 900 000 0,8% 2 325 000

- - - Relações com a Ásia 591 125 000 623 000 000 5,4% 31 875 000

- - - Estratégia Política e Coordenação 17 900 000 21 600 000 20,7% 3 700 000

- - 20 – Comércio 10 050 000 10 700 000 6,5% 650 000

- - 21 – Desenvolvimento e Relações com os Países 
ACP

985 625 000 1 008 200 000 2,3% 22 575 000

- - - Política de cooperação ao desenvolvimento e 
estratégias sectoriais

772 522 660 786 086 000 1,8% 13 563 340

- - - Relações com os ACP, PTU e África do Sul 171 500 000 166 000 000 -3,2% -5 500 000

- - - Estratégia Política e Coordenação 11 800 000 15 200 000 28,8% 3 400 000

- - 23 – Ajuda Humanitária 490 000 000 490 000 000 0,0% 0

5. ADMINISTRAÇÃO 3 6 121 313 544 6 360 000 000 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Margem 35 686 456 0

— Comissão (excluindo as pensões) 3 032 176 924 3 149 008 080 3,9% 116 831 156

— Outras instituições (excluindo as pensões) 2 274 060 420 2 345 064 920 3,1% 71 004 500

— Pensões (todas as instituições) 815 076 200 865 927 000 6,2% 50 850 800

6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

Margem 0 0

- - 01 – Assuntos Económicos e Financeiros 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- - 31 - Reservas (Ajuda de Emergência) 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO 1 733 261 220 3 472 000 000 1 856 000 000 7,1% 122 738 780

Margem 2 1 721 738 780 1 616 000 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(SAPARD)

226 700 000 250 300 000 10,4% 23 600 000
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- - 13 – Política Regional (ISPA) 454 261 220 500 700 000 10,2% 46 438 780

- - 15 – Educação e Cultura 2 500 000 2 500 000 0,0% 0

- - 22 – Alargamento, do qual 1 049 800 000 1 102 500 000 5,0% 52 700 000

- - - Ajuda de pré-adesão aos PECO 807 200 000 816 300 000 1,1% 9 100 000

- - - Ajuda de pré-adesão – Turquia 242 600 000 286 200 000 18,0% 43 600 000

8. COMPENSAÇÕES 1 409 545 056 1 305 000 000 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Margem 454 944 11 004

Dotações de autorização — Total 111 403 717 574 119 594 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margem 4 204 282 426 2 380 480 440

Despesas obrigatórias 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Despesas não obrigatórias 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Dotações de pagamento — Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margem 11 748 067 899 4 695 483 161

Despesas obrigatórias 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Despesas não obrigatórias 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Dotações de pagamento em % do RNI 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluindo os orçamentos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

2 As margens da rubrica 3 e da rubrica 7 devem ser aumentadas em 2004 no valor de, 
respectivamente, 20 995 775 e 961 220 euros correspondentes às despesas do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia inscritas, pelo orçamento rectificativo 3/2004, "no 
orçamento para além das rubricas pertinentes" tal como disposto no Acordo Interinstitucional 
de 7 de Novembro de 2002 (JO C 283 de 20.11.2002). 

3 O limite máximo da rubrica 5 inclui 175 milhões de euros para contribuições do pessoal para 
o regime de pensões de acordo com nota de rodapé (1) ao quadro das Perspectivas Financeiras 
ajustadas para 2005. 

11.5. AO 2005 e orçamento 2004 por rubricas das Perspectivas Financeiras, em 
dotações de pagamento (dados pormenorizados) 

Budget 2004 1 Financial
Perspective 2005 

PDB 2005 Difference 
2004 / 2005

Difference 2004 / 
2005

(1) (2) (3) (3 / 1) (3 – 1)

Dotações de pagamento EUR EUR EUR % EUR

1. AGRICULTURA 45 693 285 000 50 113 850 000 9,7% 4 420 565 000

— Despesas agrícolas (excluindo o 
desenvolvimento rural) 

40 245 285 000 43 834 450 000 8,9% 3 589 165 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 39 948 310 000 43 513 775 000 8,9% 3 565 465 000

- - 11 – Pescas 33 075 000 33 200 000 0,4% 125 000

- - 17 – Saúde e protecção do consumidor 263 900 000 287 475 000 8,9% 23 575 000

- Desenvolvimento rural e medidas de 
acompanhamento 

5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 5 448 000 000 6 279 400 000 15,3% 831 400 000

2. ACÇÕES ESTRUTURAIS 30 822 302 882 35 396 027 704 14,8% 4 573 724 822

- Fundos Estruturais 28 022 302 882 32 390 527 704 15,6% 4 368 224 822
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- - Objectivo 1 4 440 212 733 4 809 937 587 8,3% 369 724 854

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 4 440 212 733 4 809 937 587 8,3% 369 724 854

- - - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 2 477 670 326 2 901 888 748 17,1% 424 218 422

- - - 11 – Pescas 349 521 799 362 223 056 3,6% 12 701 257

- - - 13 – Política regional 12 632 758 610 13 991 561 055 10,8% 1 358 802 445

- - Objectivo 2 358 703 266 558 452 020 55,7% 199 748 754

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 358 703 266 558 452 020 55,7% 199 748 754

- - - 13 – Política regional 2 707 046 474 3 810 949 185 40,8% 1 103 902 711

- - Objectivo 3 3 150 679 399 3 887 129 538 23,4% 736 450 139

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 3 150 679 399 3 887 129 538 23,4% 736 450 139

- - Other structural measures (outside Objective 1 
areas)

360 387 987 271 457 386 -24,7% -88 930 601

- - Iniciativas comunitárias 1 297 749 214 1 582 940 914 22,0% 285 191 700

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 352 009 380 462 100 956 31,3% 110 091 576

- - - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 215 040 416 268 452 665 24,8% 53 412 249

- - - 13 – Política regional 729 522 545 852 387 293 16,8% 122 864 748

- - Medidas inovadoras e assistência técnica 49 727 015 50 725 000 2,0% 997 985

- - - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 49 727 015 50 725 000 2,0% 997 985

- - - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 12 070 714 3 700 000 -69,3% -8 370 714

- - - 11 – Pescas 5 027 000 4 463 215 -11,2% -563 785

- - - 13 – Política regional 96 086 759 137 100 000 42,7% 41 013 241

- Fundo de Coesão 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

- - 13 – Política regional 2 800 000 000 3 005 500 000 7,3% 205 500 000

3. POLÍTICAS INTERNAS 7 510 377 641 7 728 621 139 2,9% 218 243 498

- - 01 – Assuntos Económicos e Financeiros 83 440 000 83 504 577 0,1% 64 577

- - 02 – Empresas, das quais 246 720 000 226 033 000 -8,4% -20 687 000

- - - Research Framework Programme 102 970 000 87 998 000 -14,5% -14 972 000

- - 03 – Concorrência 800 000 800 000 0,0% 0

- - 04 – Emprego e Assuntos Sociais 169 355 054 168 767 000 -0,3% -588 054

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 59 031 268 64 742 000 9,7% 5 710 732

- - 06 – Energia e Transportes, dos quais 1 229 670 992 1 230 860 000 0,1% 1 189 008

- - - Research Framework Programme 222 287 000 222 000 000 -0,1% -287 000

- - 07 – Ambiente 234 186 000 220 839 000 -5,7% -13 347 000

- - 08 – Research, of which 2 355 130 000 2 416 379 000 2,6% 61 249 000

- - - Research Framework Programme 2 345 130 000 2 406 379 000 2,6% 61 249 000

- - 09 – Sociedade da Informação, da qual 993 669 000 1 045 102 000 5,2% 51 433 000

- - - Research Framework Programme 907 309 000 953 202 000 5,1% 45 893 000

- - 10 - Direct Research, of which 336 277 000 345 687 000 2,8% 9 410 000

- - - Research Framework Programme 323 277 000 315 504 000 -2,4% -7 773 000

- - 11 – Pescas, das quais 122 104 019 113 464 543 -7,1% -8 639 476

- - - Research Framework Programme 37 998 000 27 500 000 -27,6% -10 498 000
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- - 12 – Mercado Interno 10 850 000 9 500 000 -12,4% -1 350 000

- - 13 – Política regional 15 000 000 15 000 000 0,0% 0

- - 14 – Fiscalidade e União Aduaneira 43 869 000 52 360 000 19,4% 8 491 000

- - 15 – Educação e Cultura 753 450 000 801 665 000 6,4% 48 215 000

- - 16 – Imprensa e Comunicação 59 554 343 57 985 000 -2,6% -1 569 343

- - 17 – Saúde e protecção do consumidor 121 254 965 122 980 795 1,4% 1 725 830

- - 18 – Espaço de Liberdade, Justiça e … 478 117 000 522 002 224 9,2% 43 885 224

- - 19 – Relações Externas 12 500 000 9 500 000 -24,0% -3 000 000

- - 20 – Comércio 1 400 000 1 400 000 0,0% 0

- - 22 – Alargamento 84 900 000 124 900 000 47,1% 40 000 000

- - 24 – Luta contra a Fraude 10 800 000 8 540 000 -20,9% -2 260 000

- - 25 – Coordenação das Políticas da Comissão e 
Aconselhamento Jurídico

10 000 000 1 900 000 -81,0% -8 100 000

- - 26 – Administração 30 200 000 34 000 000 12,6% 3 800 000

- - 29 – Estatísticas 48 099 000 50 710 000 5,4% 2 611 000

- Total Research Framework Programme 3 938 971 000 4 012 583 000 1,9% 73 612 000

4. ACÇÕES EXTERNAS 4 950 907 978 5 010 179 000 1,2% 59 271 022

- - 01 – Assuntos Económicos e Financeiros 119 638 000 97 638 000 -18,4% -22 000 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 5 795 000 5 920 000 2,2% 125 000

- - 06 – Energia e Transportes 1 985 000 1 275 000 -35,8% -710 000

- - 07 – Ambiente 14 455 000 15 693 000 8,6% 1 238 000

- - 11 – Pescas 200 276 638 205 783 000 2,7% 5 506 362

- - 14 – Fiscalidade e União Aduaneira 1 743 000 2 066 000 18,5% 323 000

- - 15 – Educação e Cultura 18 400 000 18 700 000 1,6% 300 000

- - 19 – Relações Externas, das quais 3 103 160 000 3 174 280 000 2,3% 71 120 000

- - - Relações multilaterais e questões gerais das 
relações externas

87 500 000 81 000 000 -7,4% -6 500 000

- - - Política Externa e de Segurança Comum 62 237 898 49 600 000 -20,3% -12 637 898

- - - Direitos Humanos e Democratização 102 625 000 106 900 000 4,2% 4 275 000

- - - Relações com os países terceiros da OCDE 16 890 000 17 000 000 0,7% 110 000

- - - Relações com a Europa Oriental, Cáucaso e 
Repúblicas da Ásia Central

486 200 000 493 000 000 1,4% 6 800 000

- - - Relações com os Balcãs Ocidentais 624 750 000 466 000 000 -25,4% -158 750 000

- - -Relações com o Médio Oriente e o 
Mediterrâneo do Sul

774 550 000 856 128 000 10,5% 81 578 000

- - - Relações com a América Latina 268 315 000 380 000 000 41,6% 111 685 000

- - - Relações com a Ásia 506 000 000 554 000 000 9,5% 48 000 000

- - - Estratégia Política e Coordenação 17 800 000 18 180 000 2,1% 380 000

- - 20 – Comércio 11 378 000 11 720 000 3,0% 342 000

- - 21 – Desenvolvimento e Relações com os Países 
ACP, dos quais

961 627 340 964 354 000 0,3% 2 726 660

- - - Política de cooperação ao desenvolvimento e 
estratégias sectoriais

713 225 000 728 940 000 2,2% 15 715 000

- - - Relações com os ACP, PTU e África do Sul 196 000 000 176 000 000 -10,2% -20 000 000
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- - - Estratégia Política e Coordenação 13 500 000 13 550 000 0,4% 50 000

- - 23 – Ajuda Humanitária 493 000 000 490 750 000 -0,5% -2 250 000

5. ADMINISTRAÇÃO 6 121 313 544 6 360 000 000 3,9% 238 686 456

Margem 35 686 456 0

— Comissão (excluindo as pensões) 3 032 176 924 3 149 008 080 3,9% 116 831 156

— Outras instituições (excluindo as pensões) 2 274 060 420 2 345 064 920 3,1% 71 004 500

— Pensões (todas as instituições) 815 076 200 865 927 000 6,2% 50 850 800

6. RESERVAS 442 000 000 446 000 000 0,9% 4 000 000

- - 01 – Assuntos Económicos e Financeiros 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

- - 31 - Reservas (Ajuda de Emergência) 221 000 000 223 000 000 0,9% 2 000 000

7. ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO 2 856 200 000 3 179 850 000 11,3% 323 650 000

- - 05 – Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(SAPARD)

401 800 000 541 500 000 34,8% 139 700 000

- - 13 – Política Regional (ISPA) 658 000 000 703 350 000 6,9% 45 350 000

- - 15 – Educação e Cultura 2 500 000 2 500 000 0,0% 0

- - 22 – Alargamento, do qual 1 793 900 000 1 932 500 000 7,7% 138 600 000

- - - Ajuda de pré-adesão aos PECO 1 601 600 000 1 631 000 000 1,8% 29 400 000

- - - Ajuda de pré-adesão – Turquia 192 300 000 301 500 000 56,8% 109 200 000

8. COMPENSAÇÕES 1 409 545 056 1 304 988 996 -7,4% -104 556 060

Dotações de autorização — Total 111 403 717 574 115 608 000 000 117 213 519 560 5,2% 5 809 801 986

Margem 4 204 282 426 2 380 480 440

Despesas obrigatórias 43 190 316 176 46 752 389 033 8,2% 3 562 072 857

Despesas não obrigatórias 68 213 401 398 70 461 130 527 3,3% 2 247 729 129

Dotações de pagamento — Total 99 805 932 101 114 235 000 000 109 539 516 839 9,8% 9 733 584 738

Margem 11 748 067 899 4 695 483 161

Despesas obrigatórias 43 244 650 814 46 778 408 033 8,2% 3 533 757 219

Despesas não obrigatórias 56 561 281 287 62 761 108 806 11,0% 6 199 827 519

Dotações de pagamento em % do RNI 0,99% 1,08% 1,03%

1 Incluindo os orçamentos rectificativos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 


