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União Europeia

As finanças da União Europeia
têm impacto na tua vida ?
Se já te questionaste sobre como a Europa
funciona, como são “as finanças da União
Europeia” e que impacto têm na tua vida,
desafiamos-te a descobrir, nesta publicação, o modo de funcionamento da União
Europeia (UE) neste domínio, particularmente para cumprir a missão definida para o futuro próximo: Uma Europa que protege, capacita e defende!
A UE dispõe de um orçamento anual de 160 000 milhões de euros (dados de
2018), uma quantia importante em termos absolutos, mas que representa
apenas 1% da riqueza gerada anualmente pelas economias europeias. O
orçamento está sujeito aos limiares estabelecidos pelo orçamento de longo prazo, que vamos conhecer melhor nesta publicação para o período
2021-2027, e que define os montantes anuais máximos que a UE pode despender em diferentes domínios políticos durante um período determinado
(em geral, sete anos). As verbas do orçamento da UE são utilizadas em domínios onde há interesse em pôr em comum os recursos em benefício da
Europa no seu conjunto, por exemplo: Melhorar as redes de transporte,
energia e comunicações entre os países da UE; Proteger o ambiente em
toda a Europa; Tornar a economia europeia mais competitiva a nível mundial e Ajudar os cientistas e investigadores a conjugar esforços alémfronteiras. Áreas que têm impacto na tua via.
Através do Europe Direct Porto, que é o centro de informação europeia para os 17 municípios da Área Metropolitana do Porto podes encontrar resposta às tuas questões sobre a Europa.
Descobre mais sobre o Europe Direct Porto no vídeo disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=SPZMF2YduL8

União Europeia

Algumas Perguntas e Respostas…
Quem decide como é gasto o orçamento?
O orçamento anual, que está sujeito aos limiares estabelecidos no orçamento de longo prazo, é decidido democraticamente do seguinte modo:
- A Comissão Europeia faz uma proposta de orçamento.
- Os governos nacionais (através do Conselho da UE) e o Parlamento Europeu (eleito diretamente pelos Cidadãos Europeus) aprovam a proposta, que
dá origem ao orçamento do ano seguinte.

O que acontece depois de o orçamento ter sido gasto?
- A Comissão informa o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a forma
como foi gasto.
- O Tribunal de Contas Europeu fiscaliza também as despesas.
- Se o dinheiro foi gasto em conformidade com as regras, o Parlamento Europeu dá a sua aprovação.

Em que é gasto o dinheiro?
Grande parte do orçamento da UE é gasto na promoção do crescimento e
do emprego. Outra parte significativa destina-se à agricultura e ao desenvolvimento rural.
O Orçamento Europeu em 2018 foi assim ...

Fonte: http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2018
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Quem beneficia do orçamento europeu?
Cerca de 94 % das verbas do orçamento europeu são utilizadas para financiar atividades, no terreno, nos países da UE e noutros países. Todos os 508
milhões de europeus beneficiam, de uma forma ou outra, do orçamento da
UE. O orçamento europeu ajuda milhões de estudantes, milhares de investigadores e muitas cidades, regiões e ONG.

Quais são as despesas correntes?
Cerca de 6 % do orçamento. Isto inclui os custos administrativos de todas as
instituições (principalmente a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e
o Conselho de Ministros) e as despesas de tradução e de interpretação para
todas as línguas oficiais da UE.

Sabias que…
… A ajuda prestada no quadro do orçamento europeu fora da UE aplica-se a três
grupos de países principais: Os Países em desenvolvimento que têm laços históricos
fortes com alguns países da UE (especialmente países de África, Caraíbas e Pacífico); Países vizinhos (países da Europa Oriental , Norte de África e Médio Oriente) e
Países que estão a preparar a adesão à UE (países candidatos ou potenciais candidatos) ...
Exemplos de programas em 2015:
- Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (2,4 mil milhões de euros)
- Instrumento Europeu de Vizinhança (2 mil milhões de euros)
- Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (1,6 mil milhões de euros)...
+info: https://europa.eu/european-union/topics/budget_pt
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Quadro financeiro plurianual 2021-2027:
Um orçamento para uma União que protege,
capacita e defende
O orçamento de longo prazo proposto pela
Comissão Europeia para o período de 20212027 é um orçamento novo, que investe
numa Europa que protege, capacita e defende, como o designou o Presidente Juncker
no discurso sobre o estado da União de
2016. A proposta também dá resposta, de
forma justa e equilibrada, às consequências
orçamentais da saída do Reino Unido, um
importante contribuinte para o orçamento
da UE.
Imagem: http://ec.europa.eu/ecip/information_resources/links/index_en.htm

Sabias que…
- Os orçamentos de longo prazo fazem parte do funcionamento da União Europeia
desde 1988 e que os períodos abrangidos variam entre 5 a 7 anos?
- O primeiro orçamento de longo prazo, o chamado Pacote Delors I, abrangeu o
período 1988-1992 e centrou-se na criação do Mercado Único e na consolidação do
programa-quadro plurianual de investigação e desenvolvimento?
- O segundo quadro financeiro plurianual para o período 1993-1999, o Pacote Delors II, deu prioridade à política social e de coesão e à introdução do Euro?
- A «Agenda 2000» abrangeu o período 2000-2006 e centrou-se no alargamento da
União?
- O orçamento de longo prazo 2007-2013 centrou-se no crescimento sustentável e
na competitividade, tendo em vista a criação de mais empregos?
- O orçamento de longo prazo 2014-2020 visava a criação de empregos e o crescimento da economia, em sintonia com a estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo?
+info: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_pt.htm
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Proteger hoje para os desafios de amanhã
por Sofia Colares Alves
Chefe de Representação da Comissão Europeia em Portugal
Todos nos recordamos dos trágicos incêndios de 2017,
que provocaram mais de uma centena de mortes e 440
mil hectares ardidos. No combate às chamas em território português contámos então com o apoio do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), o sistema
de resposta em situações de crise, assente na solidariedade entre os 28 países que formam a UE. Como é que
esse Mecanismo ajudou Portugal? As autoridades nacionais avaliaram a situação e endereçaram um pedido de
ajuda à Comissão Europeia, que operou como intermediária
com
os
restantes
Estados-Membros.
Cabia aos países que tivessem meios disponíveis de combate a incêndios responder ao pedido e dizer que ajuda podiam ceder. Assim fizeram e a resposta
não tardou. Mas nem sempre esta resposta de emergência funciona, porque
nem sempre há meios disponíveis nuns países para atender a crises noutros.
Faz falta dispormos de meios próprios da UE, para não estarmos inteiramente
dependentes da solidariedade e disponibilidade dos Estados-Membros. Foi com
base nesta constatação que, um mês após os trágicos acontecimentos, o Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, colocou em cima da mesa a proposta
para o rescEU, um mecanismo que dotará a UE de uma reserva de meios da
proteção civil destinada a reforçar as equipas nacionais, nomeadamente as envolvidas no combate a incêndios. O rescEU é apenas um exemplo de como a
UE quer proteger os seus cidadãos. E é um exemplo traduzido na proposta da
Comissão Europeia para o futuro orçamento de longo prazo da UE. Aí são acolhidas outras propostas, como a duplicação do financiamento para o Erasmus+
e o Corpo Europeu de Solidariedade – para capacitar os jovens e potenciar a
sua aprendizagem – e a criação de um Fundo Europeu de Defesa, que vai facilitar uma colaboração eficaz entre as nossas empresas e reforçar nesse sector a
nossa posição a nível mundial. Da parte da Comissão já fizemos o que nos competia. Fizemos uma proposta que reforçará a nossa União e a tornará mais segura para os nossos cidadãos. A responsabilidade está agora do lado do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros. Quanto mais cedo chegarmos a um
consenso, mais rapidamente poderemos pôr em prática o que os europeus esperam de nós.
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O Orçamento da União Europeia e Portugal

Imagem: https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu-portugal_4701_pk

Sabias que o orçamento da UE…
... dá muito mais a Portugal do que aquilo que recebe como contribuição do país?
...tem por principal preocupação o combate à crise através do investimento no crescimento e na criação de emprego, por exemplo através do novo fundo de milhares
de milhões de euros destinado a combater o desemprego jovem em toda a Europa,
sobretudo nas regiões da União mais afetadas por este flagelo?
...contribui para o desenvolvimento do potencial das regiões portuguesas, por
exemplo dotando a região Centro das mais avançadas instalações de tratamento de
resíduos e a zona do Porto de melhores transportes públicos?
...não se destina a «Bruxelas», mas a todos os europeus, incluindo os portugueses,
do Porto a Faro, da Madeira aos Açores?
+ informações em:

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/PT/index_pt.cfm

Mitos e Factos sobre o Orçamento da UE…
"A UE custa muito!". Mito ou Facto?
Mito.
Na maioria dos países da UE, os cidadãos têm de trabalhar, pelo menos, quase meio
ano até terem pago os seus impostos nacionais. Em contrapartida, o cidadão comum da UE tem de trabalhar apenas 4 dias para cobrir a sua comparticipação para
o orçamento da União, que representa apenas 1% do PIB gerado pelas economias.
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Orçamento 2021/27: As prioridades Europa
I. MERCADO ÚNICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS
1 Investigação e inovação
2 Investimentos estratégicos europeus
3 Mercado Único
4 Espaço
II. COESÃO E VALORES
5 Coesão e desenvolvimento regional
6 União Económica e Monetária
7 Investir nas pessoas, na coesão social e nos valores
III. RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE
8 Agricultura e política marítima
9 Ambiente e ação climática
IV. MIGRAÇÃO E GESTÃO DAS FRONTEIRAS
10 Migração
11 Gestão das fronteiras
V. SEGURANÇA E DEFESA
12 Segurança
13 Defesa
14 Resposta a situações de crise
VI. PAÍSES VIZINHOS E RESTO DO MUNDO
15 Ação externa
16 Assistência de pré-adesão
VII. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EUROPEIA
17 Administração pública europeia
INSTRUMENTOS FORA DOS LIMITES MÁXIMOS DO QFP
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Eleições Europeias
De cinco em cinco anos, os cidadãos da UE escolhem quem os irá representar no
Parlamento Europeu (PE), a instituição diretamente eleita que defende os seus
interesses no processo de tomada de decisões da UE. São várias as práticas de
voto na UE, mas existem alguns elementos comuns. Segue-se um breve panorama
do modo como os deputados ao Parlamento Europeu (PE) são eleitos.

Qual o número de Deputados ao PE eleitos por cada país?
A atribuição de lugares está prevista nos Tratados europeus e tem em conta a dimensão da população de cada país, o que leva a que alguns países de pequena
dimensão obtenham mais lugares do que através da simples proporcionalidade.
Atualmente, o PE é composto por 751 deputados, oscilando entre seis para Malta,
o Luxemburgo, Chipre e a Estónia, e 96 para a Alemanha. Nas próximas eleições
europeias de 2019, devido ao BREXIT, os 73 lugares destinados ao Reino Unido
serão reformulados, proporcionando que 27 desses lugares sejam redistribuídos
entre os 14 Países da União que estão ligeiramente sub-representados. Os restantes 46 lugares permanecerão reservados para eventuais novos Países que se venham a juntar à União, o que implicará uma redução dos atuais 751 para 705 deputados. Portugal continuará a ter 21 deputados no Parlamento Europeu.

Sistema eleitoral
As regras determinam a aplicação de uma certa forma de representação proporcional para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu. Este sistema garante
que um partido que obtenha aproximadamente 20 % dos votos também obtenha
cerca de 20 % de lugares, permitindo, tanto aos pequenos como aos grandes partidos políticos, enviar representantes ao Parlamento Europeu.
+ informações em:

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/be-heard/elections

União Europeia

Eleições Europeias 2019
O que a Europa faz por mim?
De que forma a Europa afeta o nosso quotidiano? Que impacto tem nos nossos
empregos, famílias, saúde, passatempos, viagens, segurança, escolhas enquanto
consumidores e direitos sociais? E que presença tem nas nossas vilas, cidades e
regiões? Descobre estas e outras respostas na nova página web que ilustra o impacto positivo da União Europeia na vida dos cidadãos em www.o-que-a-europa-fazpor-mim.eu. Esta nova página web, lançada a pouco mais de seis meses das eleições europeias que se realizarão entre 23 e 26 de maio de 2019, dá exemplos concretos dos contributos da UE para a vida dos cidadãos.
O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, disse: “Os europeus perguntam o que a UE faz por eles. Este novo sítio Web do Parlamento Europeu fornece
respostas claras e sem jargões. Será um instrumento valioso para aproximar a Europa dos cidadãos”.
A secção “Na minha região” permite selecionar o local em que vives ou trabalhas,
explicando como a Europa está presente nessa cidade ou região.
Na secção “Na minha vida” poderás encontrar informação sobre o impacto da UE
nas famílias, nos cuidados de saúde, nas viagens, na segurança, nas escolhas dos
consumidores ou nos direitos sociais, entre outros. As notas ilustram também o
impacto da UE em várias áreas profissionais, desde os apicultores aos camionistas,
e em atividades de lazer, como o desporto, a música e a televisão.
A terceira secção, “Em destaque”, incluirá mais informação sobre as políticas europeias, os grandes temas no PE ao longo da atual legislatura e as perspetivas para o
futuro. Descobre o que a Europa faz por ti!

União Europeia

O Parlamento Europeu:
A voz dos Cidadãos na União
Europeia

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pt
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