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Bruxelas, 15 novembro 2012

Precisamos de um acordo inteligente sobre o futuro orçamento
da União Europeia
A petição das ONGs do sector social reuniu mais de 11.300 assinaturas apelando aos Estados
Membros para honrarem os seus compromissos sobre a redução da pobreza!

Bruxelas, 15 de novembro 2012 – No dia 20 de novembro, na reunião do Conselho Europeu a
questão se os Estados Membros vão respeitar os compromissos que assumiram ao acordar
uma meta europeia para a redução da pobreza irá finalmente obter uma resposta. Os
primeiros-ministros dos Estados Membros decidiram o futuro dos Fundos Estruturais para o
próximo período de programação 2014-2020, apoiando ou rejeitando a proposta da Comissão
Europeia, firmemente apoiada pelo Parlamento Europeu a as ONGs do sector social, para que
seja aumentado o montante do financiamento destinado ao combate à pobreza. Esta decisão
terá um impacto decisivo em mais de 115 milhões de pessoas que vivem em situação ou em
risco de pobreza e exclusão social, bem como na confiança dos cidadãos europeus nos seus
governos e nas suas respostas à crise. 20 ONGs sociais levaram a cabo uma campanha
coordenada pela EAPN apelando aos Estados Membros para apoiarem a proposta da
Comissão, tendo sido recolhidas mais de 11.300 assinaturas que serão entregues no edifício do
Conselho, na véspera da reunião (19.11.2012)*. Foi também enviada uma carta conjunta
dirigida aos representantes do Conselho Europeu dos Assuntos Gerais.
“Entregamos a petição assinada e a carta conjunta enviada a todos os Estados Membros
presentes no Conselho – Cabe-lhes agora levar a sério os cidadãos europeus e começarem
finalmente a respeitar os compromissos assumidos relativos à redução da pobreza”, declarou
Heather Roy, Secretária Geral da Eurodiaconia, uma das organizações envolvidas nesta
campanha. Acrescentou ainda: “Deverão responder, especialmente, aos milhões de pessoas que
vivem em situação de pobreza e a mais de um milhão que vivenciará essa situação se
continuarem a responder à crise sem terem em consideração as consequências sociais das suas
decisões”.
“Precisamos de um debate e de um acordo inteligente sobre o futuro orçamento da UE” afirmou
Fintan Farrell, Diretor da EAPN.“Os primeiros-ministros que apenas dizem que temos que reduzir
o orçamento não estão sensibilizados para o financiamento necessário para uma Europa
verdadeiramente solidária e evitam qualquer debate real sobre que tipo de Europa queremos e os
recursos financeiros necessários para alcançá-lo.” Acrescentou Fintan Farell.
“Estas limitadas perspetivas nacionalistas têm um perigoso papel, alimentando os piores
sentimentos e atitudes, dividem as pessoas, regiões e países, pondo em risco a coesão social, a
democracia e a paz na Europa”, proferiu Sérgio Aires, Presidente da EAPN. “Está na hora de pôr
fim à podridão e construir uma visão para a Europa em linha coma a Estratégia Europa 2020 e
afetar o orçamento necessário de forma a concretizar essa visão”, disse Sérgio Aires.

Elisabeth-Chartier, Eurodeputada, Relatora sobre o Regulamento da próxima ronda do Fundo
Social Europeu (FSE) confirmou a determinação do Parlamento Europeu em apoiar a proposta da
Comissão: “Como parlamentares, representantes dos cidadãos europeus, queremos e lutaremos
para que 20% deste Fundo seja canalizado para a luta contra a pobreza”.
A Comissão Europeia publicou uma proposta de regulamento 2014-2020, em dezembro 2011,
onde propunha a alocação de quotas mínimas para o Fundo Social Europeu (FSE), isto é, no
mínimo 25% da Política de Coesão para o FSE e, pelo menos, 20% do FSE seja canalizado para a
inclusão social e para a redução da pobreza. As ONGs sociais e o Parlamento Europeu apoiam
firmemente esta proposta.
No entanto, como foi discutido no Conselho de Assuntos Gerais de Julho **, a grande maioria
dos Estados Membros pareceram rejeitar a proposta. Na próxima reunião de 20 de novembro,
tomarão a decisão final se apoiam ou rejeitam a proposta da Comissão sobre os Regulamentos
dos Fundos Estruturais para o próximo período de programação (2014-2020).
As ONGs sociais levaram a cabo uma Campanha coordenada pela EAPN ‘Dinheiro da UE para a
Redução da Pobreza, JÁ!’ para influenciar os Estados Membros a defenderem quotas mínimas
para o Fundo Social Europeu (FSE) como a proposto pela Comissão Europeia.
/FIM /
* As ONGs sociais entregarão a lista de assinaturas no edifício do Conselho Europeu no dia 19 de novembro às 11
horas. Adonis CONSTANTINIDES, Embaixador e Assessor de Ministro responsável pelo Quadro Financeiro
Plurianual - Política de Coesão para Chipre. Para participar nesta iniciativa, terá que ter um cartão de identificação
ou um passe de imprensa para verificação de segurança.
** Este é o Conselho dos Assuntos Gerais, reunindo os Primeiros-ministros e/ou Ministros dos Assuntos Europeus,
onde temas como os Regulamentos dos Fundos Estruturais são discutidos e decididos. O Conselho Europeu reúne os
Primeiros-ministros e os Chefes de Estado e discutem questões mais gerias como um quadro financeiro plurianual e
o orçamento geral da União Europeia. O próximo Conselho Europeu terá lugar nos dias 22 e 23 de novembro, e
deverá alcançar um acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual.
Veja ainda:
•

Carta conjunta das ONGs sociais dirigida aos representantes no Conselho dos Assuntos Gerais

•

Petição on-line da Campanha das ONG’s sociais:

•

https://secure.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/

•

Página web da Campanha “Dinheiro da União Europeia para a Redução da Pobreza, JÁ!:
http://www.eapn.eu/en/what-we-do/our-campaigns/eu-money-for-poverty-reduction-now

•

Entrevistas
da
EAPN
à
Eurodeputada
E.
Morin-Chartier,
Relatora
no
Europeu: http://www.youtube.com/watch?v=8h1wp-7rcJo&feature=em-share_video_user

Parlamento

Para mais informação contacte Fintan Farrell (Diretor) fintan.farrell@eapn.eu ou Vincent Caron (Policy officer)
vincent.caron@eapn.eu

