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SÍNTESE 

Contexto 

Desde que as Perspetivas financeiras 2007-2013 entraram em vigor, há uma década, o orçamento da 

UE tem sido objeto de modificações significativas. Em 2009, entrou em vigor o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE) acordado em Lisboa. Este tratado alterou significativamente 

os poderes das instituições da União Europeia no tocante aos Recursos Próprios (as receitas para o 

orçamento), ao Quadro Financeiro Plurianual (QFP), que substituiu as Perspetivas Financeiras e prevê 

programas de despesa a médio prazo, e ao orçamento anual acordado dentro destes limites. A eclosão 

da crise financeira mundial em 2008, seguida da crise específica da área do euro, conduziu a políticas 

de austeridade nos Estados-Membros da UE e colocou sob pressão o próprio orçamento da UE. 

O presente documento faz uma síntese desta evolução. Na primeira parte, é apresentada uma 

descrição da estrutura e das despesas do orçamento. A segunda parte explica as alterações efetuadas 

pelo TFUE. O documento termina com uma síntese dos efeitos que tiveram no orçamento as pressões 

políticas a favor de medidas de austeridade e a criação de instrumentos de estabilização económica na 

área do euro. 

 

1. A ESTRUTURA E AS DESPESAS DO ORÇAMENTO 

As despesas do orçamento da União Europeia (UE) assentam em três pilares: i) os recursos próprios; ii) 

o QFP; e iii) o orçamento anual. 

1.1. RECURSOS PRÓPRIOS E CORREÇÕES 

As receitas ou os recursos próprios do orçamento da UE regem-se pelo artigo 311.º do TFUE, que prevê 

que as decisões em matéria de receitas sejam tomadas por unanimidade do Conselho, após consulta 

do Parlamento Europeu e ratificação por todos os Estados-Membros, geralmente pelos respetivos 

parlamentos nacionais. A atual Decisão sobre os Recursos Próprios foi adotada em 2014 e entrou em 

vigor em 2016, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2014. Estabelece que os recursos atinjam, no 

máximo, 1,2 % do rendimento nacional bruto (RNB) da UE, embora na prática ascendam a cerca de 

1,0 % do RNB. O financiamento provém, em primeiro lugar, da pauta aduaneira da UE e de uma taxa de 

mobilização de 0,3 % das receitas totais do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) cobrado em cada 

Estado-Membro. Um pequeno montante provém ainda das quotizações sobre o açúcar. Na prática, 

estas fontes representam, no máximo, 25 % dos fundos anuais necessários da UE (ou 0,25 % do RNB), 

embora esta percentagem possa variar de ano para ano. A parte restante (ou residual) é composta por 
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uma transferência baseada no RNB de cada Estado-Membro para alcançar o nível atual de pagamentos 

de 0,95 % do RNB fixado no QFP para 2014-2020. 

 
Tomando como exemplo o exercício de 2015, o valor de financiamento obtido através de recursos 

próprios fixou-se em 146 mil milhões de EUR, ao passo que o montante de despesas (pagamentos) foi 

de 145 mil milhões de EUR, proporcionando um pequeno excedente. 

No entanto, está previsto um conjunto de correções que diminuem a contribuição baseada no RNB ou 

no IVA de alguns dos Estados-Membros mais prósperos: 

i) A correção a favor do Reino Unido equivale a 66 % da contribuição líquida do Reino Unido 

(a contribuição do Reino Unido menos o valor das despesas da UE no Reino Unido). Na 

prática, a correção é ainda menor, dado que os valores da pauta aduaneira e das 

quotizações sobre o açúcar são excluídos do cálculo, assim como a percentagem das 

despesas da UE realizadas fora da UE no âmbito da categoria 4 do orçamento (Europa 

global) e todas as despesas não agrícolas da UE nos 13 Estados-Membros que aderiram à 

UE desde 2004. A correção a favor do Reino Unido é financiada por todos os outros Estados-

Membros proporcionalmente à respetiva contribuição para a matéria coletável de IVA da 

UE; 

ii) A «correção da correção»: trata-se de um desconto de 75 % aplicado às contribuições que 

a Alemanha, os Países Baixos, a Áustria e a Suécia teriam de fazer para a correção a favor do 

Reino Unido; 

iii) Correções anuais fixas efetuadas entre 2014 e 2020 para os Países Baixos (695 milhões de 

EUR), a Suécia (185 milhões de EUR) e a Dinamarca (130 milhões de EUR); 

iv) A taxa de mobilização da contribuição relativa ao IVA da Alemanha, dos Países Baixos e da 

Suécia é reduzida para metade, passando de 0,30 % para 0,15 %. Entretanto, a taxa de 

mobilização de 0,30 % é reduzida para os Estados-Membros com despesas correntes 

superiores a 50 % do RNB. 

A combinação dos quatro tipos de correção reforça a tendência dos Estados-Membros para encararem 

o orçamento da UE como um processo de cálculos do saldo líquido: maximização das despesas ou das 

correções como contrapartida do montante da contribuição. A questão relativa ao princípio do saldo 

líquido está no cerne das recomendações formuladas no relatório do Grupo de Alto Nível sobre os 

Recursos Próprios (Monti et al, 2017). Poderão ser possíveis novos recursos próprios que reduzam a 

dimensão das transferências em percentagem do RNB e diminuam os pedidos de correções, se se 

demonstrar que as despesas da UE proporcionam valor acrescentado pelo facto de terem efeitos 

multiplicadores, transfronteiriços ou de limiar ou oferecerem economias de escala por comparação 

com as despesas nacionais. 
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1.2. AUTORIZAÇÕES E PAGAMENTOS 

As despesas da UE dividem-se em autorizações e pagamentos. A diferença entre autorizações e 

pagamentos é conhecida como RAL (remanescente a liquidar). As autorizações são fixadas como o 

limite máximo relativamente ao qual a UE se compromete no âmbito de programas de despesas, 

constituindo uma espécie de moeda virtual. No início de um projeto é desbloqueada uma parte do 

pagamento, geralmente de modo muito rápido no caso de despesas no âmbito da agricultura ou 

administração, que não exigem cofinanciamento. Quando o projeto é concluído, o eventual saldo 

remanescente dos pagamentos é desbloqueado se o beneficiário tiver cumprido as condições. Alguns 

pagamentos dão cumprimento a autorizações assumidas anos antes e frequentemente verifica-se uma 

subutilização se o beneficiário não tiver aplicado integralmente o programa acordado, aumentando, 

por conseguinte, o RAL. 

1.3. O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 

O QFP (artigo 312.º do TFUE) prevê a parte referente às despesas do orçamento da UE, mas, 

contrariamente a um orçamento, consiste num conjunto de limites máximos de despesa subdivididos 

em categorias de acordo com os domínios de intervenção: 1a. Competitividade; 1b. Coesão; 2. Recursos 

naturais (maioritariamente agricultura); 3. Segurança e cidadania; 4. Europa global; 5. Administração. 

Cada uma destas categorias dispõe de limites máximos plurianuais e anuais de autorizações que são 

fixados no QFP. O limite máximo de pagamentos aplica-se apenas em relação ao total das despesas e 

não em relação a cada categoria. 

O QFP é proposto pela Comissão Europeia e aprovado por unanimidade no Conselho após a aprovação 

do Parlamento Europeu. Deste modo, o Parlamento dispõe efetivamente do poder de apresentar uma 

proposta em conjunto com a Comissão. O quadro 1 infra demonstra a repartição das perspetivas 

financeiras e do sucessor destas, o QFP, no decurso dos períodos de sete anos de 2007-2013 e 2014-

2020. 

Quadro1: Perspetivas financeiras para 2007-2013 e QFP para 2014-2020 

  Perspetivas 
financeiras 
2007-2013 

Proposta da 
Comissão: 
2014-2020 

Valores 
acordados 
2014-2020 

1a. Competitividade   9 % 15 % 13 % 

1b. Coesão  36 % 33 % 34 % 

2. Recursos naturais  9 % 10 % 10 % 

Agricultura  34 % 28 % 29 % 

3. Segurança/Justiça  1 % 2 % 2 % 
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4. Europa global  6 % 7 % 6 % 

5. Administração  6 % 6 % 6 % 

Autorizações RNB 1,05 % RNB 1,05 % RNB 1,00 % RNB 

Pagamentos RNB 1,00 % RNB 1,00 % RNB 0,95 % RNB 

Montante de pagamentos 972 mil milhões 
de EUR 

972 mil milhões de 
EUR 

908 mil milhões 
de EUR 

N.B.: preços de 2011 

Em 2011, a Comissão Europeia, em consonância com os critérios políticos formulados pelo Conselho, 

propôs um novo QFP de valor equivalente às anteriores perspetivas financeiras, com autorizações de 

1,05 % do RNB e pagamentos de 1,00 %. Foram propostos aumentos para a Competitividade no âmbito 

da categoria 1a, que passou de 9 % de autorizações de despesa em 2007-2013 para 15 % no período 

pós-2013. A Comissão propôs uma redução das autorizações para a Coesão no âmbito da categoria 1b, 

que passou de 36 % para 33 %, e das autorizações para a Agricultura no âmbito da categoria 2, que 

passou de 34 % para 28 %. O Conselho acabou por chegar a um acordo por unanimidade que reduziu 

as despesas totais em 5 %, tanto para as autorizações como para os pagamentos. Nos termos desse 

acordo, o montante dedicado à competitividade foi fixado em 13 %, um aumento em comparação com 

o período anterior, mas ainda inferior à proposta da Comissão. Atendendo ao contexto de redução dos 

limites máximos no novo QFP, o financiamento para a coesão e os pagamentos diretos agrícolas foi 

relativamente protegido, sendo objeto de uma redução percentual menor do que a proposta pela 

Comissão.  

1.4. OS ORÇAMENTOS ANUAIS 

Os orçamentos anuais da UE são estabelecidos dentro dos limites máximos do QFP. São decididas todas 

as autorizações e pagamentos para todas as categorias e rubricas orçamentais deles constantes. Após 

a aprovação de um orçamento anual nos meses de novembro e dezembro do exercício anterior, podem 

ser aprovados orçamentos retificativos ou suplementares para complementar as autorizações e os 

pagamentos no decurso do ano seguinte. A combinação dos orçamentos acordados e dos orçamentos 

retificativos dá origem aos orçamentos finais de cada exercício. Os dados integrais das autorizações e 

dos pagamentos dos orçamentos acordados e dos orçamentos finais de 2007 a 2016 podem ser 

encontrados nesta hiperligação1. Os valores são igualmente comparados aos níveis aprovados no 

Conselho e no Parlamento antes do acordo alcançado, para demonstrar se alguma das instituições foi 

mais bem-sucedida do que a outra na obtenção das suas preferências. 

Os dados demonstram que, para o exercício de 2011, o Parlamento Europeu não conseguiu fazer valer 

as suas preferências em matéria de autorizações e pagamentos, tanto no âmbito do orçamento 

aprovado como no âmbito dos orçamentos retificativos. Nos anos subsequentes, foi mais bem-

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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sucedido quanto aos pagamentos (mas apenas no âmbito dos orçamentos retificativos e não dos 

orçamentos aprovados inicialmente) e em todas autorizações. Daqui se depreende que o Conselho 

concordou com a atribuição dos fundos necessários, mas apenas a “conta-gotas” nos orçamentos 

retificativos com menor visibilidade. Em 2013, o Conselho satisfez as exigências do Parlamento em 

matéria de pagamentos para garantir a aprovação no Parlamento do novo QFP, que reduziu as 

despesas a longo prazo em 5 %. No orçamento anual de 2014, as despesas foram reduzidas à luz do 

novo QFP.   

 

2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DECORRENTES DO TRATADO DE LISBOA 

O quadro 2 infra mostra a alteração dos poderes decorrente do Tratado de Lisboa no que se refere aos 

recursos próprios, ao QFP e ao orçamento anual. 

Quadro2: O statu quo anterior em comparação com o Tratado de Lisboa 

Statu quo anterior Tratado de Lisboa 

RECURSOS PRÓPRIOS (artigo 269.º CE) RECURSOS PRÓPRIOS (artigo 311.º TFUE) 

A Comissão propõe  
O PE é consultado 
O Conselho delibera por unanimidade 
Ratificação pelos parlamentos nacionais 

O PE é consultado 
O Conselho delibera por unanimidade 
Ratificação pelos parlamentos nacionais 

 Execução: VMQ no Conselho e aprovação do PE 
PERSPETIVAS FINANCEIRAS 
(Acordo de 1988) 

QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 
(Artigo 312.º do TFUE) 

A Comissão propõe A Comissão propõe 

  O PE aprova antes de o Conselho deliberar 

O Conselho delibera por unanimidade O Conselho delibera por unanimidade 

O PE aprova ou rejeita O PE aprova ou rejeita 

Ratificação pelos parlamentos nacionais Não há ratificação nacional 

PONTO DE REVERSÃO PONTO DE REVERSÃO 

Prorrogação do ano anterior Prorrogação do ano anterior por tempo indefinido 
A Comissão, o Conselho por VMQ ou o PE podem 
impedir a prorrogação, garantindo um ponto de 
reversão duplo com o regresso à instabilidade pré-
1988 e aos orçamentos anuais em exclusivo   
TAXA MÁXIMA DE AUMENTO 
(Artigo 272.º, n.º 9, CE) 

TAXA MÁXIMA DE AUMENTO 
(Supressão do artigo 272.º, n.º 9, do CE) 

VMQ no Conselho para aumentar as despesas acima 
do limite máximo até à taxa máxima 

Apenas o Conselho por unanimidade pode 
aumentar acima do limite máximo 

Se o aumento do Conselho for, no mínimo, 50 % da 
taxa máxima, o PE pode, por maioria absoluta, 
aumentar até à taxa máxima   
VMQ no Conselho + maioria de três quintos no PE 
podem aumentar acima da taxa máxima   
ORÇAMENTO ANUAL (Artigo 272.º do CE) ORÇAMENTO ANUAL (Artigo 314.º do TFUE) 

Primeira leitura: VMQ no Conselho Primeira leitura: VMQ no Conselho 

Maioria simples do PE + minoria de bloqueio do 
Conselho para reduzir as despesas obrigatórias 

Maioria absoluta do PE + VMQ no Conselho para 
alterar 
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Maioria simples do PE + VMQ no Conselho para 
aumentar as despesas obrigatórias 

Minoria de bloqueio do Conselho para rejeitar 

Maioria absoluta do PE + VMQ no Conselho, ou 
maioria de três quintos do PE para alterar as 
despesas obrigatórias 

  

Maioria de dois terços do PE para rejeitar Maioria simples do PE para rejeitar 

PONTO DE REVERSÃO (artigo 273.º do CE) PONTO DE REVERSÃO (artigo 315.º do TFUE) 
VMQ no Conselho fixa duodécimos provisórios para 
as despesas obrigatórias 

VMQ no Conselho propõe todos os duodécimos 
provisórios 

VMQ no Conselho propõe duodécimos provisórios 
para as despesas não obrigatórias  
Maioria de três quintos do PE pode aumentar ou 
reduzir os duodécimos provisórios para as despesas 
não obrigatórias 

Maioria absoluta do PE apenas pode congelar os 
duodécimos provisórios 

 

Fonte: Benedetto (2013: 353) 
Legenda dos símbolos utilizados: CE – Tratado que institui a Comunidade Europeia; PE – Parlamento Europeu; VMQ – 

Votação por maioria qualificada; TFUE – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

2.1. RECURSOS PRÓPRIOS 

Tanto antes como depois do Tratado de Lisboa, havia a possibilidade de alterar ou introduzir recursos 

próprios, sujeita à aprovação por unanimidade do Conselho e à ratificação de todos os Estados-

Membros. O Parlamento Europeu continua a ter de ser consultado. 

O artigo 311.º do TFUE transfere o poder de apresentar uma proposta da Comissão para o Conselho. 

Passa a ser necessária uma votação por maioria qualificada no Conselho para executar novos recursos 

próprios, podendo o Parlamento Europeu exercer um direito de aprovação ou rejeição. O poder de 

execução não é particularmente significativo, já que se limita a questões administrativas e permite que 

os novos recursos próprios (caso sejam aprovados) sejam aplicados mais rapidamente. 

As decisões em matéria de correções integram uma decisão sobre os recursos próprios. 

2.2. O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 

O QFP substitui as perspetivas financeiras e abrange «um período de pelo menos cinco anos» 

(artigo 312.º, n.º 1, do TFUE). Está constitucionalizado e, por conseguinte, é menos flexível do que as 

perspetivas financeiras, que se regiam por um acordo interinstitucional. 

As perspetivas financeiras eram negociadas pela Comissão e pelo Conselho, deliberando por 

unanimidade, estavam dependentes da aprovação do Parlamento Europeu e eram subsequentemente 

ratificadas por todos os Estados-Membros. Caso não se chegasse a acordo sobre as perspetivas 

financeiras após o termo do acordo anterior, os montantes das despesas eram prorrogados. No 

entanto, qualquer uma das três instituições da UE podia impedir que tal acontecesse e impor o regresso 

à orçamentação anual em exclusivo, existente antes do primeiro acordo de perspetivas financeiras, em 

1988.  
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O QFP é proposto pela Comissão, e o Conselho delibera por unanimidade, após aprovação do 

Parlamento Europeu (artigo 312.º, n.º 2, do TFUE). Tal poderá significar que o Parlamento dispõe do 

poder para apresentar uma proposta de QFP em conjunto com a Comissão. A ratificação nacional do 

acordo deixa de ser exigida. Além disso, a cláusula-ponte permite que o Conselho Europeu passe de 

uma deliberação por unanimidade para uma votação por maioria qualificada no que se refere às 

decisões do Conselho sobre o QFP. Caso não seja alcançado um acordo sobre o novo QFP após o termo 

do quadro anterior, as despesas do último ano são prorrogadas, à semelhança do que acontecia com 

as perspetivas financeiras. As três instituições perdem o direito de resolver o acordo e regressar à 

orçamentação anual em exclusivo, que tinham antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Esta 

situação cria uma predisposição pronunciada para o statu quo, dado que o não acordo implica a 

continuidade, mesmo que os programas legislativos de despesa tenham caducado. 
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Figura 1: Taxa máxima de aumento, ex-artigo 272.º, n.º 9, do Tratado, suprimido desde Lisboa, 2009 
 
A Comissão      Caso o aumento efetivo aprovado  PE, por maioria absoluta (376 deputados), 
 calcula a taxa máxima   pelo Conselho para as despesas não obrigatórias   pode aumentar as despesas não obrigatórias 
de aumento     seja superior a 50 % da taxa máxima, até ao equivalente a 50 % da taxa máxima 
com base na: 1. tendência do RNB 
na UE; 2. média anual 
da variação nos orçamentos 
nacionais; 3. tendência da inflação 
 
 
ou 
 
 
A Comissão     O Conselho aprova por VMQ   O PE aprova por maioria de três quintos  
o Conselho 
e o PE aceitam aumentar 
acima da taxa máxima 
 
Fonte: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. O ORÇAMENTO ANUAL 

O orçamento anual da UE tem sido adotado dentro dos limites máximos das perspetivas financeiras e 

do QFP, tanto antes como depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. 

Antes do Tratado de Lisboa, as despesas eram consideradas obrigatórias (agricultura e alguns aspetos 

em matéria de política global), devido a uma obrigação contratual de pagamento, ou não obrigatórias 

(a maioria do orçamento remanescente). Eram aplicados processos de decisão diferentes consoante as 

despesas fossem consideradas obrigatórias ou não obrigatórias. Com o passar do tempo, as despesas 

não obrigatórias aumentaram, passando de uma percentagem muito baixa do orçamento, na década 

de 1970, para a maioria do orçamento, na primeira década do século XXI, o que aumentou a influência 

do Parlamento Europeu, que conseguia dominar as decisões relativas à componente não obrigatória 

das despesas. 

Antes do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu podia aprovar alterações para reduzir ou transferir 

despesas obrigatórias por maioria simples, as quais apenas podiam ser bloqueadas por maioria 

qualificada do Conselho (Benedetto e Høyland, 2007). A partir do Tratado de Lisboa, o Conselho adota 

ou altera o orçamento proposto por maioria qualificada (artigo 314.º, n.º 3). O Parlamento Europeu 

apenas pode alterá-lo por maioria absoluta (artigo 314.º, n.º 4) e em leitura única; caso contrário, o 

orçamento é adotado.  

Ao abrigo do processo anterior, o Conselho e o Parlamento podiam impor decisões em sentido 

contrário à vontade do outro em matéria de despesas obrigatórias e não obrigatórias, respetivamente. 

O Parlamento dispunha ainda da opção de rejeitar o orçamento na íntegra por maioria de dois terços. 

O novo artigo 314.º substitui este dispositivo por um processo que exige um acordo mútuo a todos 

níveis, cuja opção por omissão consiste na rejeição mútua em comité de conciliação composto pelos 

representantes dos Estados-Membros e do Parlamento Europeu, caso as partes não cheguem a acordo. 

Tanto uma minoria de bloqueio dos governos no Conselho, que impeça uma maioria qualificada, como 

uma maioria simples dos deputados ao Parlamento Europeu no comité de conciliação podem bloquear 

um acordo. As alterações são mais difíceis de aprovar, ao passo que as rejeições do orçamento na 

íntegra são extremamente plausíveis caso não haja acordo. Tendo em conta estas regras, é menos 

provável que o statu quo orçamental em termos de montantes de despesa seja alterado.  

Há ainda outra peculiaridade. As últimas fases do novo processo parecem irrealistas, mas é 

precisamente aí que reside a sua importância no que respeita à redução do poder de um Parlamento 

Europeu que favoreça a reforma e ao reforço do poder negocial de uma minoria de bloqueio de 

governos no Conselho. Na sequência de um desfecho positivo do comité de conciliação, o Parlamento 

e o Conselho podem aprovar ou rejeitar o projeto de orçamento em sessões finais. Se o Conselho 

aprovar o projeto de orçamento, este pode ainda ser rejeitado por maioria absoluta do Parlamento 
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(artigo 314.º, n.º 7, alínea c)). Se o Conselho rejeitar o projeto de orçamento e o Parlamento o aprovar, 

o projeto comum não só é adotado, como o PE obtém o direito de voltar a impor todas as alterações 

que inicialmente tinha proposto, deliberando por maioria de três quintos (artigo 314.º, n.º 7, alínea d)). 

Em que circunstância pode o Conselho encontrar uma maioria qualificada que rejeite um projeto que 

uma maioria qualificada acabou de aprovar em conciliação? Por que motivo esta maioria qualificada 

no Conselho preferiria as alterações impostas pelo PE, que anteriormente tinham sido rejeitadas, ao 

resultado do comité de conciliação, que uma maioria qualificada no Conselho já tinha aceitado? 

(Benedetto e Høyland 2007: 585-586). O Conselho nunca rejeitaria um projeto provisoriamente 

aprovado pela sua delegação ao comité de conciliação. Em conciliação, os Estados-Membros adotarão 

uma posição de negociação mais inflexível do que os deputados. A delegação parlamentar pode 

aceitar um acordo provisório, tendo o Conselho conhecimento de que o plenário do Parlamento terá 

ainda o poder de rejeitar esse acordo. No entanto, o poder aparentemente desmesurado do 

Parlamento para voltar a impor todas as suas alterações iniciais, se o Conselho mudar de ideias, nunca 

se concretizará, visto que esta regra limitará o Conselho em conciliação apenas a aceitar um acordo 

que satisfaça as exigências de uma maioria qualificada dos governos. Ou tal acontece, ou uma minoria 

de bloqueio no Conselho fará uso do seu poder para rejeitar o orçamento recusando simplesmente 

qualquer acordo durante o processo de conciliação, a exemplo do que sucedeu em novembro de 2010 

relativamente ao orçamento anual para 2011 (Benedetto 2013: 358-359). 

O que acontece se não for aprovado qualquer orçamento anual no início do novo exercício, como 

ocorreu na década de 1980? Até que seja aprovado um orçamento anual, o Conselho e o Parlamento 

podem aprovar mensalmente as despesas até ao limite de um duodécimo dos montantes do ano 

anterior (artigos 273.º do CE e 315.º do TFUE), os denominados duodécimos provisórios. Ao abrigo do 

tratado anterior, o Conselho estabelecia os montantes para cada mês e o Parlamento podia aumentar 

ou reduzir os montantes não obrigatórios apenas até ao limite máximo estabelecido no pacote 

orçamental plurianual. Tal permitia ao Parlamento bloquear o orçamento, mas garantir o 

financiamento das suas prioridades ao abrigo das despesas não obrigatórias de mês para mês. Ao 

abrigo do Tratado de Lisboa, este poder do Parlamento limita-se unicamente ao bloqueio dos 

aumentos ou à votação a favor de reduções, mas abrange todos os domínios de despesa. O Parlamento 

ganha um maior poder para reduzir, mas perde todo o poder para aumentar (Benedetto 2013: 360). 

O antigo artigo 272.º, n.º 9, do Tratado CE permitia que os limites máximos de despesa não obrigatória 

fossem ultrapassados, se o PE, deliberando por maioria de três quintos, e o Conselho, por maioria 

qualificada, o aprovassem. O Tratado de Lisboa suprimiu o antigo artigo 272.º, n.º 9, o que implica que 

a ultrapassagem dos limites máximos apenas é possível por unanimidade do Conselho. 

Daí resulta que, apesar de ser possível não reduzir as despesas, estas são inferiores às que de outra 

forma existiriam. O Parlamento, que habitualmente prefere aumentar as despesas, perde o poder de 

impor alterações ao que anteriormente eram consideradas despesas não obrigatórias. O Parlamento 

perde igualmente o incentivo para rejeitar o orçamento, visto que os seus poderes em regime de 

duodécimos provisórios (artigo 315.º do TFUE) se limitam ao congelamento ou à redução. Entretanto, o 
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Conselho pode ter um incentivo para bloquear o orçamento, dado que o artigo 315.º lhe permite 

garantir o congelamento das despesas. O parágrafo anterior demonstra ainda que qualquer Estado-

Membro pode bloquear o aumento das despesas acima dos limites máximos do QFP. 

2.4. PONTOS DE REVERSÃO 

O conceito de «ponto de reversão» é semelhante ao de «statu quo», mas em ciências sociais designa o 

que ocorre quando o statu quo não é a consequência de uma não decisão. Os orçamentos anuais que 

não são automaticamente prorrogados e que estão sujeitos a alterações unilaterais constituem bons 

exemplos de um ponto de reversão. 

A análise supra, que aponta para resultados orçamentais anuais mais inflexíveis e mais suscetíveis de 

redundarem na diminuição da despesa, pode ser exemplificada nas duas figuras infra, que comparam 

os resultados possíveis no orçamento anual da UE antes e depois do Tratado de Lisboa. A instituição 

que se encontre mais distante tanto do statu quo como do ponto de reversão perde. O ponto de 

reversão pode ser o statu quo, se a não aprovação do orçamento resultar na prorrogação do orçamento 

anterior. Se o Parlamento Europeu se distanciar do ponto de reversão, perderá batalhas em matéria do 

orçamento anual.  

Estes resultados hipotéticos pressupõem que a Comissão Europeia, o Parlamento e os Estados-

Membros favoráveis às despesas querem aumentar a despesa, que o eixo em torno do qual gira uma 

votação por maioria qualificada no Conselho, a Alemanha, quer reduzir a despesa, e que os Estados-

Membros mais radicais pertencentes ao Grupo de Noordwijk (também denominado Defensores de uma 

melhor despesa) querem reduzi-la ainda mais. Uma vez que o Parlamento estava confinado pelos limites 

máximos do QFP, apenas podia estabelecer um nível de despesas não obrigatórias inferior à sua 

preferência, mas superior ao que o Conselho desejaria. Este constitui o ponto de reversão das despesas 

não obrigatórias ao abrigo do processo anterior (figura 2). O Conselho, deliberando por maioria 

qualificada, podia fixar despesas obrigatórias e aumentar os limites máximos das despesas não 

obrigatórias. Estes dois resultados aumentam potencialmente as despesas em comparação com o statu 

quo. 

Figura 2: Proximidade do ponto de reversão orçamental – quem fica a ganhar antes do Tratado de 
Lisboa? 
 

                        PR: DO 
                          PR: limite máximo              PR: DNO 
 
Mais           Menos 
despesas          despesas 
  Grupo SQ          Eixo da        Gastadores    Comissão  
   de Noordwijk    VMQ           & PE   
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Fonte: Benedetto (2017) 
Legenda dos símbolos utilizados: SQ: statu quo, PR: ponto de reversão, DO: despesas obrigatórias, DNO: despesas não 

obrigatórias, VMQ: votação por maioria qualificada, PE: Parlamento Europeu 

 
Ao abrigo do Tratado de Lisboa (figura 3), o recurso ao ponto de reversão é mais provável, o Conselho 

estabelece, então, as despesas por maioria qualificada, a única opção que resta ao Parlamento consiste 

em congelar as despesas e não em aumentá-las, e é necessária unanimidade no Conselho para 

aumentar os limites máximos de despesa. Estes resultados deslocam o ponto de reversão de todas as 

despesas para o ponto ideal do eixo da maioria qualificada no Conselho, o Estado-Membro que decide 

no sentido da obtenção ou do bloqueio da maioria qualificada. Entretanto, os céticos do orçamento do 

Grupo de Noordwijk obtêm o poder de vetar o aumento do limite máximo de despesas, o que significa 

que o ponto de reversão do limite máximo é o statu quo (Benedetto 2017). 

Figura 3: Proximidade do ponto de reversão orçamental – quem fica a ganhar após o Tratado de Lisboa? 
                 

                   PR: limite máximo          PR: despesas           
 
Menos           Mais 
despesas          despesas 
  Grupo SQ  Eixo da               Gastadores Comissão 
  
     de Noordwijk    VMQ                     & PE   
 
Fonte: Benedetto (2017) 
Legenda dos símbolos utilizados: SQ: statu quo, PR: ponto de reversão, VMQ: votação por maioria qualificada, PE: 
Parlamento Europeu 

Apesar de o recurso ao ponto de reversão ser mais provável ao abrigo das regras do Tratado de Lisboa, 

não é certo que tal aconteça, dado que o Parlamento e o Conselho podem chegar a acordo. É provável 

que a ameaça credível de um orçamento de reversão reforce algumas instituições em comparação com 

outras no decurso do processo anual. Nos exercícios do período que decorreu entre 2007 e 2010, cujos 

orçamentos foram decididos ao abrigo das regras anteriores, a diferença média entre os pagamentos 

aprovados pelo Conselho e pelo Parlamento em primeira leitura fixou-se sensivelmente acima de 6 %2. 

Desde 2011, esta diferença média diminuiu para 3 %, e isto durante um período de políticas 

orçamentais menos consensuais. Tal sugere que o comportamento de votação dos deputados ao 

Parlamento Europeu se adaptou à nova situação. 

3. A CRISE DA ÁREA DO EURO 

O início da crise da área do euro coincidiu com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Apesar de alguns 

interesses na UE apoiarem o aumento do orçamento como instrumento de estímulo orçamental, outros 

foram mais bem-sucedidos na contenção dos níveis de despesa, em consonância com as medidas de 

austeridade que estavam a ser aplicadas a nível nacional. Os países do Grupo de Noordwijk, ou os 

Defensores de uma melhor despesa, mencionaram a austeridade em tempos de crise no seu apelo à 

redução das despesas nos orçamentos de 2011 e 2012, em particular, e em 2012 e 2013 durante as 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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negociações do QFP para 2014-2020, no qual as despesas foram reduzidas em 5 % comparativamente ao 

período anterior. Apesar de a austeridade fazer parte do discurso, os orçamentos de 2011 e 2012, 

significativamente inferiores aos que a Comissão ou o Parlamento desejavam, não teriam sido possíveis 

sem a alteração das regras no Tratado de Lisboa analisadas nos parágrafos precedentes. Cumpre observar 

que, no que se refere aos orçamentos anuais, só houve uma redução, no orçamento de 2014, devido ao 

novo QFP inferior. Em 2011 e 2012, os orçamentos sofreram um aumento muito moderado, ao passo que 

o aumento do orçamento final de 2013 foi mais significativo para garantir a aprovação pelo Parlamento 

do novo QFP inferior. O orçamento de 2014, aprovado ao mesmo tempo que o QFP e, 

consequentemente, inferior, foi ainda assim superior ao que a Comissão pretendia, uma vez mais como 

parte do preço a pagar para garantir a aprovação do QFP pelo Parlamento. 

A pressão exercida sobre as despesas nacionais foi extremamente elevada e os políticos nacionais, com 

horizontes temporais mais curtos, poderão ter sido menos suscetíveis de considerar o orçamento da UE 

um investimento que proporciona valor acrescentado em comparação com as prioridades nacionais 

concorrentes. Como revela o Grupo de Alto Nível sobre os Recursos Próprios3 (Monti et al, 2017), as 

transferências de recursos próprios para a UE são frequentemente inscritas nas contas nacionais como 

despesas. As recessões e a diminuição do RNB a nível nacional terão igualmente exercido uma maior 

pressão sobre a base do RNB.   

Durante estes anos, umas das preocupações dos ministros das Finanças prendeu-se com as obrigações 

decorrentes do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, no valor de 60 mil milhões de EUR, 

pouco menos de metade do valor de um orçamento anual, e integralmente garantido pelo orçamento 

da UE. Este constituiu o primeiro fundo de resgate aprovado em 2010. O financiamento foi obtido nos 

mercados financeiros e disponibilizado a título de empréstimo a Portugal e à Irlanda até 2013. Em caso 

de incumprimento, o orçamento da UE assumiria a responsabilidade perante os credores. Desde 2013 

que não foram solicitados novos empréstimos, com exceção de um empréstimo por um prazo de um 

mês concedido à Grécia em 2015, que foi integralmente reembolsado. O fundo continua a existir, 

aguardando o reembolso de Portugal e da Irlanda. 

Os ministros das Finanças aprovam o orçamento da UE, mas estão também expostos a outros passivos 

financeiros. Os títulos de dívida pública nacionais na área do euro garantiram até 440 mil milhões de EUR 

em empréstimos aos membros da área do euro em dificuldades, por meio do Fundo Europeu de 

Estabilidade Financeira, até 2013. A partir desse ano, o fundo continua a existir para receber os 

reembolsos quando são devidos. A partir 2013, o Mecanismo Europeu de Estabilidade substituiu o fundo 

anterior, prestando assistência aos Estados e instituições financeiras da área do euro que enfrentam 

dificuldades. Este mecanismo também obtém financiamento nos mercados financeiros, mas a um nível 

superior a 700 mil milhões de EUR, sendo igualmente garantido pelos títulos de dívida pública nacionais 

da área do euro. Dado que as transferências com base no RNB que contribuem para os recursos próprios 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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são frequentemente consideradas despesas a nível nacional, a exposição dos títulos de dívida pública da 

área do euro às obrigações ou ao incumprimento na área do euro continuam a ter um efeito indireto 

negativo no comportamento dos membros do Conselho nas decisões relativas ao orçamento da UE. 
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Desde que as Perspetivas Financeiras 2007-2013 entraram em vigor, há uma 
década, o orçamento da UE tem sido objeto de modificações significativas. Em 
2009, entrou em vigor o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) acordado em Lisboa. Este tratado alterou significativamente os poderes 
das instituições da União Europeia. A eclosão da crise financeira mundial em 
2008, seguida da crise específica da área do euro, conduziu a políticas de 
austeridade nos Estados-Membros da UE e colocou sob pressão o próprio 
orçamento da UE. A presente nota informativa apresenta um resumo desta 
evolução. 
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