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O presente documento destina-se a apresentar aos membros recém-eleitos do 
Parlamento Europeu e, mais especificamente, aos membros da Comissão dos 
Orçamentos, uma descrição dos processos orçamentais anuais da 6.ª Legislatura e 
a salientar algumas das realizações políticas. 
 
Alguns dos termos técnicos são indicados em itálico e explicados no glossário 
anexo. 
 
O presente documento foi elaborado conjuntamente pelo Secretariado da Comissão 
dos Orçamentos e o Departamento Temático dos Assuntos Orçamentais. 
 
É constituído por quatro partes: 

 Parte 1:  Principais realizações - situações em que o PE fez a diferença  
 Parte 2:  Mecanismos orçamentais no âmbito dos processos anuais e 

plurianuais  
 Parte 3:  Processos orçamentais anuais relativos aos exercícios de 2005-

2009  
 Parte 4: Anexos - dados orçamentais pormenorizados e glossário de termos 

utilizados  
 
Para mais pormenores e informação de base sobre o Quadro Financeiro Plurianual 
2007-2013 e os processos orçamentais anuais da 6.ª Legislatura, p.f. consultar um 
estudo separado do Departamento Temático dos Assuntos Orçamentais sobre "O 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e os processos orçamentais 
relativos aos exercícios de 2005-2009".   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
As alterações orçamentais não são referidas nos resumos dos processos 
orçamentais anuais, mas incluídas nos quadros anexos. O quadro seguinte indica o 
número de orçamentos rectificativos aprovados no decurso de cada exercício: 
 

Exercício  2005 2006 2007 2008 
Número de orçamentos 
rectificativos  

8 6 7 10 
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O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL (QFP) 
 

Desde 1988, os processos orçamentais anuais decorrem no âmbito de um Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) aprovado através de um Acordo Interinstitucional 
(AII). 

O actual AII foi aprovado em 17 de Maio de 2006. A sua finalidade é reforçar a 
disciplina orçamental, melhorar o funcionamento do processo orçamental anual e a 
cooperação entre as instituições em matéria orçamental, e assegurar a boa gestão 
financeira dos fundos da UE.  

1. RETROSPECTIVA 

1.1. O AII E O QFP: VIAS PARA UM PROCESSO ORÇAMENTAL ANUAL 
MAIS FLUIDO  

Os anos 80 são frequentemente referidos como anos de crise orçamental a nível 
da UE. A situação de conflito aberto entre os dois ramos da autoridade orçamental 
levou à aprovação tardia dos orçamentos de 1980, 1985, 1986 e 1988, assim como 
à utilização do regime de duodécimos. 

Consequentemente, foi decidido enquadrar as despesas da UE utilizando um 
instrumento de planeamento para o médio prazo (primeiro, de 5 anos e, 
seguidamente, de 7), estabelecer regras que facilitassem o diálogo e, em última 
instância, ultrapassar essas dificuldades.  

As dotações orçamentais continuam a ser autorizadas e executadas com uma 
cadência anual. Não obstante, os AII tornaram-se a base para as relações 
interinstitucionais no domínio orçamental e, desde a sua introdução, têm permitido a 
aprovação atempada dos orçamentos anuais. Também conduziram ao 
desenvolvimento de programas financeiros plurianuais. 

Se ou quando o Tratado de Lisboa entrar em vigor, o QFP já não será aprovado 
através de AII limitados no tempo. Tornar-se-á, pelo contrário, parte do direito 
primário (artigo 312.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia) 

1.2. OS QUADROS FINANCEIROS PLURIANUAIS  

Enquanto que os dois primeiros quadros financeiros foram acompanhados por um 
aumento do limite máximo dos recursos próprios, tal já não sucedeu com o 
terceiro e o quarto (actualmente em vigor). 

Cada uma das Perspectivas Financeiras reflectiu orientações e opções políticas de 
importância maior:  

1988-1992 (Pacote Delors I): destinava-se a pôr termo à crise orçamental e a 
prover os recursos necessários para a execução orçamental do Acto Único Europeu. 

1993-1999 (Pacote Delors II): permitiu a duplicação dos Fundos Estruturais. 
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2000-2006 (Agenda 2000): o orçamento comunitário foi estabilizado e foram feitas 
poupanças para financiar o alargamento. 

2007-2013: destina-se a dotar a União Europeia com os meios adequados, no 
respeito pela disciplina orçamental e com base numa avaliação do valor 
acrescentado comunitário. 

2. OS AII E QFP ACTUAIS (2007-2013) 

2.1 DOIS ANOS DE NEGOCIAÇÕES  

Desde a apresentação da Comunicação da Comissão no início de 2004 até à 
aprovação do AII em 17 de Maio de 2006, foram necessários quase 2 anos de 
negociações entre os Estados-Membros para chegar a acordo no Conselho Europeu 
(em Dezembro de 2005). 

2.2 O PARLAMENTO EUROPEU ESTABELECEU ESTRUTURAS 
INTERNAS ESPECÍFICAS PARA PREPARAR AS NEGOCIAÇÕES  

O PE decidiu criar uma Comissão Temporária que, em Maio de 2005, apresentou 
um relatório de grande alcance e amplitude (o Relatório Böge), no qual também se 
definia a posição de negociação do PE. Foi aprovado por uma ampla maioria em 
Junho de 2005. e foi a primeira vez que o PE aprovou uma posição de negociação 
antes das conclusões do Conselho. Esta incluía elementos tanto quantitativos 
(com um financiamento total de 975 mil milhões de euros em dotações para 
autorizações), como qualitativos, nomeadamente, a reforma do sistema de 
financiamento, a melhoria da execução orçamental e um "Instrumento de 
Flexibilidade" renovado. A posição coerente e sólida do PE foi o resultado de uma 
estreita cooperação com as comissões especializadas. 

O estabelecimento desta Comissão Temporária aumentou a visibilidade do PE 
enquanto actor em pé de igualdade com o Conselho.  

Na sequência do acordo alcançado com este último em Dezembro de 2005 (847 mil 
milhões de euros, o que ficou bastante aquém da posição adoptada pelo PE em 
Junho), foram realizados quatro trílogos no início de 2006. Em 4 de Abril de 2006, 
as três instituições chegaram a um acordo que assinaram em 17 de Maio de 2006.   

3. RESULTADOS PARA O PE E PRÓXIMOS PASSOS  

3.1 O QUE O PE CONSEGUIU  

O QFP para 2007-2013 previa despesas da UE no valor de 864,3 mil milhões de 
euros durante esse período. Apesar de, na sequência das negociações, ter ficado 
por resolver um certo número de questões, o acordo era o único compromisso que o 
Parlamento podia conseguir no conjunto das negociações. 

O que o PE conseguiu consiste nos progressos realizados para os três pilares da 
sua posição de negociação: 

– Correspondência entre prioridades políticas e necessidades financeiras 
(aumento de 4 mil milhões € para financiar desafios políticos da UE; financiamento 
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de instrumentos fora do Quadro Financeiro Plurianual, como o Fundo de 
Solidariedade da UE, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização e a Reserva 
para ajudas de emergência). 

– Melhoria da estrutura orçamental através de maior flexibilidade (Instrumento de 
Flexibilidade, revisão intercalar)  

– Melhoria da qualidade da execução do financiamento da UE e 
preservação das prerrogativas do Parlamento Europeu (revisão do Regulamento 
Financeiro, disposições em matéria de boa gestão financeira do orçamento da UE, 
nomeadamente, através dos resumos anuais dos Estados-Membros, promoção dos 
direitos de informação do PE sobre a PESC, participação do Parlamento na revisão 
intercalar). 

Como previsto na posição do PE durante as negociações sobre o actual Quadro 
Financeiro Plurianual, o financiamento já se revelou insuficiente durante o seu 
primeiro ano de aplicação. Em 2007, aquando da elaboração do orçamento para 
2008, os Estados-Membros acordaram em seguir a via aberta pelo Parlamento para 
prestar financiamento comunitário adicional ao Programa Galileo e ao IET e, mais 
tarde, à Facilidade Alimentar e à contribuição da UE para o Plano de Relançamento 
da Economia Europeia. Estas necessidades de financiamento (respectivamente, de 
3.700 milhões €, 1.000 milhões € e 5.000 milhões € foram satisfeitas por mobilização 
dos instrumentos do AII.  

3.2 NOVOS PASSOS:  A REVISÃO INTERCALAR 

A terceira declaração anexa ao AII convidava a Comissão a realizar uma revisão 
completa do Quadro Financeiro Plurianual, abrangendo todos os aspectos das 
despesas da UE (incluindo a Política Agrícola Comum) e dos recursos (incluindo a 
correcção a favor do Reino Unido), e a apresentar um relatório sobre esta matéria 
em 2008/2009. 

Em 25 de Março de 2009, o PE aprovou uma resolução para fixar a sua posição 
antes das propostas da Comissão. 

O PE insistiu sobre a necessidade de o financiamento de novas prioridades não 
absorver recursos consagrados aos programas existentes, nomeadamente, na 
subcategoria 1a e nas categorias 3 e 4. Tais prioridades incluem a investigação e 
inovação, novos desafios como a segurança energética, as alterações climáticas, a 
cidadania, liberdade, segurança e justiça, e a PESC. O Parlamento também solicitou 
uma melhor aplicação de alguns princípios, como a concentração sobre políticas 
com valor acrescentado da UE, a identificação de prioridades positivas e 
negativas, em vez de limites máximos impostos a si própria, um maior grau de 
flexibilidade,  etc. 

 

A RESOLUÇÃO DO PE DE 29 DE MARÇO DE 2009 PROPÔS TRÊS PASSOS 
PARA A REVISÃO INTERCALAR : 

1.  resolver a questão dos défices e encargos remanescentes no contexto dos 
processos orçamentais anuais, incluindo possíveis necessidades resultantes das 
novas competências conferidas à UE pelo Tratado de Lisboa,  
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2.  preparar uma possível adaptação e prolongamento do actual QFP até 
2015/2016  a fim de permitir uma transição fluida para um sistema de QFP 
quinquenal  que dê a cada Parlamento eleito e a cada mandato da Comissão 
nomeada a responsabilidade política por cada QFP, juntamente com possíveis 
ajustamentos e prolongamentos dos programas em curso, em conformidade com 
esse QFP,  

3.  preparação do início do próximo QFP em 2016/2017 (pelo Parlamento eleito 
em 2014). 
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OS RECURSOS PRÓPRIOS  

1. RETROSPECTIVA 

Nos termos do artigo 269.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, "o 
orçamento é integralmente financiado por recursos próprios, sem prejuízo de outras 
receitas". 

1.1. UMA DIVERSIFICAÇÃO PROGRESSIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS  

Inicialmente, as Comunidades eram financiadas por contribuições nacionais. A partir 
da Decisão de 21 de Abril de 1970, o orçamento comunitário é financiado por 
recursos próprios, devidos às Comunidades por direito e sem que qualquer decisão 
adicional tenha que ser tomada pelas autoridades nacionais. A Decisão de 1970 
estabelece os "recursos próprios tradicionais" (direitos aduaneiros e agrícolas, 
quotizações do açúcar e isoglucose) e um "recurso próprio IVA", destinado a 
equilibrar o orçamento. Em 1988, foi introduzido um "quarto recurso", baseado no 
PNB nacional. 

Gradualmente, o recurso RNB tornou-se a principal fonte de financiamento do 
orçamento da UE, contando agora para mais de 70% das receitas totais, enquanto o 
IVA representa cerca de 15% e os recursos próprios tradicionais o restante.   

Outras receitas, que contam para aproximadamente 1% do orçamento incluem os 
impostos pagos pelo pessoal sobre os seus vencimentos, contribuições de países 
não pertencentes à UE para certos programas comunitários e multas aplicadas a 
empresas que violam a legislação da concorrência e outras disposições do direito 
comunitário. 

1.2. UM SISTEMA COMPLETADO POR MECANISMOS DE CORRECÇÃO  

Na sequência do Conselho Europeu de Fontainebleau, o "reembolso a favor do 
Reino Unido" foi introduzido em 7 de Maio de 1985. Este reembolso consiste num 
mecanismo de compensação que devolve ao RU dois terços da diferença entre a 
sua parte das receitas IVA e a sua comparticipação para as despesas comunitárias. 
A fim de deixar inalterado o montante total de recursos próprios disponíveis, a 
compensação a favor do RU é financiada através de uma mobilização adicional de 
fundos dos Estados-membros, tendo em conta uma redução de 75% a favor da 
Alemanha (introduzida em 1985), assim como dos Países Baixos, Áustria e Suécia 
(acordada no Conselho Europeu de Berlim, em 1999). A redução inicial foi, portanto, 
acompanhada por reduções da redução. 

1.3. UMA ALTERAÇÃO PARCIAL APROVADA PELO CONSELHO 
EUROPEU DE DEZEMBRO DE 2005 

Em Dezembro de 2005, o Conselho Europeu solicitou novos ajustamentos dos 
recursos próprios, reduzindo o reembolso a favor do RU e introduzindo novas 
compensações ao custo do reembolso a favor de um certo número de Estados-
Membros. Os ajustamentos acordados foram os seguintes: 
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•  harmonização da taxa de mobilização do IVA em todos os Estados-Membros, 
excepto a Alemanha, os Países Baixos, a Suécia e a Áustria, que beneficiam 
de taxas mais baixas para o período de 2007-2013; 

•  redução das contribuições anuais brutas para os recursos próprios para a 
Áustria e a Suécia durante o período de 2007-2013, no valor de 605 milhões € 
e 150 milhões €, respectivamente; 

•  adaptação do cálculo do reembolso ao RU, limitado a 10,5 mil milhões € 
durante o período de 2007-2013, através de uma redução progressiva do total 
atribuído às despesas nos Estados-Membros que aderiram à UE a partir de 30 
de Abril de 2004, com exclusão das despesas da PAC. 

Além disso, foi inserida uma cláusula de revisão no Acordo sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual de 2007-2013. O Conselho solicitou à Comissão que 
realizasse uma revisão geral, abrangendo todas as vertentes das receitas e das 
despesas, incluindo a Política Agrícola Comum e o reembolso a favor do Reino 
Unido, e que apresentasse um relatório sobre a matéria em 2008/2009. 

2. A ACÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU  

2.1 UM SISTEMA DE RECURSOS PRÓPRIOS CRITICADO PELO PE  

Na sua resolução sobre o futuro dos recursos próprios, de 29 de Março de 2007, o 
Parlamento Europeu salientou que o actual sistema de recursos próprios, que 
depende principalmente das contribuições dos Estados-Membros, é antidemocrático. 
O sistema de recursos próprios tornou-se complexo e incompreensível para os 
cidadãos europeus. Não contribui para a visibilidade do empenhamento a favor da 
integração europeia e tem gerado debates cada vez mais difíceis sobre o montante 
das contribuições dos Estados-Membros. O PE também sublinhou que algumas 
iniciativas europeias ambiciosas, como o Projecto Galileo ou as Redes 
Transeuropeias, sofreram de falta de financiamento. Além disso, o facto de 85% dos 
recursos próprios mais constituírem "contribuições" que verdadeiros recursos 
próprios exacerbou o debate sobre o "justo retorno" com que os Estados-Membros 
calculam o seu equilíbrio orçamental líquido. 

Em diversas resoluções, o Parlamento Europeu salientou a falta de receitas (i.e., o 
limite máximo de recursos próprios fixado em 1,24% do RNB 1 , em Edimburgo, 
1992, nunca foi alcançado; o orçamento comunitário tem crescido menos 
rapidamente que os orçamentos dos Estados-Membros). O Parlamento Europeu 
também se declarou a favor de uma reforma do sistema de recursos próprios. Foram 
apresentadas propostas no sentido de assegurar a autonomia orçamental da União 
e de abrir o caminho para fazer com que as receitas colectadas sejam mais visíveis 
pelos cidadãos europeus e mais democráticas. 

                                                 
1 A partir de 2002, o conceito de Produto Nacional Bruto (PNB) foi substituído pelo de Rendimento 
Nacional Bruto (RNB). Segundo o novo método estatístico, o limite máximo de 1,27% do PNB equivale 
ao de 1,24% do RNB). 
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2.2 UMA ABORDAGEM EM DUAS FASES ACORDADA NA RESOLUÇÃO 
DE 29 DE MARÇO DE 2007  

A resolução de 29 de Março de 2007 sobre os futuros recursos próprios da União 
Europeia deu algumas orientações para a revisão de 2008/2009 da Comissão. 
Constituiu também um sinal claro aos Chefes de Estado e de Governo sobre as 
posições dos respectivos Parlamentos, uma vez que a resolução se baseou num 
relatório de iniciativa elaborado por  Alain Lamassoure, que estabeleceu contactos 
com os Parlamentos nacionais da UE para se chegar a consenso sobre uma 
abordagem coerente dos futuros recursos próprios da UE.  

Após ter sublinhado as insuficiências do actual sistema de financiamento, a referida 
resolução defende uma abordagem progressiva, em duas fases. 

• A primeira fase deverá melhorar o actual sistema de contribuições nacionais. A 
igualdade e a solidariedade entre Estados-Membros deve ser acompanhada 
de simplicidade na apresentação, a fim de ser compreensível e transparente 
para os representantes e os cidadãos. 

• A segunda fase da reforma consiste na criação de um verdadeiro sistema de 
recursos próprios, a fim de reavivar a letra e o espírito dos Tratados 
fundadores. Este novo sistema deverá basear-se em diversos princípios, como 
a soberania fiscal dos Estados-Membros e a neutralidade fiscal. Nem o total de 
despesas públicas, nem a carga fiscal para os contribuintes deverão ser 
aumentados. Além disso, a ordem de grandeza do orçamento da UE não 
deverá ser alterada e a activação do novo sistema deverá ser progressiva. 

Foram examinadas diversas opções para o futuro. Os contactos com os 
Parlamentos nacionais evidenciaram que, enquanto não chegar a altura de um novo 
imposto europeu, esta possibilidade não deverá ser excluída. A resolução sublinha 
que é indispensável examinar a criação de um novo sistema de recursos próprios 
baseado num imposto já cobrado nos Estados-Membros, desde que tal imposto seja 
total ou parcialmente afectado directamente ao orçamento da UE enquanto recurso 
próprio autêntico, estabelecendo assim uma ligação directa entre a UE e os 
contribuintes europeus. Durante os contactos com os Parlamento nacionais, foram 
examinados diversos impostos possíveis e, nos relatórios da Comissão sobre a 
reforma dos recursos próprios, incluindo o IVA, foram também examinados os 
impostos sobre consumos específicos sobre combustíveis para veículos de 
transporte e outros impostos sobre a energia, o tabaco e o álcool, assim como no 
domínio da tributação ambiental. 

3. AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA PERSPECTIVA DA RATIFICAÇÃO DO 
TRATADO DE LISBOA  

O Tratado de Lisboa abre caminho nesta direcção (artigo 311.º do TFUE - versão 
consolidada - que substitui o artigo 279.º do TCE).  

Este articulado estipula que o orçamento será inteiramente financiado por recursos 
próprios e prevê que o Conselho, após consulta ao Parlamento, aprove por 
unanimidade uma decisão sobre o sistema de recursos próprios da União, incluindo 
a possibilidade de criar novas categorias de recursos próprios e de suprimir algumas 
das existentes. Tal decisão terá que ser ratificada pelos Estados-Membros. Também 
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é requerido que a União se dote dos recursos necessários para atingir os seus 
objectivos e para implementar as suas políticas. 

No que diz respeito às disposições de aplicação da decisão relativa aos recursos 
próprios, enquanto anteriormente apenas era requerido que o Conselho consultasse 
o Parlamento Europeu, doravante, com o novo Tratado, aquele apenas pode decidir 
após obter parecer favorável deste último. 

Assim, apesar de a resolução do PE de 18 de Março de 2009 sobre os aspectos 
financeiros do Tratado de Lisboa lamentar que os Estados-Membros não tenham 
aproveitado a oportunidade para estabelecer um autêntico sistema de recursos 
próprios e que não tenham sido feitos progressos no sentido de associar o 
Parlamento ao processo de determinação dos limites e da natureza dos recursos 
próprios disponíveis, este último congratulou-se, não obstante, com o avanço ao 
nível das disposições de aplicação da decisão relativa aos recursos próprios. 
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UMA LIGAÇÃO MAIS ESTREITA ENTRE O ORÇAMENTO E A 
LEGISLAÇÃO  

 
A legislação e o orçamento estão estreitamente ligados e o PE tem um papel 
fundamental na sua dupla qualidade de autoridade orçamental e legislativa. 
Enquanto que as comissões legislativas especializadas realizam negociações com a 
Comissão e o Conselho sobre os aspectos legislativos das iniciativas da 
Comunidade (i.e., conteúdos das políticas, programas, acções, etc.), a Comissão 
dos Orçamentos procede a negociações com o Conselho sobre os aspectos 
orçamentais de cada programa da UE e sobre o montante global do financiamento 
de cada iniciativa. Nenhum programa ou iniciativa com impacto financeiro pode ser 
aprovado se a autoridade orçamental não determinar o respectivo orçamento. 

1. RELAÇÕES ENTRE A COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS E AS COMISSÕES 
ESPECIALIZADAS DO PE  

1.1. PARECERES 

Além da sua actividade mais visível - o processo orçamental anual - a Comissão dos 
Orçamentos participa constantemente nos processos legislativos de cada comissão 
especializada. Aprova pareceres destinados a estas últimas, tanto relativos a 
actividades legislativas, como não legislativas. 

No que diz respeito às propostas legislativas com incidência orçamental, os 
pareceres emitidos pela Comissão dos Orçamentos destinam-se a verificar a 
compatibilidade financeira das propostas legislativas com os limites máximos das 
categorias de despesas do Quadro Financeiro Plurianual (QFP). Além disso, 
aquando do processo orçamental anual, os pareceres da comissão destinam-se a 
verificar a observância dos montantes globais dos programas da UE estabelecidos 
no processo legislativo tratado pelas comissões especializadas. Importa acrescentar 
ainda o procedimento de cooperação reforçada previsto no Regimento (artigo 50.º) 
quando as questões de competência sobre determinado domínio se enquadram 
"quase em igual medida na esfera de competências de duas ou mais comissões".  

Quanto às actividades não legislativas (relatórios de iniciativa), a Comissão dos 
Orçamentos emite pareceres sobre projectos de resolução relativos a diferentes 
domínios de intervenção para sublinhar, entre outros, os aspectos financeiros 
dessas políticas e os princípios fundamentais da boa gestão orçamental. 

1.2. O PAPEL DA COMISSÃO PERANTE ACONTECIMENTOS 
IMPREVISTOS, EM COOPERAÇÃO COM OUTRAS COMISSÕES  

1.2.1 Fundo de Solidariedade da União Europeia e Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização 

Compete à Comissão dos Orçamentos negociar com o outro ramo da autoridade 
orçamental o financiamento de despesas imprevistas. 

É o caso da mobilização do Fundo de Solidariedade, quando um Estado-Membro é 
afectado por catástrofes naturais. A Comissão dos Orçamentos é a comissão 
competente neste domínio, sendo a Comissão do Desenvolvimento Regional 
encarregada de emitir parecer sobre a questão. O mesmo sucede com a 
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mobilização do Fundo de Ajustamento à Globalização a favor de empresas de um 
Estado-Membro afectadas pela economia global. Nestes casos, também é 
competente a Comissão dos Orçamentos, sendo a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais encarregada de emitir parecer. 

 

1.2.2 O Programa Galileo e o Plano de Relançamento da Economia 
Europeia: dois exemplos de cooperação bem sucedida entre a 
Comissão dos Orçamentos e a comissão especializada - a Comissão 
da Indústria, da Investigação e da Energia (ITRE) 

  
Além da anteriormente referida mobilização de dois Fundos europeus, há dois casos 
específicos recentes em que a Comissão dos Orçamentos foi chamada a negociar 
sobre despesas imprevistas, em cooperação com uma comissão especializada.  

O primeiro destes casos diz respeito ao Programa Galileo, após as empresas 
privadas envolvidas no financiamento do programa terem recuado da sua decisão, 
em Setembro de 2008. A ITRE - competente para a proposta de regulamento 
relativo ao desenvolvimento da implementação dos programas de navegação 
geoestacionária (EGNOS e Galileo) - não pôde aprovar a proposta legislativa da 
Comissão, na medida em que o montante financeiro global correspondente não 
existia.  

O Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 prevê a possibilidade de modificar 
o QFP para responder a situações imprevistas. Na sua Decisão de 19 de Setembro, 
a Comissão previu rever o QFP no sentido de disponibilizar 2,4 mil milhões € 
adicionais, necessários para as fases de colocação em órbita e funcionamento do 
Programa Galileo. 

Aquando do processo orçamental para o exercício de 2008, na sua primeira leitura, 
o Parlamento acolheu favoravelmente a proposta de revisão do QFP apresentada 
pela Comissão. Na concertação sobre o processo orçamental realizada em 23 de 
Novembro de 2007, o PE insistiu sobre a necessidade de rever o QFP.  

Após longas negociações, o Conselho avançou no sentido dos pedidos do 
Parlamento, em conformidade com as disposições do Acordo Interinstitucional de 17 
de Maio de 2006. O acordo global entre a Comissão dos Orçamentos e o Conselho 
fixou o montante da revisão do QFP em 1,6 mil milhões €, adicionando 200 milhões 
€ resultantes de uma reafectação dos programas comunitários existentes na 
subcategoria 1a, 400 milhões € de uma revisão das prioridades do 7.º Programa-
Quadro Euratom e 200 milhões € por mobilização do Instrumento de Flexibilidade. 
Este acordo era conforme com a prioridade absoluta do PE de não reduzir os 
montantes globais dos programas plurianuais. 

A Comissão dos Orçamentos aprovou uma proposta de decisão sobre a modificação 
do QFP. A ITRE, competente para a proposta legislativa, pôde então aprovar a 
proposta legislativa sobre o Programa Galileo e apresentar o seu relatório ao 
Plenário. 

O segundo caso diz respeito ao Plano de Relançamento da Economia Europeia 
proposto pela Comissão em Janeiro de 2009 para apoiar a economia europeia na 
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sequência da crise financeira e económica mundial. A Comissão dos Orçamentos 
negociou com o Conselho sobre os aspectos financeiros da proposta da Comissão, 
nomeadamente a fonte dos 5 mil milhões € a consagrar em parte ao sector da 
energia e em parte ao desenvolvimento da banda larga nas zonas rurais e ao reforço 
das acções ligadas aos "novos desafios" definidos no contexto do "exame de saúde" 
da Política Agrícola Comum. 

 O acordo alcançado com o Conselho em 2 de Abril de 2009 estabelece uma 
abordagem em duas fases:   

o  Fase 1:   2,6 mil milhões €:  

O limite máximo da subcategoria 1a foi aumentado de 2 mil milhões € em 2009, 
através da redução do limite máximo da categoria 2 pelo mesmo montante; foram 
aditados ao desenvolvimento rural 600 milhões € do orçamento de 2009.  

o Fase  2:   2,4 mil milhões €:  

Foi acordado que os 2,4 mil milhões € restantes seriam assegurados através de 
compensação no âmbito da concertação relativa aos processos orçamentais para 
2010 e 2011, recorrendo a todos os meios previstos no seu quadro legal e sem 
prejuízo dos montantes globais dos programas co-decididos e do processo 
orçamental anual. 

Mais uma vez neste caso, o resultado das negociações foi aceitável para o PE, na 
medida em que foi aceite o princípio de não reduzir os montantes globais dos 
programas financeiros plurianuais.  

A Comissão dos Orçamentos aprovou então a modificação do QFP, segundo o 
acordo alcançado com o Conselho. Consequentemente, a ITRE pôde aprovar a 
proposta legislativa e transmiti-la ao Plenário para aprovação final. 
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O REGULAMENTO FINANCEIRO  

 

A seguir ao Tratado, o Regulamento Financeiro (RF) é o principal ponto de 
referência para os princípios e processos que regem a elaboração e a execução do 
orçamento da União Europeia, assim como para o controlo das finanças da 
Comunidade Europeia. As Normas de Execução consistem num conjunto de regras 
mais pormenorizadas e de carácter mais técnico, necessárias para aplicar o 
Regulamento Financeiro. 

Apesar de o artigo 279.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia (TCE) 
prever que o Parlamento seja meramente consultado sobre a proposta, este último 
desempenhou um papel importante na consulta. 

Durante a 6.ª Legislatura, entraram em vigor duas versões do Regulamento 
Financeiro: a de 2002 e a de 20062. 

1. RETROSPECTIVA: OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA REVISÃO DO 
REGULAMENTO FINANCEIRO DE 2002  

1.1 A revisão do RF de 2002 foi a primeira revisão em profundidade 
desde 1977  

A reformulação do Regulamento Financeiro, que estava em vigor desde Dezembro 
de 1977, constituiu um dos principais elementos da reforma administrativa e 
financeira3, que era a tarefa prioritária confiada à Comissão Prodi, nomeada em 
Setembro de 1999. A reformulação centrou-se sobre a preocupação de garantir a 
boa gestão dos fundos da UE, cujo volume havia aumentado substancialmente. 

1.2 Em 25 de Junho de 2002, foram aprovadas duas alterações 
essenciais  

o A reforma do controlo financeiro e o aumento da responsabilização 
das Direcções-Gerais  

O Regulamento Financeiro de 1977 era regido pelo sistema de controlo prévio pelo 
auditor financeiro central de cada instituição. Com a reformulação do 
Regulamento Financeiro de 2002, são conferidas maiores responsabilidades 
aos gestores orçamentais no âmbito das Direcções-Gerais. Um sistema 
descentralizado de controlos ex-ante e ex-post permite ao gestor orçamental 
efectuar despesas sem requerer a aprovação prévia do auditor financeiro, mas 
sendo em contrapartida sujeito a diversos tipos de controlo, incluindo os que são da 
competência da auditoria interna. Os actores financeiros têm maiores 
responsabilidades e cada Direcção-Geral tem que elaborar um relatório anual de 
actividades e emitir uma declaração de fiabilidade. 

                                                 
2 Regulamento (CE,  Euratom) n.º 1605 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, 
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE, Euratom) n.º 1995/2006 do 
Conselho, de 13 de Dezembro de 2006. 
3 Livro Branco sobre a Reforma da Comissão : (COM(2000) 10 final de 18.01.2000) 
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o A reforma da contabilidade  

Um segundo aspecto essencial da versão 2002 do Regulamento Financeiro foi a 
transição de uma contabilidade "de caixa" para um sistema de contabilidade anual 
moderno, que permite contabilizar as acções e as operações a registar nas contas 
na altura em que são realizadas e não apenas quando os montantes em dinheiro 
são recuperados ou pagos.  

2. A REVISÃO DO REGULAMENTO FINANCEIRO DE 2006 E AS PRINCIPAIS 
REALIZAÇÕES DO PE  

2.1  CALENDÁRIO E PROCESSO  

O Regulamento Financeiro está sujeito a uma revisão de três em três anos, ou 
sempre que se tornar necessário. A Comissão apresentou as suas primeiras 
propostas em 2005, tendo-se seguido dois anos de negociações com o Conselho 
e o Parlamento até se chegar a acordo.  

Tal como no caso da revisão de 2002, apesar de o artigo 279.º do TCE prever que 
o Parlamento seja meramente consultado sobre a proposta, este considerou que, 
devido às implicações orçamentais da revisão, não poderia ser apenas um dos 
ramos da autoridade orçamental a aprovar unilateralmente o Regulamento 
Financeiro. Nos termos da Declaração Conjunta de 4 de Março de 1975, foi 
encetado um processo de conciliação e o PE foi tratado em pé de igualdade.  

O Regulamento Financeiro aprovado em 13 de Dezembro de 2006 modifica mais 
de metade dos artigos do Regulamento Financeiro aprovado em 25 de Junho de 
2002. 

2.2  OBJECTIVOS DA REVISÃO DO REGULAMENTO FINANCEIRO DE 
2006  

Os objectivos da revisão de 2006 eram a simplificação dos procedimentos 
financeiros e a melhoria da eficácia e da transparência das despesas da UE. 
Desde o início da aplicação do Regulamento Financeiro (RF) e das suas Normas de 
Execução, os beneficiários de financiamento da UE e os utilizadores do RF 
queixaram-se da sua excessiva complexidade. Desde logo, era necessário elaborar 
um RF melhor para a nova geração de programas (2007-2013) financiados pela UE, 
como os Fundos Estruturais ou o Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento. 

2.3 O PE TEVE UM PAPEL ACTIVO NA REVISÃO DO REGULAMENTO 
FINANCEIRO  

O PE apoiou e influenciou bastante a nova revisão do Regulamento Financeiro, 
tendo assumido um papel activo para conseguir a simplificação. O PE pediu mais 
transparência e um justo equilíbrio entre a fluidez de execução dos 
procedimentos, a protecção dos interesses financeiros da UE e, em última 
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instância, dos contribuintes, e o princípio da proporcionalidade dos custos 
administrativos.  

Tal como o relator da BUDG/CONT salientou no parecer da CONT destinado à 
BUDG, o Regulamento Financeiro de 2002 continha disposições processuais 
complexas que implicavam uma "burocratização dos processos, procedimentos 
morosos e tentativas de evitar responsabilidades ao envolver um máximo de 
hierarquias e fases processuais". Além disso, os candidatos a subvenções e a 
concursos deparavam-se com procedimentos de candidatura complexos e onerosos. 

2.4 O QUE O PE CONSEGUIU DURANTE A REVISÃO DO REGULAMENTO 
FINANCEIRO DE 2006  

Contrariamente às primeiras reacções do Conselho, o PE conseguiu introduzir o 
princípio da proporcionalidade. 

Este princípio foi introduzido no sistema de adjudicação de contratos e 
subvenções para tornar os procedimentos mais rápidos e menos carregados pela 
burocracia. O PE conseguiu que os requisitos processuais e de documentação 
passassem a ser proporcionados aos montantes adjudicados ou aos custos e 
riscos associados. Esta abordagem é favorável particularmente para pequenas 
entidades, como as pequenas e médias empresas, escolas e universidades, que são 
habitualmente beneficiárias de subvenções e contratos de baixo montante.  

O princípio da proporcionalidade também diz respeito às tramitações 
administrativas, devendo a complexidade das acções de controlo ser adequada 
aos montantes e riscos envolvidos.  

Além disso, o PE apresentou alterações, que foram aceites, no sentido de ter em 
conta o princípio da proporcionalidade relativamente à responsabilidade 
pecuniária dos gestores orçamentais, indicando que esta deve ser 
essencialmente avaliada pelo grau de incumprimento. A responsabilidade dos 
gestores orçamentais foi limitada a 12 meses de salários em caso de negligência, ao 
passo que a plena compensação pelos prejuízos incorridos será aplicada a 
situações de incumprimento deliberado. 

Alguns dos pontos mais controversos relativos à questão da transparência 
dizem respeito à criação de uma base de dados de participantes excluídos de 
contratos públicos e à publicação de dados sobre os beneficiários de 
dotações provenientes dos Fundos agrícolas. Este nível de transparência foi 
conseguido graças à pressão exercida pelo PE. 

Um outro ponto controverso dizia respeito ao reforço das capacidades de 
planeamento financeiro a longo prazo dos partidos políticos europeus e à 
introdução de uma excepção ao princípio da ausência de fins lucrativos para permitir 
a transição de uma parte dos excedentes. Esta disposição foi aprovada em 2007. 

Além disso, o PE conseguiu preservar as suas prerrogativas em matéria de 
transferência de dotações entre capítulos durante o exercício, assim como os seus 
direitos a informação. 
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AGÊNCIAS 
Actualmente, existem dois tipos de agências europeias. 

As agências descentralizadas (também designadas por agências tradicionais ou de 
regulação) são entidades jurídicas criadas pelo legislador europeu com o objectivo 
de facilitar a implementação de uma dada política europeia. Têm personalidade 
jurídica e gozam de autonomia administrativa e financeira. Na sua maioria, são 
parcial ou totalmente financiadas por uma subvenção do orçamento da UE e estão 
sujeitas ao Regulamento Financeiro.  

As agências descentralizadas podem desenvolver diferentes tipos de actividades: 
contribuem para regulamentar um determinado sector, por vezes mediante a 
adopção de decisões individuais, juridicamente vinculativas; prestam assistência 
técnica e científica às instituições europeias ou aos Estados-Membros, por vezes, 
sob a forma de relatórios de inspecção; fomentam a cooperação entre os 
organismos nacionais, desenvolvendo ocasionalmente actividades operacionais no 
seu domínio de actividades, e transmitem/colocam em rede informações.  

Actualmente, existem 26 agências descentralizadas (uma na fase de encerramento), 
incluindo as do primeiro e terceiro pilares. Outras três estão em vias de ser criadas. 
Paralelamente, existem 3 agências no âmbito do segundo pilar, mas são 
inteiramente intergovernamentais (incluindo o financiamento). Em 2009, a 
contribuição financeira do orçamento da UE para as agências descentralizadas 
ascendeu a mais de 580,3 milhões de euros. Os efectivos, todas as categorias 
incluídas, elevaram-se a mais de 5 000 lugares, dos quais 4 211 eram agentes 
temporários. 

As agências de execução são criadas por uma decisão da Comissão para executar 
a totalidade ou parte de um programa comunitário ou projecto em nome da 
Comissão e sob a responsabilidade desta. Permanecem totalmente sob o controlo e 
a responsabilidade da Comissão. Os seus custos administrativos (sobretudo com 
pessoal) são financiados a cargo do orçamento da União, como parte da Secção III 
(Comissão) e não recaem no âmbito da categoria 5 (Administração) do quadro 
financeiro plurianual. Em termos orçamentais, são tratadas pelo PE como parte do 
orçamento da Comissão. 

Actualmente, existem 6 agências de execução. Em 2009, o orçamento da UE 
afectou 139,7 milhões de euros ao funcionamento destas agências. Em 2009, os 
organigramas incluíam 368 agentes temporários e 941 agentes contratuais (e 30 
peritos nacionais destacados). 

REFORÇO DO PAPEL DO PE RELATIVAMENTE ÀS AGÊNCIAS 
DESCENTRALIZADAS 

O PE desempenha um papel importante no que se refere às agências 
descentralizadas. As primeiras agências foram criadas através de um acto legislativo 
do Conselho e do Parlamento. Na altura, o único instrumento orçamental de que 
dispunha para as controlar era o orçamento anual, no âmbito do qual votou a 
subvenção para a agência (normalmente, como despesas não obrigatórias, o que 
significa que o PE teve a última palavra) e o processo de quitação, pelo qual o PE 
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concede uma quitação separada para cada agência que recebe uma subvenção da 
UE para executar o seu orçamento anual. O Parlamento utilizou este instrumento 
para aumentar o seu controlo sobre a gestão financeira das agências: o PE não só 
adopta a subvenção destinada à agência, como também define o seu organigrama. 
Além disso, o PE conseguiu impor às agências a apresentação de programas de 
trabalho anuais, planos estratégicos plurianuais, planos plurianuais de política de 
pessoal, avaliações periódicas das suas actividades, etc. 

Na última legislatura, o PE conseguiu que fosse incluído no Acordo Interinstitucional 
sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira4 o princípio, segundo o qual, 
quando está para ser criada uma nova agência, os dois ramos da autoridade 
orçamental devem chegar a acordo em tempo útil sobre o financiamento da nova 
agência. Através deste acordo, o PE procurou garantir a disponibilidade dos meios 
financeiros necessários para as novas agências funcionarem correctamente e evitar 
o financiamento de novas agências através da reprogramação ou da utilização das 
margens: as novas agências podem necessitar de dotações suplementares. Este 
aspecto foi considerado particularmente importante face ao anúncio de uma nova 
onda de organismos descentralizados, à escassez dos recursos e ao facto de a 
experiência mostrar que a criação das agências está, frequentemente, mais 
dependente da vontade dos Estados-Membros de assegurar a presença de uma 
agência europeia prestigiada no seu território do que do valor acrescentado que elas 
possam trazer em termos de governação europeia.   

Com o desenvolvimento dos poderes co-legislativos do PE, tornou-se evidente que 
as agências devem ser criadas através de um acto legislativo adoptado em regime 
de co-decisão entre o Parlamento Europeu e o Conselho, aumentando assim a 
capacidade do PE de moldar a estrutura e o modus operandi das agências.  

A nível do processo orçamental anual, em 2005 o PE assegurou um financiamento 
adicional no valor de 40 milhões de euros para as agências descentralizadas 
através do instrumento de flexibilidade, com o objectivo de salvaguardar e reforçar 
as prioridades do Parlamento e fornecer às agências os fundos necessários para a 
realização das suas tarefas. O aumento do número de agências e o seu impacto 
crescente no orçamento, nomeadamente na categoria 3, foi grande motivo de 
preocupação para o Parlamento, que frisou a sua vontade política de reforçar ainda 
mais o seu controlo das agências, tanto a nível político como orçamental.  

Durante o processo orçamental de 2007 foi aprovada uma declaração conjunta do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão relativamente às três novas 
agências previstas. A declaração formalizou a posição do PE quanto à criação de 
agências descentralizadas (informação sobre os impactos orçamentais, como 
previsto pelo artigo 47.º do novo Acordo Interinstitucional). Para 2007, as dotações 
do APO foram repostas pelo Parlamento mas parcialmente colocadas na reserva, 
enquanto se aguardava a comunicação das avaliações das agências.  

O financiamento e a supervisão das agências da UE também foram um ponto central 
de discussão durante o processo orçamental de 2008. Após a concertação tripartida 

                                                 
4 "47. Ao elaborar a proposta de criação de uma nova agência, a Comissão avalia as implicações 
orçamentais para a rubrica de despesas em questão. Com base nessa informação e sem prejuízo dos 
processos legislativos que regulem o estabelecimento da agência, os dois ramos da autoridade 
orçamental comprometem-se, no quadro da cooperação orçamental, a obter em tempo útil um acordo 
sobre o financiamento da agência."  
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em segunda leitura, foram adoptadas declarações conjuntas, tendo em vista um 
melhor acompanhamento da criação, desenvolvimento e financiamento das 
Agências da UE. Elas abrangiam, nomeadamente: 

o as receitas afectadas, especialmente as relativas às agências 
descentralizadas, 

o  a criação, a avaliação e o financiamento das agências da UE. 

O volume das categorias orçamentais dedicadas ao financiamento de agências 
descentralizadas aumentou mais de 20% e o orçamento destinado à Frontex 
duplicou, como desejado pelo Parlamento. 

Para o orçamento de 2009, as receitas afectadas às agências e os excedentes dos 
anos anteriores foram tidos em conta antes de propor a subvenção comunitária para 
cada agência.  

Por último, em relação ao futuro desenvolvimento das agências, uma declaração 
conjunta requereu a rápida criação do grupo de trabalho interinstitucional, o qual 
foi finalmente instituído em Dezembro de 2008. Este grupo interinstitucional, em que 
o PE está representado por 5 membros, tentará encontrar uma abordagem comum 
para questões como o papel e a posição das agências no cenário interinstitucional, a 
criação, estrutura e funcionamento dessas agências, o seu financiamento, 
orçamento, gestão e supervisão, com base numa avaliação minuciosa da actual 
situação. Com efeito, a Comissão, com o apoio do PE, tinha anteriormente 
apresentado uma proposta de Acordo Interinstitucional sobre estas questões, mas a 
sua rejeição pelo Conselho levou a que fosse retirada. Actualmente, está a ser 
desenvolvido trabalho a nível técnico e, paralelamente, está em curso uma avaliação 
externa do funcionamento de todo o sistema das agências. Está previsto que a 
avaliação técnica e os trabalhos sejam concluídos até ao fim do ano, a fim de 
permitir que o grupo de trabalho realize o seu trabalho e redija as suas conclusões 
até finais de 2010.  
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PROJECTOS-PILOTO E ACÇÕES PREPARATÓRIAS 
 

Nesta secção, começa-se por apresentar uma definição de projectos-piloto e de 
acções preparatórias e descrever as regras da sua utilização. A seguir, descreve-se 
a execução de projectos-piloto e de acções preparatórias desde 2000 e, por último, 
analisa-se o seu impacto na agenda legislativa.  

1. DEFINIÇÃO DE PROJECTOS-PILOTO E DE ACÇÕES PREPARATÓRIAS E 
REGRAS QUE REGEM A SUA UTILIZAÇÃO  

 
Regra geral, a execução das dotações inscritas no orçamento para qualquer acção 
das Comunidades ou da União Europeia requer a adopção prévia de um acto de 
base. Não obstante, o artigo 49.º do Regulamento Financeiro5 permite que as 
seguintes dotações sejam executadas sem acto de base, desde que as acções que 
visam financiar sejam da competência comunitária ou da competência da União 
Europeia: 

a) Dotações relativas a projectos-piloto de natureza experimental destinados a 
testar a viabilidade de uma acção, bem como a sua utilidade. As dotações de 
autorização correspondentes só podem ser inscritas no orçamento para dois 
exercícios orçamentais sucessivos, no máximo; 

b) Dotações relativas a acções preparatórias no domínio da aplicação do Tratado 
CE e do Tratado Euratom, bem como no do Título VI do TUE, destinadas a preparar 
propostas com vista à adopção de acções futuras. As acções preparatórias 
obedecem a uma abordagem coerente e podem revestir formas diversas. As 
dotações de autorização correspondentes só podem ser inscritas no orçamento para 
três exercícios orçamentais sucessivos, no máximo. O processo legislativo deve ser 
concluído antes do termo do terceiro exercício. No decurso do processo legislativo, a 
autorização das dotações deve respeitar as características próprias da acção 
preparatória quanto às actividades previstas, aos objectivos prosseguidos e aos 
beneficiários. Consequentemente os meios utilizados não podem corresponder, 
quanto ao seu volume, aos previstos para o financiamento da própria acção 
definitiva. 

Os limites globais que podem ser atribuídos a projectos-piloto (PP) e a acções 
preparatórias (AP) estão definidos no Acordo Interinstitucional sobre a disciplina 
orçamental6. Para o período compreendido entre 2007 e 2013, as dotações anuais 
estão limitadas a 40 milhões de euros para projectos-piloto, 50 milhões de euros 
para novas acções preparatórias e 100 milhões de euros para todas as acções 
preparatórias. 

                                                 
5 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). 
6 Acordo interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira — incluindo o quadro financeiro 
plurianual 2007-2013 (JO C 139 de 14.06.2006). 
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2. EXECUÇÃO DE PROJECTOS-PILOTO E ACÇÕES PREPARATÓRIAS 

Um estudo realizado para a Comissão dos Orçamentos sobre o historial dos PP e 
das AP e a sua utilização desde 20007 mostra que, depois de um arranque lento, a 
utilização das dotações atribuídas aos PP e às AP durante o período considerado 
melhorou consideravelmente. Embora o limite máximo para todas as AP tenha sido 
plenamente respeitado durante todo o período, o limite máximo para as novas AP foi 
excedido em 2008 e o limite máximo para os PP foi ultrapassado em 2006 e 2007.  

Quanto aos resultados, embora a maioria dos PP que chegaram ao fim durante 
2000-2008 tenham sido prosseguidos mediante a sua transformação em AP, a sua 
incorporação numa base jurídica existente ou através da adopção de uma nova base 
jurídica, 40% foram abandonados. Só 16% das AP foram abandonadas – as 
restantes foram prosseguidas, seja porque as actividades abrangidas já estavam a 
ser realizadas noutro quadro, seja através da incorporação numa base jurídica 
existente ou através da adopção de uma nova base jurídica. 

Nas últimas Perspectivas Financeiras, a maior parte dos recursos afectados aos PP 
e às AP foram canalizados para actividades do mercado interno; no actual quadro 
financeiro, a maior parte tem, até agora, sido destinada a actividades no domínio 
empresarial. As percentagens mais elevadas do orçamento atribuídas a PP e AP 
verificaram-se em 2001, no domínio das políticas internas (1,1%), e em 2007, no 
domínio da cidadania, liberdade, segurança e justiça (1,5%).  

3. IMPACTO DOS PROJECTOS-PILOTO E DAS ACÇÕES PREPARATÓRIAS 

Todas as três instituições podem propor projectos-piloto (PP) e acções preparatórias 
(AP). Não obstante, até à data a maior parte das novas iniciativas tem sido proposta 
pelo Parlamento Europeu. Como muitas dessas propostas levaram à adopção de 
novas bases jurídicas ou à modificação de uma base jurídica já existente para 
incorporar as actividades propostas, é evidente que os PP e as AP conferem ao 
Parlamento Europeu uma oportunidade importante de tomar a iniciativa e de 
influenciar a agenda legislativa. Até à data, os PP e as AP propostas pelo 
Parlamento Europeu tiveram consequências legislativas em diversas áreas de 
actividade, nomeadamente, nos domínios da liberdade, justiça e segurança, assim 
como no sector empresarial, emprego e assuntos sociais, agricultura, sociedade da 
informação e comunicação social, educação e cultura, saúde e defesa do 
consumidor, bem como relações externas.  
 
 

                                                 
7 Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions, 7.4.2009, disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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PARTE 2 

 

MECANISMOS ORÇAMENTAIS NOS PROCESSOS 
ANUAIS E PLURIANUAIS 

 

 
 
 
 
 
 
 Para mais pormenores e informações sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2007-
2013 e os procedimentos orçamentais anuais da 6.ª legislatura, queira consultar 
também o estudo encomendado pela Comissão dos Orçamentos e realizado pelo 
Departamento Temático dos Assuntos Orçamentais intitulado "O Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e os processos orçamentais 2005-2009 ".  
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O QUE É O QUADRO PLURIANUAL? 
 

Os processos orçamentais anuais ocorrem dentro de um quadro financeiro 
plurianual adoptado através de um Acordo Interinstitucional sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira. 

ACORDOS INTERINSTITUCIONAIS NO CONTEXTO DO PROCESSO 
ORÇAMENTAL  
 
A partir da reforma de 1988, o processo orçamental ficou inserido num quadro 
financeiro plurianual através da adopção de Acordos Interinstitucionais (AII), a fim 
de evitar ou superar o risco de grandes conflitos durante o processo orçamental 
anual. 

Apesar de os AII não terem base jurídica no âmbito do actual Tratado (de Nice), 
tornaram-se a base das relações interinstitucionais no domínio orçamental. Desde 
que foram introduzidos, têm assegurado a rápida adopção dos orçamentos anuais. 
O último AII foi adoptado em 14 de Maio de 2006. O presente AII tem por 
objectivo reforçar a disciplina orçamental, melhorar o processo orçamental anual e a 
cooperação entre as instituições em matéria orçamental, bem como assegurar uma 
boa gestão financeira.  
O AII divide-se em três partes: 
- Parte I: O quadro financeiro plurianual (explicado seguidamente) 
- Parte II: Medidas para melhorar a cooperação interinstitucional no decurso do 
processo orçamental 
- Parte III: A boa gestão financeira dos fundos da UE. 
 
Nota: Se o Tratado de Lisboa for aprovado, o quadro financeiro plurianual será 
adoptado através de um processo legislativo especial e tornar-se-á juridicamente 
vinculativo (artigo 312.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
versão consolidada). 

 

O QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL (QFP) 2007-2013  
 

a) Limites máximos, categoria s e ajustamentos técnicos 

• Fixação de diversos limites máximos 
A decisão sobre os recursos próprios fixa o limite global anual de recursos 
próprios em 1,24% do Rendimento Nacional Bruto. Este limite determina o montante 
máximo anual de despesas comunitárias, em termos de dotações para autorizações 
e pagamentos. 
De acordo com os limites fixados pela decisão sobre os recursos próprios, o 
quadro financeiro impôs limites ao crescimento das despesas por categoria 
("rubrica") (ver infra) para as dotações de autorização e para a despesa total 
anual em dotações de pagamento durante o período em questão. 

• Ajustamento técnico das Perspectivas Financeiras 
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Todos os anos, a Comissão apresenta uma proposta de ajustamento técnico do 
quadro financeiro para o exercício seguinte. Tal deve-se, principalmente, ao facto de 
o quadro financeiro ser expresso em preços constantes e dever ser ajustado 
anualmente para ter em conta a inflação.  

• As despesas da UE estão organizadas em 6 categoria s: 
Categoria 1: Crescimento sustentável Subcategoria 1a: Competitividade para o 

crescimento e o emprego 
Subcategoria 1b: Coesão para o 
crescimento e o emprego 

Categoria 2: Preservação e gestão dos recursos naturais 
Categoria 3: Cidadania, liberdade, 
segurança e justiça 

Subcategoria 3a: Liberdade, segurança e 
justiça 
Subcategoria 3b: Cidadania 

Categoria 4: A UE enquanto actor mundial 
Categoria 5: Administração 
Categoria 6: Compensações 

A introdução do Quadro Financeiro facilitou as negociações orçamentais anuais e 
levou ao desenvolvimento dos instrumentos de programação financeira plurianual 
(programas plurianuais da UE). 

Seguidamente, apresenta-se uma panorâmica geral dos orçamentos 2005-2009, 
comparados com os limites máximos anuais das Perspectivas Financeiras/QFP para 
o período 2005-2009. 
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b)  Instrumentos que aumentam a flexibilidade 
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A utilização dos seguintes instrumentos permite a inscrição no orçamento de novas 
dotações de autorização, se necessário, para além dos limites fixados no Quadro 
Financeiro. 

 A revisão do quadro financeiro é mais uma forma de lidar com 
circunstâncias imprevistas, desde que o limite máximo dos recursos próprios não 
seja ultrapassado. A decisão de revisão é tomada em conjunto pelos dois ramos da 
autoridade orçamental, sob proposta da Comissão, em conformidade com as regras 
de votação estabelecidas no artigo 272.º, nº 9 do Tratado CE (no entanto, se a 
revisão for igual a um montante superior a 0,03% do RNB, o Conselho deve 
deliberar por unanimidade). O Acordo Interinstitucional impõe as seguintes 
condições ao processo de revisão do quadro financeiro plurianual:  

- a proposta de revisão deve ser apresentada e adoptada antes do início do 
processo orçamental para o exercício ou para o primeiro dos exercícios abrangidos 
por esta revisão, 

- para assegurar a disciplina orçamental, antes de qualquer revisão, a instituição 
deve examinar as possibilidades de reafectação de dotações, quer no interior da 
categoria em causa, quer através da compensação de dotações entre diferentes 
categoria s do quadro financeiro, 

- a revisão do quadro financeiro a título das despesas obrigatórias não pode 
implicar uma redução do montante disponível para as despesas não obrigatórias, 

- qualquer revisão deve assegurar a manutenção de uma relação adequada 
entre autorizações e pagamentos. 

 O Instrumento de Flexibilidade cobre despesas claramente identificadas que 
não poderiam ser financiadas dentro dos limites máximos disponíveis para um 
determinado exercício.  O seu montante máximo anual é de 200 milhões de euros 
a preços correntes. A parte do montante não utilizada num exercício N pode ser 
transitada até ao exercício N+2, o que constitui uma particularidade nova 
relativamente às anteriores Perspectivas Financeiras. 

 O Fundo de Solidariedade assegura uma resposta rápida em caso de 
catástrofes de grandes proporções ocorridas no território de um Estado-Membro ou 
de um país candidato.  O montante anual máximo não pode ser superior a 1 000 
milhões de euros a preços correntes. 

 A Reserva para Ajudas de Emergência proporciona resposta rápida a 
necessidades pontuais de países terceiros na sequência de eventos que não foi 
possível prever quando o orçamento foi estabelecido. Acima de tudo, diz respeito a 
operações humanitárias, mas também pode ser utilizada para a gestão de crises e a 
protecção civil. Na sequência da adopção do AII de 17 de Maio de 2006, a reserva 
para ajudas de emergência foi excluída do QFP. O montante anual da Reserva está 
fixado em 221 milhões de euros a preços correntes. 

 O Fundo de Ajustamento à Globalização foi criado em Dezembro de 2005. 
Permite proporcionar apoio adicional aos trabalhadores afectados na sequência de 
grandes mudanças económicas e estruturais. Não pode exceder um montante anual 
de 500 milhões de euros a preços correntes. 

 
A seguir, apresenta-se uma panorâmica geral da mobilização dos instrumentos 
acima referidos a partir de 2007 até meados de 2009: 
 

ORÇAMENT
O DESTINO INSTRUMENTO MONTANTE 

(M€) 
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ORÇAMENT
O DESTINO INSTRUMENTO MONTANTE 

(M€) 

Palestina Reserva de emergência8 
 

49

Grécia, Hungria, Alemanha, 
França 

Fundo de Solidariedade da 
UE 1972007 

França, Alemanha, Finlândia Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização 19

Galileo, PESC Flexibilidade 270

Galileo, IET Revisão do QFP (para 08-
13) 1 600

Lituânia Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização 49

Reino Unido, Grécia, 
Eslovénia, França, Chipre 

Fundo de Solidariedade da 
UE 281

2008 

Facilidade Alimentar 
Reserva de Emergência 
(incl. montante 
suplementar) 

262

Reserva de Emergência  79

Flexibilidade 420Facilidade Alimentar 

Reafectação (08-10) 240

Roménia Fundo de Solidariedade da 
UE 12

2009 

Espanha Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização 3

Revisão do QFP 2 600Plano de relançamento da 
economia (fase 1)   -  dos quais: 2 000 m€ 

compensação 
2009/2010/ 

/2011 
Plano de relançamento da 
economia (fase 2) a decidir 2 400

                                                 
8 A partir de 2007 (AII 2007-2013), a reserva de emergência acresce aos limites máximos do QFP. 
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MONTANTES DO QUADRO PLURIANUAL (APÓS A REVISÃO DE 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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 PROCESSO ORÇAMENTAL ANUAL 

O PROCESSO ORÇAMENTAL ANUAL OBEDECE A UM CALENDÁRIO 
PRAGMÁTICO 

O Tratado que institui a Comunidade Europeia (artigo 272.º) define as diferentes 
fases do processo orçamental. Estabelece as competências de cada um dos dois 
ramos da autoridade orçamental (Parlamento Europeu e Conselho) e da 
Comissão neste processo. 
O artigo 272.º do Tratado CE estabelece um calendário formal para cada fase do 
processo. No entanto, a partir de 1988 foi introduzida uma certa flexibilidade no 
calendário, tendo em vista o duplo objectivo de garantir que o projecto de orçamento 
possa ser devidamente examinado e de dar o melhor uso possível ao tempo 
disponível para a autoridade orçamental. Na prática, o prazo dado ao Conselho e ao 
Parlamento em cada etapa do processo orçamental é mais longo. Também foi 
introduzida uma série de concertações tripartidas, assim como outras medidas, para 
facilitar o processo de tomada de decisão. Este calendário pragmático aplica-se 
desde o exercício financeiro de 1977. 

AS FASES DO PROCESSO ORÇAMENTAL 

a) O processo orçamental inicia-se com a apresentação de 
documentos pela Comissão: a Estratégia Política Anual (EPA) e o 
anteprojecto de orçamento (APO) 

O processo orçamental inicia-se com a preparação do Anteprojecto de 
Orçamento (APO) pela Comissão, a nível interno, um processo sobre o qual o PE 
tem influência indirecta, por exemplo, através das suas resoluções sobre o 
programa legislativo e de trabalho da Comissão ou das suas resoluções sobre a 
estratégia política anual (EPA) da Comissão. 

• Fase da Comissão 

Esta primeira fase na Comissão inclui o debate de orientação, a estratégia política 
anual, as audições, a previsão de receitas e despesas das diversas instituições e, 
por último, a apresentação do anteprojecto de orçamento (APO) à Autoridade 
Orçamental. 

A Estratégia Política Anual (EPA) é aprovada em Fevereiro e define as prioridades 
políticas da Comissão para o exercício seguinte. Identifica as iniciativas que a 
Comissão considera necessárias para realizar essas prioridades e define o quadro 
orçamental necessário à sua execução. Esta decisão serve, pois, para orientar o 
processo de elaboração do anteprojecto de orçamento e a programação das 
actividades da Comissão para o ano seguinte (ou seja, lança o ciclo anual de 
planeamento e programação). 
Estas fases preliminares são concluídas pela Comissão com total autonomia. 

O Anteprojecto de Orçamento (APO) é, nesta fase, o único documento previsto no 
Tratado. Geralmente, é publicado no início de Maio do exercício N-1 e enviado à 
autoridade orçamental em todas as línguas, em meados de Junho.  

• A fase do Parlamento 
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Em Março/Abril, o Parlamento adopta uma resolução sobre a EPA da Comissão, 
em que expõe as suas próprias prioridades para o exercício seguinte e convida a 
Comissão a tê-las em conta ao elaborar o anteprojecto de orçamento (APO).  
Após a apresentação do APO pode ser aprovada uma resolução que apresenta 
a avaliação inicial da proposta da Comissão pelo Parlamento e que, numa primeira 
fase, estabelece as prioridades políticas do PE para o ano seguinte. 

• A fase do Conselho 

O Conselho também estabelece as suas prioridades nesta fase do processo 
orçamental, normalmente, através de uma resolução adoptada depois da 
apresentação da EPA da Comissão, mas antes da apresentação do APO. 

• Processo de concertação tripartida 

Nos termos do Acordo Interinstitucional, uma concertação tripartida entre os 
representantes do Parlamento, do Conselho e da Comissão deve ter lugar após o 
ajustamento técnico do quadro financeiro (ver supra) e antes da elaboração do 
anteprojecto de orçamento pela Comissão, a fim de discutir as possíveis prioridades 
para o exercício seguinte. 

b) A primeira leitura do PE tem lugar depois de o Conselho ter 
adoptado o Projecto de Orçamento (PO) 

Durante Junho e Julho do exercício N, o APO para N+1 é debatido e analisado antes 
da primeira leitura do Conselho. Após a aprovação no final de Julho, o Conselho 
envia o seu projecto de orçamento (PO) ao Parlamento.  
Antes de o Conselho aprovar o projecto de orçamento, é organizada uma 
reunião de concertação, em conformidade com o Acordo Interinstitucional. Esta 
concertação tem lugar em duas fases. A primeira etapa preparatória consiste numa 
reunião de concertação tripartida para analisar se há margem para eventuais 
acordos iniciais sobre determinados aspectos do orçamento. A segunda etapa 
consiste na reunião formal de concertação propriamente dita. Para obter um 
verdadeiro mandato de todo o Parlamento nesta reunião de concertação, depois da 
reunião de concertação tripartida, a Comissão dos Orçamentos normalmente 
apresenta uma resolução ao plenário, em que enuncia as principais questões a 
serem levantadas com o Conselho e as principais posições que a delegação do 
Parlamento Europeu poderia tomar. 
A primeira leitura do Parlamento tem lugar durante os meses de Setembro e 
Outubro do exercício N. Nesta fase, o PO é analisado pela Comissão BUDG e pelas 
comissões especializadas. As alterações por estas apresentadas são então 
examinadas pela Comissão BUDG, que sobre elas emite parecer. As alterações que 
obtenham o parecer negativo da Comissão BUDG podem ser novamente 
apresentadas, requerendo porém uma maioria qualificada no plenário para ser 
aprovadas. A Comissão BUDG tem a responsabilidade geral por cada uma das 
leituras até à aprovação do PO em plenário. Antes da aprovação da primeira leitura 
do Parlamento, é organizada uma terceira reunião tripartida, assim como uma 
reunião de concertação, a fim de encontrar uma posição comum sobre as questões 
pendentes. 
Durante as suas primeiras leituras, as duas instituições têm em consideração 
documentos explicativos como, por exemplo, as fichas de actividade e financeiras 
que acompanham o APO. Estes documentos destinam-se a descrever e analisar em 
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pormenor as propostas orçamentais, especialmente, através da avaliação do 
desempenho das diferentes actividades. 

c) Segundas leituras do Conselho e do Parlamento  
O processo de segunda leitura do Conselho, que se realiza no final de Novembro 
do exercício N, é muito semelhante ao da primeira leitura do Conselho: O PO é 
modificado com base nas das propostas de alteração aceites pelo Conselho. 
Geralmente, o Conselho repõe os montantes da sua primeira leitura. Antes de o 
Conselho adoptar a sua segunda leitura é organizado um quarto processo de 
concertação tripartida. Finalmente, em Dezembro do exercício N, o Parlamento 
aprova o Orçamento Geral em segunda leitura. Note-se que o orçamento pode ser 
globalmente rejeitado pelo Parlamento.  
Quando o orçamento é aprovado, as direcções-gerais e os serviços da Comissão 
adaptam os seus programas de trabalho, o chamado Plano de Gestão Anual (PGA) 
para o exercício N +1, às alterações introduzidas em relação ao APO. O PGA 
baseia-se no conceito de gestão por actividades (ver glossário). Caso o orçamento 
não seja aprovado, o sistema de "duodécimos provisórios" (art. 273.º do Tratado 
CE) entra em vigor, o que permite que as despesas sejam efectuadas mensalmente, 
por capítulo ou segundo outra subdivisão e até ao limite de um duodécimo dos 
créditos abertos no orçamento do ano financeiro anterior. 

Importância do processo de concertação tripartida e das reuniões dos comités 
de concertação 

Durante o processo orçamental, a concertação tripartida e as reuniões dos comités 
de concertação são etapas fundamentais do processo com vista a facilitar a 
obtenção de acordos. 

A concertação tripartida e as reuniões dos comités de conciliação não estão 
previstas no Tratado. São organizadas entre as três instituições em cada etapa 
importante do processo orçamental e de cada vez que é necessário discutir pontos 
específicos (ver infra). 
São organizadas de forma a facilitar um acordo global sobre o orçamento, 
integrando as principais prioridades do PE e do Conselho.    

DURANTE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PODE SER APROVADO UM 
ORÇAMENTO RECTIFICATIVO 

Em circunstâncias inevitáveis, excepcionais ou imprevistas, a Comissão pode 
propor, durante o exercício N, alterações ao orçamento aprovado, sob a forma de 
anteprojectos de orçamento rectificativo. Os orçamentos rectificativos também são 
utilizados para introduzir o saldo do ano transacto (N-1) no orçamento do exercício 
em curso (N). Os orçamentos rectificativos estão sujeitos às mesmas regras 
processuais que o orçamento geral. 
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PERSPECTIVA SUMÁRIA DO CALENDÁRIO ANUAL 
 

 
 

IMPACTO DO TRATADO DE LISBOA  

Caso o Tratado de Lisboa entre em vigor, serão introduzidas profundas mudanças 
no processo orçamental anual e no respectivo calendário. 

Uma das principais mudanças decorre da supressão da distinção entre despesas 
obrigatórias e não obrigatórias (DO/DNO): o papel dos dois ramos da autoridade 
orçamental - Parlamento Europeu e Conselho - é o mesmo para todo o orçamento. 
O processo orçamental, como tal, tornar-se-á uma co-decisão "especial", em que o 
PE e o Conselho terão de chegar a acordo sobre a totalidade do orçamento. 

Nos termos das novas disposições, o projecto de orçamento (PO) será elaborado 
pela Comissão, que adquire o direito de iniciativa no âmbito do processo 
orçamental9.  Haverá uma única leitura por cada ramo da autoridade orçamental, e a 
actual segunda leitura será substituída por um processo de conciliação.  

                                                 
9 Como consequência, a Comissão pode alterar o seu projecto de orçamento. No entanto, o artigo 
250.º. n.º 2, do TFUE impõe uma limitação, determinando que tal só seja possível até à data de 
convocação do Comité de Conciliação. 
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O PO da Comissão é enviado ao PE e ao Conselho até 1 de Setembro; 

O Conselho deverá adoptar a sua posição sobre o PO até 1 de Outubro; 

O PE deverá então pronunciar-se no prazo de 42 dias: 

 - Se o PE o aprovar a posição do Conselho sem modificações, ou se não 
tomar posição, o orçamente é considerado aprovado. 

 - Se o PE aprovar alterações (por maioria dos membros que o compõem), o 
seu Presidente, de comum acordo com o Presidente do Conselho, convoca 
"imediatamente" uma reunião do comité de conciliação10.  

O Comité de Conciliação, que deverá ser composto pelos "membros do Conselho ou 
os seus representantes e igual número de membros representando o PE", dispõe 
então de 21 dias para chegar a acordo11.  

No caso de o Comité de Conciliação não chegar a acordo dentro dos 21 dias 
previstos, o orçamento é considerado não aprovado, e um novo processo deve ser 
iniciado através da apresentação, pela Comissão, de um novo projecto de 
orçamento. 

Caso o Comité de Conciliação chegue a um acordo sobre um texto de compromisso, 
o PE e o Conselho têm 14 dias para se pronunciarem sobre esse texto: o orçamento 
é aprovado se nenhuma das duas instituições o rejeitar, o Conselho deliberando por 
maioria qualificada e o PE, por maioria dos membros que o compõem12.  

Se as duas instituições o rejeitarem, a Comissão deverá apresentar um novo 
projecto de orçamento.  

O mesmo acontece se o PE o rejeitar (por maioria absoluta dos seus membros), 
mesmo que o Conselho não o faça (seja porque o aprova, seja porque não se 
pronuncia).  

Em contrapartida, se o PE o aprovar (por maioria simples) e o Conselho o rejeitar, o 
PE terá ainda a possibilidade de reiterar – nos 14 dias que se seguem à rejeição por 
parte do Conselho – as alterações que havia aprovado em primeira leitura, desde 
que as aprove mais uma vez por maioria dos membros que o compõem e por três 
quintos dos votos expressos. Nesse caso, o orçamento é considerado aprovado com 
as alterações confirmadas pelo PE. Se o PE não conseguir confirmar todas as suas 
alterações, é o texto do Comité de Conciliação que é aceite para as categorias em 
questão.  

Em conclusão, o Parlamento vê o seu papel substancialmente reforçado no novo 
processo orçamental: terá uma palavra decisiva relativamente a todo o orçamento; 
                                                 
10 Excepto se, no prazo de 10 dias a contar da transmissão do projecto, o Conselho informar o 
Parlamento Europeu de que aprova todas as suas alterações. Neste caso, o Comité de Conciliação não 
se reúne, uma vez que o orçamento é considerado aprovado na versão alterada.  
11 A Comissão participa nos trabalhos do Comité de Conciliação e o TL atribui-lhe a tarefa de tomar 
"todas as iniciativas necessárias para promover uma aproximação das posições do Parlamento 
Europeu e do Conselho".  
12 Por outras palavras: se as duas instituições o aprovarem, se nenhuma das duas chegar a pronunciar-se 
ou se uma delas o aprovar e a outra não chegar a pronunciar-se. 
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nenhum orçamento anual pode ser aprovado sem o acordo do PE, mas o 
Parlamento pode aprovar um orçamento contra a vontade - ou na ausência de um 
parecer - do Conselho13.  

Este processo, contudo, exigirá um reforço dos mecanismos de diálogo internos e 
interinstitucionais na preparação do processo orçamental. A supressão da segunda 
leitura e o reforço do calendário para cada etapa do processo exigirá uma excelente 
preparação a nível político, técnico e estratégico por parte de cada instituição, uma 
vez que haverá menos margem para "correcções". 

Em princípio, o calendário pragmático acordado entre as instituições deverá ser 
mantido ou, mesmo, antecipado. Algumas questões relativas à organização da fase 
de concertação, ao fluxo de informações entre as instituições, etc. (nomeadamente, 
o formato das delegações do PE e do Conselho, a presidência, a duração do Comité 
de Conciliação), deverão ser acordadas previamente a nível interinstitucional para 
que o novo procedimento seja bem sucedido.  
 

  OS DIFERENTES DESFECHOS DO PROCESSO PODEM SER SINTETIZADOS DO 
SEGUINTE MODO:  

PE aprova + Conselho aprova = orçamento aprovado 

PE aprova + Conselho não emite parecer = orçamento aprovado 

PE aprova + Conselho rejeita = orçamento aprovado em conformidade com 
as alterações do PE ou o projecto comum  

PE não emite parecer + Conselho aprova = orçamento aprovado 

PE não emite parecer + Conselho não emite 
parecer = orçamento aprovado 

PE não emite parecer + Conselho rejeita = orçamento rejeitado 

PE rejeita + Conselho aprova = orçamento rejeitado 

PE rejeita + Conselho não emite parecer = orçamento rejeitado 

PE rejeita + Conselho rejeita = orçamento rejeitado 

 
 

                                                 
13 Embora esta seja uma possibilidade hipotética, pois parece difícil que o Conselho rejeite um texto 
que a sua delegação, composta por um representante de cada Estado-Membro, negociou e aceitou. 
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PROCESSO ORÇAMENTAL 2005  
Relatores: Deputado Garriga Polledo (Secção III - Comissão) 

Deputada Anne E. Jensen (Outras Secções - outras Instituições) 

 

2005 foi o primeiro ano completo da União Europeia com  25 Estados-Membros. 
Durante o processo orçamental de 2005, quer o recentemente eleito Parlamento 
Europeu quer a recentemente designada Comissão tomaram posse. Foi igualmente 
o segundo ano no qual a nomenclatura Orçamentação por Actividades (ABB) foi 
aplicada, mas o primeiro ano em que todas as propostas e decisões se basearam na 
classificação ABB. 

O processo orçamental de 2005 foi considerado mais fácil do que o de 2004 apesar 
de a margem disponível ser mais baixa do que a que resultou da programação 
financeira inicial da Comissão, sobretudo no que respeita às Categorias 3 "Políticas 
Internas", 4 "Acções externas" e 5 "Administração" das Perspectivas Financeiras, 
devido ao ajustamento técnico anual às perspectivas financeiras na sequência da 
evolução dos preços e do Rendimento Nacional Bruto (RNB). 

O orçamento aprovado atingiu 116 554 milhões de euros em autorizações (1,10% 
do RNB da UE a 25) e 106 300 milhões de euros em pagamentos (1,00% do RNB 
da UE a 25). As autorizações registaram um aumento de 6,2% e os pagamentos um 
aumento de 4,4%. 

Os principais pontos de debate foram os aspectos tradicionalmente polémicos, 
nomeadamente, as Categorias 4 "Acções externas" e 5 "Administração", a 
mobilização do Instrumento de Flexibilidade e o nível dos pagamentos. No que 
respeita a esta questão, a posição do PE em primeira leitura foi, de um modo geral, 
repor o APO e, em alguns casos aumentar os pagamentos acima das dotações do 
APO, com o objectivo de reduzir o nível do remanescente a liquidar (RAL). Além 
disso, e excepcionalmente, o conteúdo da carta rectificativa agrícola anual fora já 
aprovado pela Autoridade Orçamental na reunião de Conciliação, à excepção de um 
projecto-piloto iniciado posteriormente pelo Parlamento Europeu (um estudo relativo 
a acordos de pesca da UE).  

Relativamente ao orçamento de 2004, o grande aumento das dotações para 
pagamentos (+ 9,7 mil milhões de euros) foi principalmente devido à total 
integração dos novos Estados-Membros, aos efeitos da reforma de 2003 da Política 
Agrícola Comum (com um aumento das despesas agrícolas de cerca de 10%) e a 
melhores previsões de execução para os Fundos Estruturais.  

O Parlamento obteve garantias de dotações suficientes para cobrir as despesas 
relativas às acções no sector agrícola e estruturais através de um compromisso 
conjunto do PE, do Conselho e da Comissão de apresentar e aprovar rapidamente 
qualquer orçamento rectificativo em caso de aumento das capacidades de execução 
nos Estados-Membros. A prorrogação do programa PEACE II para a Irlanda do 
Norte também foi garantida para 2005 e 2006.  

Os dois ramos da autoridade orçamental chegaram a um acordo sobre as 
informações específicas a fornecer pela Comissão ao Parlamento Europeu no 
âmbito da Política Externa e de Segurança Comum (PESC).   
As Acções Externas centraram-se, nomeadamente, no apoio ao restabelecimento 
da paz e da democracia. Pelo segundo ano consecutivo, foi incluído um apoio 
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substancial ao Iraque nesta Categoria, de acordo com os desejos do PE. No total, 
foram disponibilizados para este efeito 200 milhões de euros.  

A nova política de vizinhança também tinha sido garantida pelo Parlamento. As 
autorizações para a ajuda à pré-adesão totalizaram 2,1 mil milhões de euros, 
incluindo, pela primeira vez, a Croácia. Foi autorizado um pacote de auxílio de 120 
milhões de euros para o desenvolvimento económico da Comunidade Cipriota 
Turca. 

O Fundo de Solidariedade foi mobilizado num montante global de 98,55 milhões de 
euros (para a Eslováquia, Países Bálticos e Suécia). O Instrumento de 
Flexibilidade foi mobilizado em 185 milhões de euros para Peace II  (45 milhões), 
agências descentralizadas (40 milhões) e reconstrução no Iraque (100 milhões). A 
Reserva de Emergência também foi utilizada três vezes no decurso de 2005 (duas 
vezes para o Tsunami do Oceano Índico de 2004 (170 milhões de euros) e uma vez 
para o terramoto no Caxemira (40 milhões de euros)).  

O referido financiamento adicional para Agências descentralizadas (40 milhões de 
euros através do Instrumento de Flexibilidade), visava salvaguardar e reforçar as 
prioridades do Parlamento e fornecer às Agências os fundos necessários para levar 
a cabo as suas tarefas. No entanto, o aumento do número de Agências e a sua 
crescente incidência orçamental, nomeadamente na Categoria 3, foi motivo de 
preocupação para o Parlamento, que sublinhou a sua vontade política de reforçar o 
seu controlo sobre as Agências, tanto a nível político como orçamental.  

 
ORÇAMENTO DO PARLAMENTO 
O Orçamento de 2005 do Parlamento caracterizou-se pelo processo de 
alargamento, ou seja, a necessidade de disponibilizar novos recursos e postos de 
trabalho para acolher os países que aderiram à UE em 2004. Só neste ano foram 
criados cerca de180 postos de trabalho adicionais. Além disso, a Comissão dos 
Orçamentos concordou em corroborar a decisão da Mesa relativa a contratos de 
aquisição dos novos edifícios D4/D5 (o edifício agora rebaptizado Willy Brandt e o 
edifício József Antall). 
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PROCESSO ORÇAMENTAL 2006 
Relatores:  Deputado Giovanni Pittella (Secção III - Comissão) 

Deputado Valdis Dombrovskis (Outras Secções - outras Instituições) 

 

2006 foi o último ano do período de programação da chamada "Agenda 2000". 
Uma característica específica do processo orçamental de 2006 foi a impossibilidade 
de chegar a um acordo durante a reunião de Conciliação antes da segunda leitura 
do Conselho. Só foi alcançado um acordo uma semana mais tarde durante um 
Trílogo extraordinário.  

O orçamento de 2006 foi fixado em 121 191 milhões de euros em autorizações e 
111 970 milhões de euros em pagamentos (respectivamente 1,09% e 1,01% do RNB 
da UE-25, ou seja, 2 504 e 7 323 milhões de euros abaixo dos limites máximos 
estabelecidos pelas Perspectivas Financeiras).  

Os principais pontos controversos dizem respeito ao nível dos pagamentos, aos 
envelopes financeiros de alguns programas co-decididos, ao recrutamento de novos 
funcionários na sequência do alargamento de 2004, à utilização do Instrumento de 
Flexibilidade (ver infra) e ao orçamento da PESC.  

O Parlamento insistiu no princípio da atribuição de novas dotações às novas 
prioridades políticas a fim de preservar o financiamento acordado para os 
programas existentes. As prioridades políticas do Parlamento consistiram no desejo 
de uma melhor implementação das Estratégias de Lisboa e de Gotemburgo, na 
promoção da política de informação da UE, na elaboração de um Pacto Europeu 
para a Juventude, bem como no reforço das acções externas da UE.  

Na sua primeira leitura, o Parlamento adoptou uma posição negocial de superar 
os limites máximos das Perspectivas Financeiras para as Categorias 2, 3 e 4, e 
reduzir ligeiramente as dotações da PESC. Ao fazê-lo, o Parlamento recusou 
claramente pôr em risco as suas prioridades e criticou a incoerência do Conselho de 
reduzir a despesa da Categoria 4, à excepção da PESC, relativamente ao que a 
informação recebida foi considerada ainda insatisfatória.  

Na sequência do alargamento de 2004, foram atribuídos fundos adicionais a seis 
programas co-decididos, dentro dos limites máximos da Categoria 3, relativamente 
aos seus iniciais envelopes financeiros co-decididos. Desta forma, o Parlamento 
obteve um financiamento adicional de 100 milhões de euros para programas 
relacionados com a Estratégia de Lisboa, incluindo a juventude e a educação.  

O Parlamento obteve um acordo para compensar um aumento de 655 milhões de 
euros da Categoria 1b "Desenvolvimento Rural", mediante uma redução no mesmo 
montante na Categoria 1a, tendo em vista implementar as medidas de modulação no 
âmbito da reforma da PAC. 

Na Categoria 4, enquanto que o orçamento da PESC foi aumentado para 102,6 
milhões de euros, o Parlamento obteve uma declaração conjunta (PE-Conselho), 
que reforçou a sua informação sobre questões em matéria da PESC, confirmando 
a declaração conjunta de Novembro de 2002 (que estabelece as reuniões conjuntas) 
e elevou o nível de representação do Conselho a nível de Embaixador.  

Houve um acordo comum para mobilizar o Instrumento de Flexibilidade no 
montante de 275 milhões de euros, ultrapassando o seu limite máximo anual de 
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200 milhões de euros graças ao montante disponível transitado de exercícios 
anteriores. Foram financiadas quatro acções da Categoria 4: três prioridades do 
Parlamento (tsunami, consequências da reforma do Protocolo do Açúcar e 
reconstrução do Iraque) e a PESC.  

Os níveis de pagamentos tinham sido particularmente controversos no decurso 
do processo orçamental de 2006. Comparado com pontos de vista tradicionais do 
Parlamento e do Conselho14, as posições negociais foram efectivamente mais 
firmes, uma vez que o orçamento de 2006 devia constituir um ponto de referência 
tanto para a negociação do Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013 como para os 
orçamentos de 2007-2013 caso não fosse alcançado um acordo para o próximo 
Quadro Financeiro.  

A Reserva de Emergência foi utilizada duas vezes a fim de financiar a ajuda ao 
Darfur, à Cisjordânia, à Faixa de Gaza, ao povo palestiniano e ao Líbano num 
montante total de 180 milhões de euros. O Fundo de Solidariedade foi utilizado 
uma vez, para cobrir as inundações de 2005 na Áustria, Bulgária e Roménia num 
montante de 106 milhões de euros.  

Na vertente legislativa, em 2005 procedeu-se a uma revisão das Normas de 
Execução do Regulamento Financeiro, a fim de ter em conta a nova directiva sobre 
contratos públicos (por favor consulte a secção anterior sobre as principais 
realizações do PE para a legislatura).  

 
ORÇAMENTO DO PARLAMENTO  

No que respeita ao Orçamento do Parlamento, o recrutamento de pessoal dos novos 
Estados-Membros prosseguiu ao longo de 2006, a fim de alcançar os níveis 
acordados e, para o efeito, foram tomadas disposições orçamentais. 
Simultaneamente, foram inscritas dotações no orçamento para o próximo 
alargamento (Bulgária e Roménia), com base nas necessidades estimadas. A 
Comissão dos Orçamentos solicitou que todas as Instituições analisassem a 
evolução do recrutamento de pessoal dos novos Estados-Membros. Também 
concordou em prosseguir uma política de aquisição no que diz respeito aos seus 
edifícios (em vez de arrendamento) e apelou a um maior nível de reafectação do 
pessoal. 

                                                 
14 O Conselho quer reduzir os pagamentos e alinhá-los com as necessidades de implementação 
previstas enquanto que o PE quer atribuir fundos adequados às prioridades políticas e absorver o nível 
de RAL. 
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PROCESSO ORÇAMENTAL 2007 
Relatores:  Deputado James Elles (Secção III - Comissão) 

Deputado Louis Grech (Outras Secções - outras Instituições) 

 

Tendo em conta o tempo dedicado às negociações e à adopção do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e do Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) 2007-2013, a agenda do processo orçamental foi atrasada e algumas das 
suas etapas foram realizadas de um forma simplificada. Tal como em 2005, a 
reunião de conciliação que antecede a segunda leitura do Conselho foi 
complementada por um Trílogo em Dezembro de 2006 devido a dificuldades em 
chegar a um acordo em segunda leitura.  

O orçamento de 2007 foi fixado em 126 551 milhões de euros em autorizações e 
115 497 milhões de euros em pagamentos (respectivamente 1,08% e 0,99% do RNB 
da UE, ou seja, 1 850 e 8 369 milhões de euros abaixo do nível fixado pelos limites 
máximos do QFP).  

Em comparação com anos anteriores, a prioridade das negociações deslocou-se 
da utilização do Instrumento de Flexibilidade e do respeito dos limites máximos para 
os resultados à altura do investimento (promoção mais eficiente e eficaz das 
despesas), a revisão do Regulamento Financeiro, o recrutamento de novos 
funcionários dos Estados-Membros e a supressão de postos de trabalho proposta 
pelo Conselho (relacionada com o seu projecto de declaração sobre o "programa de 
produtividade"). No entanto, o nível de pagamentos e a PESC continuaram a ser 
pontos importantes dos debates.  

O processo orçamental de 2007 foi complicado para o Conselho, uma vez que foi 
difícil obter uma maioria qualificada sobre várias questões, nomeadamente os 
"aumentos de produtividade", abordagem apoiada pela Presidência finlandesa, que 
não chegou a um acordo para uma declaração do Conselho sobre esta questão. O 
Parlamento opôs-se à supressão de postos de trabalho proposta pelo Conselho 
e estabeleceu uma reserva para salários destinados ao pessoal a fim de obter um 
compromisso de proceder a um profundo exercício de análise que forneça uma 
avaliação intercalar das necessidades de pessoal da Comissão e da proporção de 
pessoal com funções administrativas e de apoio.  

O Parlamento também colocou estrategicamente o Conselho numa posição difícil ao 
decidir não propor a utilização do Instrumento de Flexibilidade como um meio 
complementar de financiamento insistindo na revisão do Regulamento Financeiro 
(RF), como condição sine qua non para qualquer acordo sobre o orçamento de 
2007. Este facto permitiu alcançar um acordo sobre a revisão do RF e superar a 
relutância por parte de alguns Estados-Membros de introduzirem novas disposições 
relativas à boa gestão financeira dos fundos da UE e, especialmente, de controlo 
interno.  

A abordagem em termos de resultados à altura do investimento (ver supra) foi 
introduzida no processo orçamental anual, a título permanente, conforme estava 
previsto na declaração conjunta do Parlamento Europeu e da Comissão.  

Outros elementos positivos para o PE devem ser realçados. Embora o montante do 
APO para o orçamento da PESC tenha sido reposto, o PE garantiu que não feita 
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qualquer modificação na nomenclatura da PESC e obteve novos direitos de 
informação, tais como reuniões informativas sobre os assuntos de importância para 
o Parlamento Europeu ou informações por escrito relativas à nomeação dos 
Representantes Especiais da UE.  

Foi feita uma declaração conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão relativa a três novas agências previstas no orçamento de 2007 que 
formalizou a posição do PE sobre a criação de agências descentralizadas 
(informações sobre impactos orçamentais, tal como está previsto no artigo 47. º do 
novo Acordo Interinstitucional).  

Foi criado um Fundo de Ajustamento à Globalização com um montante máximo 
anual de 500 milhões de euros em autorizações, que foi mobilizado duas vezes para 
a França, Alemanha e Finlândia (18,6 milhões de euros).  

A Reserva de Emergência foi utilizada uma vez em 2007 num montante de 49,2 
milhões de euros, tendo em vista a fazer face à crise em Gaza e na Cisjordânia. O 
Fundo de Solidariedade foi mobilizado duas vezes durante 2007, a primeira para 
as inundações na Grécia (9,3 milhões de euros) e na Hungria (15,1 milhões), e a 
segunda para a Alemanha (tempestades violentas, 166,9 milhões de euros) e 
França (ciclone, 5,3 milhões de euros).  

O número e o nível invulgares de reservas inscritas no orçamento (inicialmente 
4 440 milhões de euros em autorizações, 3 500 milhões de euros remanescentes 
após a segunda leitura) resultou principalmente da adopção tardia de cerca de 30 
actos jurídicos de base15 na sequência do último acordo dos Estados-Membros 
sobre uma proposta comum para o novo QFP, bem como das preocupações da 
autoridade orçamental quanto às suas prerrogativas na sequência da introdução da 
modulação voluntária nas Despesas Agrícolas (ou seja, a transferência voluntária de 
fundos do apoio agrícola directo ("primeiro pilar" da PAC) para o desenvolvimento 
rural ("segundo pilar" da PAC)).  

De um ponto de vista legislativo, foi efectuada uma ampla revisão do 
Regulamento Financeiro e das respectivas normas de execução em 2006. Os 
pontos mais controversos disseram respeito ao banco de dados das partes 
excluídas dos contratos públicos, à transparência sobre os beneficiários finais dos 
subsídios agrícolas (para o que Comissão garantiu a divulgação de informação 
sobre o sector específico das normas de execução), e ao financiamento dos partidos 
políticos europeus, para o que o PE conseguiu reforçar as capacidades dos partidos 
políticos europeus de um planeamento financeiro a longo prazo através da 
introdução de uma excepção à norma dos fins não-lucrativos, a fim de permitir a 
transição de uma parte do excedente.  

 
ORÇAMENTO DO PARLAMENTO 
Para o Orçamento do Parlamento, a Comissão dos Orçamentos lamenta que, na sua 
perspectiva, não tenha sido dada suficiente atenção à despesa resultante da 
existência de três diferentes locais de trabalho do Parlamento. Na sua resolução, 
calculou que esses custos constituem 16% do orçamento global, ou seja, cerca de 
200 milhões de euros. A política de comunicação obteve um grande impulso no 
orçamento, sendo as dotações atribuídas ao Centro de Visitantes, a equipamento 
audiovisual moderno, bem como ao novo projecto de sítio na Internet. Foram 
                                                 
15 O chamado "pacote Prodi" que abrange assuntos como a migração, a juventude, a 
investigação, etc. 
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atribuídas dotações suplementares para cobrir as despesas relacionadas com o 
alargamento na sequência da adesão da Bulgária e da Roménia.  
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PROCESSO ORÇAMENTAL 2008 
Relatores: Deputado Kyösti Virrankoski (Secção III - Comissão) 

Deputado Ville Itälä (Outras Secções - outras Instituições) 

 

O processo orçamental de 2008 mostrou que, apesar da tradicional oposição do 
Conselho, era necessário rever o QFP logo no primeiro ano após a sua entrada em 
vigor, em consonância com as prioridades da UE, tais como o programa Galileo e o 
Instituto Europeu de Tecnologia (IET).  

O orçamento de 2008 foi fixado em 129 150 milhões em autorizações e 120 347 
milhões de euros em pagamentos (respectivamente 1,03% e 0,96% do RNB da UE, 
ou seja, 3 693 e 9 650 milhões de euros abaixo do nível fixado pelos limites 
máximos do QPF).  

Para o processo orçamental de 2008, os principais pontos de debate entre o 
Parlamento e o Conselho incluíram o financiamento do programa Galileo, questões 
relativas ao pessoal e ao recrutamento (como sucedeu no ano anterior), às 
despesas da categoria 4, ao financiamento e à supervisão das Agências da União 
Europeia, bem como à utilização dos vários instrumentos financeiros mencionados 
no AII.  

Um dos mais importantes pontos de litígio envolveu o programa Galileo e o IET pelo 
que o Parlamento Europeu apelou a uma revisão do quadro financeiro plurianual. O 
PE quis assegurar o financiamento do programa Galileo e do IET através do 
orçamento da UE, sem pôr em risco os meios financeiros necessários dos 
programas plurianuais da Agenda de Lisboa. Foram garantidos 3,7 mil milhões para 
o programa Galileo e o IET até 2013. Foram utilizados vários instrumentos 
financeiros, incluindo uma revisão do QFP 2007-2013 (1,6 mil milhões), a 
mobilização do Instrumento de Flexibilidade (200 milhões), a utilização de margens 
(300 milhões), bem como a reafectações (200 milhões) e redefinição de prioridades 
(400 milhões).  

O PE obteve financiamento para o aumento das necessidades para as despesas da 
categoria 4. Uma vez mais, isto só foi possível graças à mobilização do Instrumento 
de Flexibilidade, o que evidencia a insuficiência financeira crónica da Categoria 4. 
Considerando que as necessidades financeiras da PESC (incluindo missões de 
polícia da UE no Kosovo) foram satisfeitas, o PE obteve o compromisso da 
Comissão de manter um diálogo político regular três vezes por ano com o PE 
sobre o controlo democrático e a coerência das acções externas da UE. O PE 
destacou também as insuficiências da Comissão na programação das necessidades 
nesta área.  

Os aumentos significativos propostos pelo Parlamento dizem respeito à ajuda à 
Palestina (por exemplo, a ajuda às famílias vulneráveis e a assistência aos 
prestadores de serviços públicos) e ao Kosovo (por exemplo, a transição e a 
assistência orientada para o reforço das instituições). Excluindo o financiamento da 
PESC, foram atribuídos ao Kosovo 265 milhões de euros e à Palestina 300 milhões 
de euros em autorizações, ou seja, aproximadamente o dobro da proposta inicial da 
Comissão no APO. Alguns montantes foram colocados em reserva pelo Parlamento 
Europeu até obter informações adicionais sobre a utilização dos fundos por parte do 
Iraque.  
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As Agências da União Europeia foram também um ponto central de debate durante 
o processo. Após a conciliação da segunda leitura, foram adoptadas declarações 
conjuntas, visando a melhoria do controlo da criação, desenvolvimento e 
financiamento das Agências da União Europeia. O volume de rubricas orçamentais 
dedicadas ao financiamento de agências descentralizadas aumentou mais de 20% e 
o orçamento da Frontex duplicou, em conformidade com a vontade do Parlamento.  

A Categoria 5 "Despesas administrativas" aumentou 4,4%, principalmente devido às 
necessidades ligadas ao alargamento. O chamado "relatório de avaliação" sobre 
os recursos humanos da Comissão, solicitado pelo PE em 2006, foi apresentado em 
Abril de 2007.  

Note-se que o orçamento 2008 foi o primeiro no qual as despesas relacionadas com 
o crescimento e o emprego (Categoria 1 - 44,9% do orçamento 2008) foram 
superiores às da agricultura (Categoria 2 - 42,6% do orçamento 2008), um ano 
antes do que fora previsto pelo perfil do QFP, e mesmo antes de incluir o 
financiamento adicional do programa Galileo no âmbito da Categoria 1a. Embora as 
dotações da Categoria 2 tenham diminuído relativamente a 2007, com uma 
mudança de orientação para as despesas do desenvolvimento rural, as dotações 
previstas na Categoria 1 aumentaram significativamente. A questão das sínteses 
anuais dos Estados-Membros no contexto da gestão partilhada foi também 
levantada durante o processo orçamental.  

O lema do Parlamento era criar um "orçamento para resultados". A implementação 
da ABB/ABM foi discutida e analisada pelos dois ramos da autoridade orçamental. 
Os estudos foram lançados pelo Parlamento e pela Comissão, e foi aprovado um 
relatório de iniciativa do PE em Março de 2009.  

Em 2008, o Instrumento de Flexibilidade foi mobilizado para a Categoria 1a 
(Galileo) e a PESC num montante total de 270 milhões de euros. O Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização foi mobilizado a favor de cinco países (Itália, Malta, 
Portugal, Espanha e Lituânia) num montante de 49 milhões. Um montante de 281 
milhões de euros do Fundo de Solidariedade foi atribuído ao Reino Unido, Grécia, 
Eslovénia, França e Chipre.  

 

ORÇAMENTO DO PARLAMENTO 
No que respeita ao Orçamento do Parlamento, foi acordado e votado, um projecto-
piloto que permite aos deputados dispor de interpretação individual. O orçamento do 
PE aprovou a vontade de o Parlamento cumprir as normas ambientais (certificação 
EMAS) e solicitou à administração que acelere este processo (que foi 
posteriormente completado). Foram tomadas providências orçamentais na 
pendência da adopção de uma base jurídica para o financiamento de fundações 
políticas europeias. Foram criadas duas novas direcções-gerais e foram aprovadas 
dotações orçamentais para reforçar a assistência aos deputados.
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PROCESSO ORÇAMENTAL 2009 
Relatores: Deputada Jutta Haug (Secção III - Comissão) 

Deputado Janusz Lewandowski (Outras Secções - outras Instituições) 

 

O processo orçamental de 2009 foi o último aprovado durante a 6.ª legislatura do 
PE. O orçamento 2009 foi fixado em 133 846 milhões de euros em autorizações e 
116 096 milhões de euros em pagamentos (respectivamente 1,03% e 0,89% do RNB 
da UE, ou seja, 3 187 euros e 8 084 milhões abaixo do nível fixado pelos limites 
máximos do QFP).  

Entre as principais questões levantadas durante as negociações, figuram os 
habituais assuntos que preocupam o Parlamento, tais como as margens reduzidas 
no âmbito da Categoria 4, o nível de pagamentos e a execução orçamental da 
política de coesão. Foram igualmente referidas as novas necessidades financeiras, 
tais como o instrumento de Facilidade Alimentar da UE e o Plano de Relançamento 
da Economia Europeia destinado a fazer face à desaceleração da economia. O PE 
sublinhou igualmente a necessidade de recursos adequados para as suas 
prioridades, como as alterações climáticas, a competitividade para o crescimento e o 
emprego e uma política comum de imigração.  

O APO foi fortemente criticado pelo Parlamento pelo seu baixo nível de 
pagamentos em percentagem do RNB. Registou-se uma redução sem precedentes 
de 3% do nível de pagamentos entre o orçamento de 2008, tal como foi adoptado 
pelo Parlamento em Dezembro de 2007, e o APO de 2009. Estas reduções 
afectaram principalmente a política de coesão, mas também as Categorias 
"Cidadania" e "Acções Externas". Depois das reduções do Conselho, o PE 
aumentou o nível de todas as Categorias acima do nível do APO, tendo as 
Categorias 1 e 3 beneficiado da maior parte dos pagamentos adicionais propostos.  

Finalmente, as dotações para pagamentos do orçamento 2009 representaram um 
aumento pouco significativo relativamente ao orçamento final 2008 (ou seja, 
incluindo os orçamentos rectificativos adoptados em 2008). Como condição prévia 
para chegar a acordo sobre o orçamento, o Parlamento Europeu exigiu uma 
aceleração e simplificação da implementação de Fundos Estruturais e do 
Fundo de Coesão. Isto foi formalizado por uma declaração conjunta sobre a 
implementação da política de coesão, para a qual foram solicitadas medidas de 
acompanhamento adequadas a nível político e técnico. O PE e o Conselho também 
solicitaram à Comissão que avaliasse rapidamente os aspectos mais críticos dos 
sistemas de gestão e controlo, a fim de permitir o início dos pagamentos 
intercalares. Além disso, numa declaração unilateral, o PE expressou a sua 
preocupação com o baixo nível da execução orçamental e dos pagamentos 
destinados à política de coesão, que não permitiram que a UE enfrentasse os seus 
desafios, nomeadamente no contexto da crise económica.  

No que diz respeito à contribuição da UE para o plano de recuperação europeu, 
que ascendeu a cerca de 30 mil milhões de euros, o PE apoiou uma revisão do 
QFP, a fim de proporcionar um estímulo adicional à economia de 5 mil milhões de 
euros (a serem financiados por fundos não utilizados). Este financiamento foi 
dedicado a projectos de energia, no âmbito da Categoria 1. No âmbito da Categoria 
2, foi dedicado ao acesso à internet de banda larga nas zonas rurais e ao reforço 
das operações relacionadas com os "novos desafios" definidos no âmbito do "exame 
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de saúde" da Política Agrícola Comum. Foi alcançado um acordo sobre este ponto 
no Trílogo de Abril de 2009.  

Quanto à Categoria 4, a Comissão reconheceu que a capacidade de resposta da 
UE a crises imprevistas era bastante limitada e comprometeu-se a proceder a uma 
avaliação global da situação no âmbito da Categoria 4, tal como foi solicitado pelo 
Parlamento. Esta avaliação está prevista para Setembro de 2009.  

O Parlamento Europeu chegou a um acordo sobre o financiamento do instrumento 
comunitário "Facilidade Alimentar", destinado a fornecer uma resposta rápida à 
subida dos preços nos países em desenvolvimento. Chegou-se a um acordo para 
financiar este instrumento não no âmbito da Categoria 2, mas no âmbito da 
Categoria 4. Foi decidido um montante de mil milhões de euros ao longo de um 
período de três anos (2008-2010) e, para evitar pôr em risco as acções e as 
prioridades existentes, foi financiado a partir da reserva para a Ajudas de 
Emergência, do aumento deste limite máximo para 2008 através de um ajustamento 
ao AII, da mobilização do Instrumento de Flexibilidade, e de uma reafectação do 
envelope não-programado do Instrumento de Estabilidade. Uma declaração 
conjunta sobre o instrumento "Facilidade Alimentar" também solicitou à Comissão 
que garanta a coerência e a complementaridade com o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED).  

No que diz respeito às Agências, uma declaração conjunta solicitou a rápida 
criação do grupo de trabalho interinstitucional, que foi finalmente criado em 
Dezembro de 2008.  

O Parlamento decidiu conferir mais visibilidade a determinadas acções da UE, 
através da criação de Categorias orçamentais específicas dedicadas às alterações 
climáticas, ao Small Business Act, à Geórgia, à estratégia da UE para o Mar Báltico, 
à adaptação da frota pesqueira ao aumento dos preços dos combustíveis.  

Além disso foi feita uma comunicação prévia da intenção do Parlamento respeitante 
aos projectos-piloto e acções preparatórias aos serviços da Comissão para 
permitir um processo de decisão mais suave e atempado sobre os mesmos.  

 

ORÇAMENTO DO PARLAMENTO 
No que respeita ao Orçamento do PE, em 2009 sofreu várias adaptações 
orçamentais em matéria de importantes alterações estatutárias, ou seja, a 
introdução de um Estatuto dos Deputados, o novo Regime de assistentes 
parlamentares e, também, a anulação de dotações inicialmente previstas para fazer 
face a determinadas disposições do Tratado de Lisboa. Além disso, foram tomadas 
disposições tendo em conta as eleições de 2009, nomeadamente no que diz 
respeito às actividades de comunicação. Foi lançado um projecto-piloto sobre 
"cooperação reforçada" entre a COBU e a Mesa do Parlamento. Além disso foi 
fornecida, pela primeira vez, uma visão global ("analítica") dos efectivos, que fora 
solicitada pela comissão BUDG, como base para os debates.  
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 
 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 
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Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 

 
     

MFF 2007 Commission PDB 
(incl. PDAls) 

Council 1st Reading 
(incl. voted ALs)* 

Parliament's 1st Reading  
(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 
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Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97 129.149.656.468 120.346.758.61 130.569.639.38 115.771.282.24
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9 2 5 5 

Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

 



 

 58/66 DV\785929PT.doc 

PT 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Este quadro ilustra a evolução dos efectivos do Parlamento Europeu e das Instituições entre 2005 e 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variação 2005-09 
Todas as 
Instituições  

36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 

Parlamento Europeu  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ANEXO 2 

 

GLOSSÁRIO 
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ABB (ORÇAMENTAÇÃO POR ACTIVIDADES)/ABM (GESTÃO POR 
ACTIVIDADES) 

O objectivo principal da orçamentação por actividades (ABB) consiste em introduzir 
conceitos de orçamentação com base nos desempenhos e em disponibilizar um quadro claro 
para traduzir as prioridades e os objectivos políticos da Comissão.  
A ABB é uma orçamentação e gestão financeira integradas, baseadas em actividades 
ligadas estreitamente às prioridades e objectivos políticos da Comissão. Os recursos são 
atribuídos e geridos de acordo com prioridades políticas pré-definidas. Há cerca de 270 
actividades agrupadas em 31 domínios de intervenção. 
Segundo a Comissão, a gestão por actividades (ABM) “tem por objectivo a tomada de 
decisões simultaneamente acerca das prioridades políticas e dos recursos correspondentes, 
a todos os níveis da organização. Tal permitirá que os recursos sejam afectados às 
prioridades políticas e, inversamente, que as decisões sobre as prioridades políticas sejam 
tomadas com pleno conhecimento das correspondentes exigências em recursos”. A ABM 
junta o planeamento estratégico e a orçamentação, a programação operacional e a gestão, a 
monitorização e a apresentação de relatórios, a avaliação e a auditoria interna. O 
instrumento necessário para sintetizar todos estes elementos de uma forma coerente e 
sistemática é o ciclo de programação e planificação estratégicas (SPP). 
 

AGÊNCIAS 

As agências da UE são organismos que têm uma personalidade jurídica distinta e em quem 
podem ser delegados poderes de execução orçamental sob condições estritas. Estão 
sujeitas a uma quitação distinta por parte da autoridade de quitação. Há dois tipos principais 
de agências.  
As agências de execução são pessoas colectivas de direito comunitário criadas por decisão 
da Comissão às quais podem ser delegados poderes para aplicar a totalidade ou parte de 
um programa ou projecto comunitário em nome da Comissão e sob a sua responsabilidade, 
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 58/2003 do  Conselho de 19 de Dezembro de 
2002. 
Ao contrário das agências de execução, as agências descentralizadas (ou de regulação ou 
tradicionais) não estão sob o controlo directo da Comissão mas igualmente sob o controlo 
dos Estados-Membros, através do Conselho de Administração. Uma agência comunitária 
descentralizada tem personalidade jurídica própria. É criada por um acto de direito derivado 
para realizar uma tarefa técnica, científica ou administrativa muito específica que é definida 
no acto comunitário relevante. Há actualmente cerca de 20 agências tradicionais. 
 

SÍNTESES ANUAIS 

As sínteses anuais estão associadas à política de coesão (Fundos Estruturais e Fundo de 
Coesão) e às políticas agrícolas. Enquanto que, em virtude do artigo 274.° do Tratado CE, é 
a Comissão Europeia que é responsável pela execução do orçamento, aproximadamente 
80% das despesas totais (ajuda agrícola e estrutural) são geridos pelas administrações dos 
Estados-Membros (a chamada "gestão partilhada"). A obrigação jurídica (AII e regulamento 
financeiro) imposta aos Estados-Membros de produzir, ao nível nacional adequado, uma 
síntese anual das auditorias e declarações disponíveis visa a melhoria dos sistemas de 
gestão e controlo, assim como o reforço da responsabilidade dos Estados-Membros. As 
primeiras sínteses anuais, relativas ao exercício de 2007, deviam ser apresentadas até 15 de 
Fevereiro de 2008. Em comparação, as "declarações de gestão nacionais" preconizadas pelo 
Parlamento Europeu são iniciativas voluntárias de alguns Estados-Membros. 
 

A REFORMA DA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM (PAC) 
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O principal objectivo da PAC, introduzida em 1962, consistia em assegurar o 
aprovisionamento alimentar através de uma política de apoio aos preços e de uma garantia 
de compra ilimitada.  
Porém, como a PAC começou a produzir cada vez mais excedentes, empreenderam-se 
diversas reformas desde 1988. A reforma de 1992 foi um ponto de viragem ao substituir um 
sistema de protecção através dos preços por um sistema de apoios compensatórios ao 
rendimento. 
A reforma de 2003, por seu turno, introduz novos princípios, nomeadamente: 
- a dissociação da ajuda dos volumes produzidos (consistindo algumas dessas ajudas 
doravante num único pagamento fixo), 
- a condicionalidade, que subordina os pagamentos únicos a uma série inteira de critérios 
referentes ao ambiente, à saúde pública e ao bem-estar dos animais,  
- a modulação, que permite transferir dotações do primeiro pilar da PAC (política dos 
mercados e ajudas) para o segundo pilar (desenvolvimento rural), 
- um mecanismo de disciplina financeira (que coloca um limite máximo às despesas de apoio 
ao mercado e de ajuda directa entre 2007 e 2013).  
Em 20 de Novembro de 2008 os Ministros da Agricultura da UE chegaram a um acordo 
político sobre o "exame de saúde" da PAC. Entre uma gama de medidas, o acordo suprime a 
retirada de terras aráveis da produção, aumenta as quotas leiteiras para preparar 
gradualmente a sua abolição em 2015 e converte a intervenção no mercado numa genuína 
rede de segurança. Os ministros concordaram igualmente em aumentar a modulação. 
 

PESC: POLÍTICA EXTERNA E DE SEGURANÇA COMUM 

A política externa e de segurança comum (PESC), que constitui o segundo pilar da União 
Europeia, é regida pelo Título V do Tratado da União Europeia (UE) assinado em Maastricht 
em 1992. Algumas alterações importantes foram introduzidas no Tratado de Amesterdão, 
que entrou em vigor em 1999, e desde então houve muitos desenvolvimentos na PESC. 
Acordou-se em empreender uma Política Europeia de Segurança e de Defesa (PESD) no 
quadro global da PESC. O Conselho Europeu de Laeken, de 14-15 de Dezembro de 2001, 
adoptou uma declaração sobre a capacidade operacional da PESD, reconhecendo 
oficialmente que a União é agora capaz de conduzir algumas operações de gestão de crises.  
O artigo 21.° do Tratado de Amesterdão insta a Presidência a consultar o Parlamento sobre 
os aspectos principais e as escolhas fundamentais da PESC. O Parlamento Europeu pode 
fazer perguntas ou formular recomendações ao Conselho. 
O Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 exigiu que os Estados-Membros 
preparassem um documento anual do Conselho que apresente os principais aspectos e as 
opções fundamentais da PESC, incluindo as suas implicações financeiras para o orçamento 
geral das Comunidades Europeias. O Parlamento responde directamente ao Conselho 
através do seu relatório anual e da resolução sobre a PESC. Este diálogo político é 
completado por reuniões conjuntas de consulta com uma frequência mínima de cinco vezes 
por ano, conforme previsto no n.º 43.° do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006. 
Além disso, o artigo 42.° do AII introduziu a seguinte repartição orçamental para as despesas 
da PESC:  
- operações de gestão de crises, prevenção, resolução e estabilização de conflitos, 
acompanhamento e execução de processos de paz e de segurança, 
- não proliferação e desarmamento, 
- intervenções de emergência, 
- acções preparatórias e de acompanhamento, 
- Representantes Especiais da UE. 
Fixa igualmente um limite máximo específico para a PESC (1.740 milhões de euros durante o 
período 2007-2013), não podendo as despesas relacionadas com as medidas de emergência 
ultrapassar 20 % desse montante durante o mesmo período.  



 

 64/66 DV\785929PT.doc 

PT 

 
 
 

A NOVA POLÍTICA DE VIZINHANÇA (PEV) 

A Política Europeia de Vizinhança (PEV) procura estabelecer relações privilegiadas com os 
países vizinhos da Europa de Leste, do Sul do Mediterrâneo e do Cáucaso do Sul para quem 
a adesão não é uma perspectiva. 
A PEV concentra-se na promoção da democracia, das liberdades, da prosperidade, 
segurança e estabilidade, baseando-se nas relações existentes com os vários países 
vizinhos. A política é executada por meio de planos de acção bilaterais, Acordos de Parceria 
e Cooperação (PCA) e Acordos Euromediterrânicos de Associação. 
Os países vizinhos beneficiam de assistência financeira e técnica, principalmente através do 
Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria (ENPI) para o período 2007-2013 
(substituindo os programas TACIS e MEDA de 2000 a 2006, mas mantendo ainda, como 
elemento central, a diferenciação entre a vizinhança "oriental" e "meridional" da UE). 
O Parlamento não é consultado em nenhuma fase da preparação dos planos de acção. Não 
obstante, os seus extensos poderes a nível legislativo, orçamental e de controlo permitem-
lhe desempenhar um papel de relevo. 
 

PACTO EUROPEU PARA A JUVENTUDE 

O Pacto Europeu para a Juventude é um instrumento político adoptado pelo Conselho 
Europeu em Março de 2005 como elemento da Estratégia de Lisboa revista que visa tornar a 
Europa na economia baseada no conhecimento mais competitiva do mundo.  
O Pacto Europeu para a Juventude significa uma abordagem mais unificada e coerente das 
questões relacionadas com a juventude e tem como objectivo promover a participação de 
todos os jovens na educação, no emprego e na sociedade. Foi a primeira vez que a política 
da juventude se perfilou tão visivelmente a nível comunitário.  
 

GALILEO E IET (INSTITUTO EUROPEU DE TECNOLOGIA)  

Galileo é a iniciativa europeia para um Sistema Global de Navegação por Satélite que presta 
um serviço global de posicionamento de alta precisão sob controlo civil. Fornecerá serviços 
autónomos de navegação e de posicionamento e será ao mesmo tempo interoperável com 
os dois outros sistemas globais de navegação por satélite, GPS e GLONASS. Quando 
completo, o sistema Galileu consistirá em 30 satélites e nas estações terrestres associadas. 
Nascido em 2000, este projecto foi dividido em três fases, sendo a primeira financiada por 
fundos públicos e a segunda e terceira (construção e implantação) financiadas por um 
consórcio privado. O projecto esteve em risco devido ao fracasso, no início de 2007, das 
negociações de concessão com o sector privado. 
A fim de salvar o projecto, o PE e o Conselho decidiram, em Novembro de 2007, financiar 
inteiramente a sua implantação através de fundos da UE no montante de 3,4 mil milhões de 
euros, continuando a faltar portanto 2,4 mil milhões de euros. O sistema europeu de 
radionavegação por satélite deverá estar operacional em 2013. O acordo adiou para uma 
fase ulterior a decisão relativa à parceria público-privada para a exploração de Galileo após 
2013.  
A missão do IET consiste em cultivar e explorar o potencial e a capacidade de inovação dos 
actores do ensino superior, da investigação, da indústria e do empreendedorismo da União 
Europeia e para além dela através da criação de Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(CCI) altamente integradas.  
Globalmente, estão previstos 3,7 mil milhões de euros para o programa Galileo e o Instituto 
Europeu de Tecnologia (IET) no quadro financeiro plurianual até 2013. Também o IET será 
inteiramente financiado pela Comunidade.  
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ESTRATÉGIAS DE LISBOA E GOTEMBURGO 

A Estratégia de Lisboa foi lançada pelo Conselho Europeu de Março de 2000 visando o 
objectivo "de fazer da União Europeia a economia baseada no conhecimento mais dinâmica 
e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais 
e melhores empregos, e com maior coesão social" até 2010. Um novo objectivo, o ambiente 
sustentável, foi acrescentado durante a Cimeira de Gotemburgo em Junho de 2001.  
A estratégia de Lisboa repousa em três pilares:  
- um pilar económico, que prepara a transição para uma economia competitiva baseada no 
conhecimento ,  
- um pilar social, que visa modernizar o modelo social europeu investindo em recursos 
humanos e no combate à exclusão social, e  
- um pilar ambiental, acrescentado no Conselho Europeu de Gotemburgo. 
Foi redigida uma lista de objectivos. Dado que as políticas em causa são quase 
exclusivamente da competência dos Estados-Membros, foi introduzido um método aberto de 
coordenação (MAC) que inclui planos de acção nacionais.  
Uma avaliação intercalar realizada em 2005 patenteava resultados mitigados. Por isso a 
estratégia de Lisboa foi relançada, concentrando esforços na realização de um crescimento 
mais forte e duradouro e na criação de mais e melhor emprego, e o processo de 
coordenação foi simplificado através da introdução das orientações integradas para o 
crescimento e o emprego. 
 

QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL (QFP) 2007-2013  

 Ver parte 2 para saber mais sobre ajustamento técnico das Perspectivas Financeiras, 
categorias e instrumentos de flexibilidade, tais como o Instrumento de Flexibilidade, 
Fundo de Solidariedade, Reserva de Emergência  
 

PROGRAMA PEACE II PARA A IRLANDA DO NORTE  

O programa PEACE II foi concebido para consolidar o processo de paz na Irlanda do Norte 
mediante a canalização de meios financeiros do objectivo 1 dos Fundos Estruturais (período 
2000-2006), que promove o desenvolvimento e o ajustamento estrutural das regiões com 
atrasos de desenvolvimento, ou seja, cujo PIB per capita médio é inferior a 75% da média da 
União Europeia. 

Como o seu precursor, PEACE I (1995-1999), o programa procura incentivar os progressos 
na via de uma sociedade pacífica e estável e promover a reconciliação na região. 
 

PROJECTOS-PILOTO E ACÇÕES PREPARATÓRIAS 

O artigo 49.°, n.º 6 do Regulamento Financeiro define projectos-piloto e acções 
preparatórias do seguinte modo:  
- Os projectos-piloto são projectos de natureza experimental destinados a testar a 
viabilidade de uma acção, bem como a sua utilidade. As dotações de autorização 
correspondentes só podem ser inscritas no orçamento para dois exercícios orçamentais 
sucessivos, no máximo;  
- As acções preparatórias no domínio da aplicação dos Tratados visam preparar propostas 
com vista à adopção de acções futuras. As dotações de autorização correspondentes só 
podem ser inscritas no orçamento para três exercícios orçamentais sucessivos, no máximo. 
Aquando da apresentação do anteprojecto de orçamento, a Comissão submeterá uma 
avaliação dos resultados obtidos, bem como uma apreciação quanto ao seguimento previsto. 
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O Acordo Interinstitucional prevê que, ao apresentar o APO, a Comissão terá em conta: "As 
possibilidades de lançar novas políticas através de projectos-piloto e/ou acções preparatórias 
novas". Limita o montante total das dotações relativas a projectos-piloto a 40 milhões de 
euros para cada exercício financeiro e o montante total das dotações relativas a novas 
acções preparatórias a 50 milhões de euros, e o montante total das dotações efectivamente 
autorizadas relativas a todas as acções a 100 milhões de euros. 
 

O NÍVEL DE REMANESCENTE A LIQUIDAR (RAL) 

RAL é o acrónimo francês para "Reste à liquider", e refere-se a autorizações orçamentais que 
continuam por utilizar (despender). Tecnicamente, são dotações autorizadas mas ainda não 
executadas. Resultam principalmente da existência de dotações dedicadas ao financiamento 
de intervenções plurianuais. Deveria distinguir-se entre RALS normais e RALS anormais.  
 

RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO  

A relação custo/benefício pode ser definida como a relação entre o valor de uma coisa, por 
exemplo um produto ou uma intervenção pública, e o montante despendido para a obter. 
A nível do PE, a abordagem de optimização dos recursos constituiu um elemento inovador do 
processo orçamental 2007 para garantir uma melhor avaliação dos programas da UE e um 
melhor controlo de execução orçamental, em conformidade com as prioridades do 
Parlamento e as suas prerrogativas institucionais. O Parlamento e a Comissão acordaram 
uma declaração conjunta sobre uma execução adequada do orçamento, que sublinhava que 
este exercício visa assegurar que as políticas financiadas pelo orçamento da UE ofereçam 
aos cidadãos europeus uma melhor relação custos-benefícios e respondam aos desafios que 
a União Europeia enfrenta através da melhor afectação possível dos fundos comunitários. 
Recordavam ainda que a gestão baseada nas actividades (ABM) deve oferecer uma 
perspectiva integrada do desempenho e dos custos dos vários domínios de acção, incluindo 
recursos operacionais e administrativos. 
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