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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório:

A. Considerando que, nos termos do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), a União se compromete a promover a igualdade entre homens e 
mulheres e a assegurar a integração da perspetiva de género em todas as suas ações;

1. Considera que a reforma da parte das receitas deve ser acompanhada de uma reforma das 
despesas e dos descontos e correções, a fim de aumentar o valor acrescentado europeu das 
despesas da UE, garantindo um vínculo claro entre as despesas e as políticas e prioridades 
da UE e apoiando as políticas da UE nos domínios fundamentais da sua competência que 
demonstram um elevado potencial de valor acrescentado europeu, como a proteção dos 
direitos fundamentais, o mercado único, as políticas de migração e asilo, a política de 
coesão regional e social, a política agrícola comum, a proteção do ambiente e a ação 
climática, a união da energia, a política comum de defesa e segurança, a promoção da 
igualdade de género, a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a redução da 
heterogeneidade fiscal no mercado único, como recomendado no relatório Monti1;

Quadro financeiro plurianual

2. Recorda que as despesas da UE devem ter a flexibilidade adequada e ser objeto de um 
controlo e de uma responsabilização democráticos adequados, o que requer a plena 
participação do Parlamento em todas as fases do processo de tomada de decisões sobre o 
Regulamento que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual (QFP), no âmbito das suas 
prerrogativas enquanto colegislador; apela, tendo em conta que a legislação setorial cria a 
maioria dos programas da UE, a uma votação por maioria qualificada no Conselho e a um 
diálogo mais estreito entre o Conselho e o Parlamento na negociação do próximo QFP, 
antes de o Conselho apresentar formalmente a sua proposta de Regulamento QFP para 
aprovação pelo Parlamento, e adverte contra a habitual abordagem descendente do 
Conselho Europeu, que fixa os limites máximos por rubrica em vez de avaliar primeiro as 
necessidades reais dos programas;

3. Realça o facto de qualquer revisão do QFP dever garantir a plena participação do 
Parlamento e a salvaguarda das suas prerrogativas enquanto ramo da autoridade 
orçamental com igualdade de poderes; congratula-se com a proposta da Comissão relativa 
a uma revisão intercalar a ser apresentada antes de 1 de janeiro de 2024, mas lamenta que 
não tenha proposto uma revisão intercalar obrigatória e juridicamente vinculativa, 
acompanhada de um procedimento específico que inclua um calendário vinculativo que 
garanta a plena participação do Parlamento; insiste na necessidade de negociações 
aprofundadas entre o Parlamento e o Conselho, tendo em vista a revisão intercalar do 
QFP;

4. Recorda que, em diversas ocasiões, apelou à adaptação dos futuros QFP à duração do seu 
mandato legislativo e do mandato da Comissão; lamenta o facto de a Comissão não ter 
elaborado uma proposta clara que defina os métodos de execução prática de um quadro 

                                               
1 Relatório final e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre os Recursos Próprios referente ao financiamento 
futuro da UE, adotado em dezembro de 2016.



PE625.593v02-00 4/10 AD\1165379PT.docx

PT

financeiro de 5+5 anos no futuro;

5. Salienta que o próximo QFP constitui uma oportunidade para a União demonstrar que está 
unida e é capaz de dar resposta a acontecimentos políticos, como o Brexit, a propagação 
de movimentos populistas e nacionalistas e mudanças na liderança mundial; realça que as 
divisões na UE não são uma resposta aos desafios mundiais e às preocupações dos 
cidadãos; considera que as negociações do Brexit, em particular, demonstram que os 
benefícios de ser membro da União ultrapassam largamente os custos da contribuição para 
o seu orçamento;

6. Considera que o requisito de unanimidade para a aprovação do Regulamento QFP 
representa um verdadeiro obstáculo ao processo; insta o Conselho Europeu, nesta matéria, 
a ativar a cláusula-ponte prevista no artigo 312.º, n.º 2, do TFUE, de modo a permitir a 
aprovação do Regulamento QFP por maioria qualificada; recorda, além disso, que também 
se pode recorrer à cláusula passarela genérica prevista no artigo 48.º, n.º 7, do Tratado da 
União Europeia (TUE), a fim de aplicar o procedimento legislativo ordinário; destaca que 
uma mudança para a votação por maioria qualificada para a aprovação do Regulamento 
QFP estaria em harmonia com o processo de tomada de decisão para a aprovação de quase 
todos os programas da UE, bem como com o procedimento anual de aprovação do 
orçamento da UE;

7. Congratula-se com o potencial inerente à abordagem da Comissão de associar os 
pagamentos do orçamento da UE à observância do Estado de direito enquanto valor 
fundamental da União Europeia, considera que a suspensão das despesas da UE num 
Estado-Membro deve uma medida de último recurso e reitera a sua intenção de examinar 
de perto todos os elementos da proposta relativos à cláusula de condicionalidade com o 
Estado de direito e de introduzir as disposições necessárias para garantir que os 
beneficiários finais do orçamento da União não possam ser afetados por violações das 
regras pelas quais não sejam responsáveis;

8. Recorda que a igualdade de género está consagrada nos Tratados e deve ser incluída em 
todas as atividades da UE, de modo a assegurar a igualdade na prática; salienta que a 
integração da perspetiva de género deve tornar-se parte integrante do QFP, através da 
inclusão de um compromisso claro no Regulamento do QFP;

9. Salienta que o próximo QFP deve ter plenamente em conta os compromissos assumidos 
pela UE no contexto da COP 21;

10. Convida a Comissão a estudar a possibilidade de elaborar uma cláusula de 
condicionalidade que estabeleça uma relação entre a suspensão das autorizações e dos 
pagamentos orçamentais relativos aos fundos da União e o incumprimento por parte dos 
Estados-Membros das obrigações decorrentes do direito da UE com base no princípio da 
solidariedade entre Estados-Membros no domínio da política europeia em matéria de asilo 
e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; solicita a introdução das 
disposições necessárias para assegurar que os beneficiários finais do orçamento da União não 
possam, de forma alguma, ser afetados por infrações das regras pelas quais não sejam 
responsáveis;
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Receitas próprias

11. Recorda que, embora o artigo 311.º, terceiro parágrafo, do TFUE obrigue à consulta do 
Parlamento apenas em caso de adoção de uma decisão sobre o sistema de recursos 
próprios da União, o procedimento de adoção das medidas de execução para este sistema, 
como referido no quarto parágrafo, exige o seu consentimento; solicita ao Conselho que 
associe estreitamente o Parlamento a todas as fases do processo de adoção dos recursos 
próprios;

12. Recorda que o artigo 311.º do TFUE estabelece que: «a União dota-se dos meios 
necessários para atingir os seus objetivos e realizar com êxito as suas políticas. O 
orçamento é integralmente financiado por recursos próprios, sem prejuízo de outras 
receitas»; salienta, por conseguinte, que o requisito legal de dotar o orçamento da UE de 
verdadeiros recursos próprios decorre diretamente dos tratados;

13. Congratula-se com o facto de as novas categorias de recursos próprios propostas pela 
Comissão estarem ligadas a políticas com um elevado valor acrescentado europeu, a fim 
de não aumentar a carga fiscal global que recai sobre os cidadãos, mas de reduzir o ónus 
sobre os erários nacionais e consciencializar os cidadãos para um orçamento autónomo da 
UE que demonstre o valor acrescentado da integração europeia; lamenta a falta de 
ambição destas propostas, o que torna impossível alcançar o objetivo declarado de 
aumentar a parte dos recursos próprios genuínos, e insta a Comissão a completar as suas 
propostas com a introdução de diferentes recursos próprios em domínios como a justiça 
fiscal e a luta contra a elisão fiscal;

14. Relembra que, na sequência das conclusões do Grupo de Alto Nível sobre os Recursos 
Próprios, quando o Reino Unido sair da UE, a correção do Reino Unido tornar-se-á 
obsoleta; recorda que, por conseguinte, todas as correções relacionadas com o 
financiamento da correção do Reino Unido devem cessar imediatamente após a saída do 
Reino Unido da UE;

15. Considera que o contexto do Brexit também é uma ocasião para ponderar a supressão de 
todos os outros mecanismos de correção concedidos a alguns Estados-Membros, que já 
não se justificam, e considera que tal permitirá restabelecer a plena igualdade de 
tratamento dos Estados-Membros no que diz respeito ao seu contributo para o orçamento 
da União.
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Alterações

Alteração 1

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual 
para o período de 2021 a 2027
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Tendo em conta a necessidade de 
um nível adequado de previsibilidade para 
a preparação e execução de investimentos a 
médio prazo, o período de vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) deverá 
ser fixado em sete anos, com início em 1 
de janeiro de 2021.

(1) Tendo em conta a necessidade de 
um nível adequado de previsibilidade para 
a preparação e execução de investimentos 
a médio prazo, o período de vigência do 
quadro financeiro plurianual (QFP) deverá 
ser fixado em sete anos, com início em 1 
de janeiro de 2021; a Comissão deve 
elaborar em tempo oportuno uma 
proposta clara que defina os métodos de 
execução prática de um quadro 
financeiro de 5+5 anos no futuro;

Alteração 2

Proposta de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual 
para o período de 2021 a 2027
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O artigo 8.º do TFUE estabelece o 
princípio da integração da perspetiva de 
género em todas as atividades da UE, o 
que requer a afetação de recursos 
adequados e transparência nas rubricas 
orçamentais dedicadas à promoção da 
igualdade de género e à luta contra a 
discriminação em razão do género.
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Alteração 3

Proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021 a 2027
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Até 1 de janeiro de 2023, o mais 
tardar, a Comissão deve apresentar uma 
avaliação da execução do QFP, 
acompanhada de propostas de revisão 
obrigatória, com um procedimento 
específico que inclua um calendário 
vinculativo que garanta a plena 
participação do Parlamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021 a 2027 
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário estabelecer regras 
gerais em matéria de cooperação 
interinstitucional no processo orçamental.

(14) É necessário estabelecer regras 
gerais em matéria de cooperação 
interinstitucional no processo orçamental, 
no respeito das competências orçamentais 
das instituições tal como previsto nos 
Tratados.

Alteração 5

Proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021 a 2027
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A (novo)
Orçamentação sensível ao género

O Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem incorporar uma 



PE625.593v02-00 8/10 AD\1165379PT.docx

PT

perspetiva de género em todos os níveis do 
processo orçamental em cada um dos 
anos em causa e reestruturar as receitas e 
as despesas a fim de promover a 
igualdade de género.

Alteração 6

Proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021 a 2027 
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º
Reapreciação intercalar do QFP

Até 1 de janeiro de 2024, a Comissão deve 
apresentar uma reapreciação do 
funcionamento do QFP. Essa reapreciação 
deve, consoante o caso, ser acompanhada 
de propostas adequadas.

Artigo 16.º
Revisão intercalar do QFP

Até 1 de janeiro de 2023, o mais tardar, a 
Comissão deve apresentar uma avaliação 
da execução do QFP, acompanhada de 
propostas de revisão obrigatória.

O Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo estabelecido no artigo 
312.º do TFUE e após aprovação do 
Parlamento Europeu, deve rever o 
presente regulamento.



AD\1165379PT.docx 9/10 PE625.593v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 -
Posição do Parlamento com vista a um acordo

Referências 2018/0166R(APP)

Comissão competente quanto ao fundo BUDG

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

AFCO
13.9.2018

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Fabio Massimo Castaldo
20.6.2018

Exame em comissão 3.9.2018

Data de aprovação 10.10.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

20
3
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo 
Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane 
James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, 
Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 
Ujazdowski

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

John Howarth, Sven Schulze, Adam Szejnfeld



PE625.593v02-00 10/10 AD\1165379PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

20 +

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL Helmut Scholz

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE
Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Sven Schulze, 
Adam Szejnfeld

S&D
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Claudia 
Țapardel

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

3 -

ENF Gerolf Annemans

NI Diane James

PPE György Schöpflin

0 0

Legenda dos símbolos utilizados:
+ 20 votos a favor
- :3 votos contra
0 :0 abstenções


	1165379PT.docx

