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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Salienta que o princípio da verdade das contas públicas deve reger a elaboração dos 

orçamentos nacionais e do orçamento da UE de modo a assegurar a convergência e a 

estabilidade na UE; manifesta a convicção de que esta verdade constitui um dos elementos 

da resposta à crise de confiança na relação entre os Estados-Membros e na relação destes 

últimos com os cidadãos europeus, perda de confiança essa que tem aumentado desde o 

início da crise financeira recente; 

2. Apela, neste sentido, à harmonização dos pressupostos económicos usados na elaboração 

dos orçamentos nacionais; considera nomeadamente que os elementos da conjuntura 

económica internacional deveriam ser alvo de uma avaliação comum; 

3. Convida a uma maior harmonização da apresentação das contas públicas de modo a 

facilitar comparações e impedir desequilíbrios macroeconómicos excessivos; solicita 

nomeadamente que a contabilização pelos Estados-Membros da sua contribuição para o 

orçamento da UE seja normalizada;  

4. Convida a Comissão a compensar qualquer défice democrático do Semestre Europeu no 

âmbito do seu pacote de medidas de aprofundamento da União Económica e Monetária 

anunciado para 2015; recorda a sua exigência de que qualquer financiamento ou 

instrumento adicional, tal como um mecanismo de solidariedade, seja abrangido no 

âmbito do controlo orçamental exercido pelo Parlamento e seja financiado fora do limite 

máximo do QFP para 2014-2020; 

5. Considera crucial que o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais colaborem mais 

estreitamente no contexto do Semestre Europeu de governação económica e orçamental; 

compromete-se a aprofundar as suas relações com os parlamentos nacionais num espírito 

construtivo de parceria a fim de aumentar o controlo parlamentar sobre a Comissão e o 

Conselho por um lado e os governos e as administrações públicas nacionais por outro; 

espera que a edição de 2015 da semana parlamentar europeia e da conferência referida no 

artigo 13.º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação contribuam para 

este objetivo; 

6. Recorda que o princípio da verdade orçamental também se aplica ao orçamento da UE e 

exige que o financiamento seja suficiente para os compromissos autorizados; lamenta que, 

apesar dos avisos do Parlamento, este princípio esteja a ser comprometido pelo nível atual 

de pagamentos pendentes e pela crescente discrepância entre pagamentos e autorizações 

que conduz a uma quantidade sem precedentes de faturas por liquidar que ascendiam a 

24,7 mil milhões de euros no final de 2014; recorda que o limite máximo global de 

dotações de pagamento previsto no atual QFP é historicamente baixo; lamenta o facto de 

que esta dívida insidiosa mine a credibilidade da UE e esteja em contradição com os 

objetivos fixados ao mais alto nível político em matéria de crescimento e emprego – 

nomeadamente emprego dos jovens – e de apoio às pequenas e médias empresas, e receia 
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que isto agrave o fosso entre a União e os seus cidadãos; 

7. Reitera o seu apelo para que a revisão pós-eleitoral intercalar do QFP prepare o terreno, 

com base no terceiro considerando do Regulamento do QFP 2014-2020 e em 

conformidade com a declaração da Comissão que lhe está anexada, para a duração mais 

adequada do QFP pós-2020, para estabelecer um devido equilíbrio entre a duração dos 

mandatos respetivos do Parlamento e da Comissão e assegurar, assim, a legitimidade 

democrática das decisões sobre as perspetivas financeiras da União, enquanto são também 

tomadas medidas para responder à necessidade de estabilidade dos ciclos de programação 

e de previsibilidade do investimento; 

8. Solicita que a revisão pós-eleitoral do QFP analise e, por conseguinte, reforce o valor 

acrescentado pelo financiamento da UE destinado aos objetivos de competitividade, 

crescimento, emprego e transição energética fixados pela União; convida a Comissão a 

adotar uma metodologia mais clara para seguir melhor os fundos e as despesas da UE 

relacionados com os objetivos da estratégia Europa 2020 a fim de permitir melhorar as 

avaliações de impacto; 

9. Congratula-se com o compromisso da Comissão de racionalizar o Semestre Europeu 

efetuando uma avaliação económica única e global por Estado-Membro e racionalizando 

os relatórios a apresentar; solicita que a avaliação sublinhe a necessidade de utilizar os 

fundos do orçamento da UE para aplicar as recomendações específicas para um país e 

salienta a necessidade de reforçar a apropriação do Semestre Europeu pelos 

Estados-Membros; 

10. Observa que o Conselho subestima sistematicamente as necessidades reais de dotações de 

pagamento e cria, assim, a primeira fase do processo da crise de pagamentos; convida 

novamente o Conselho a chegar a acordo com o Parlamento e a Comissão sobre um 

método de cálculo comum do nível de dotações de pagamento necessário para cobrir as 

necessidades reais, a fim de que os compromissos assumidos pelos dois ramos da 

autoridade orçamental sejam respeitados; convida, além disso, a Comissão a apresentar 

um relatório sobre o potencial impacto negativo que a questão dos pagamentos em atraso 

teria sobre os compromissos dos Estados-Membros no contexto do Semestre Europeu; 

salienta que a anulação de autorizações não é uma solução para a crise de pagamentos; 

11. Observa que em muitos Estados-Membros, a administração pública não foi até agora 

tornada mais eficiente, embora melhorias nessa área servissem para fazer poupanças 

racionalizando a organização e eliminando a burocracia para as empresas e os cidadãos;  

12. Convida o Conselho e a Comissão a elaborarem, juntamente com o Parlamento, um 

projeto de revisão do atual processo orçamental e a adaptarem em conformidade o papel 

dos dois ramos da autoridade orçamental e o papel executivo da Comissão;  

13. Observa que o QFP está concebido com um sistema de limites máximos múltiplos a fim 

de lhe conferir estabilidade e previsibilidade ao longo de todo o período de programação; 

lamenta novamente a insistência dos Estados-Membros em considerarem a sua 

contribuição para o orçamento da UE como algo que pode ser usado como uma variável 

de ajustamento nos seus esforços de consolidação orçamental, o que, como consequência, 

resulta numa redução artificial do volume de pagamentos disponível no orçamento da UE; 
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propõe, por conseguinte, que ao serem examinados os orçamentos nacionais, deverão ser 

previstas disposições especiais para evidenciar qual a quota de faturas não pagas de cada 

país, a fim de chamar a atenção para a verdadeira situação sobre as dívidas imputáveis a 

cada Estado-Membro; sublinha que tal estaria de acordo com a flexibilidade preconizada 

na comunicação da Comissão de 13 de janeiro de 2015 sobre a melhor utilização possível 

da flexibilidade no quadro das atuais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(COM(2015)0012), que prevê tratamento favorável para as contribuições nacionais para o 

fundo para investimentos estratégicos; salienta que a credibilidade desse Fundo é baseada 

na solidez do orçamento da UE e, por conseguinte, numa redução do número de faturas 

não pagas; 

14. Congratula-se com o facto de a Comissão ter sublinhado na sua Análise Anual do 

Crescimento de 2015 a importância económica dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (inclusive a Iniciativa para o Emprego dos Jovens); recorda que esses fundos 

representam 10 % do investimento público total em média na UE, mas que a situação 

varia de país para país e que, em alguns Estados-Membros, esses fundos podem ascender 

a tanto como 80 % do investimento público; sublinha que os Fundos Estruturais e de 

Investimento são um bom exemplo da sinergia entre o orçamento europeu e os orçamentos 

nacionais baseada em objetivos decididos de comum acordo enquadrados em acordos de 

parceria em matéria de crescimento e investimento e em consonância com a estratégia 

Europa 2020; apoia todos os esforços no sentido de pôr em comum de forma inteligente os 

meios orçamentais europeus e nacionais a fim de serem conseguidos ganhos de eficiência, 

estímulo económico e menores défices nacionais mediante um efeito positivo dos recursos 

partilhados; 

15. Sublinha a necessidade urgente de combater eficazmente a fraude fiscal que é suscetível 

de estar a privar o orçamento da UE de recursos substanciais; 

16. Saúda o plano de investimento de 315 mil milhões de EUR apresentado pelo Presidente 

Juncker como um primeiro passo, por um lado, para compensar o défice de investimento 

público e privado provocado pela redução das despesas públicas num contexto de crise 

económica e, por outro lado, para estimular o crescimento e a criação de emprego; 

convida a Comissão a apresentar uma análise do possível impacto da reafetação de fundos 

de programas da UE como o Mecanismo Interligar a Europa e o Horizonte 2020; 

17. Confirma a sua vontade de examinar com a maior vigilância a forma com que os 

compromissos financeiros expressos pela UE ao BEI para a constituição do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos (EFSI) são traduzidos no orçamento da UE, 

nomeadamente no orçamento de 2015; chama a atenção, a este respeito, para a facto de o 

EFSI dever financiar projetos cujo valor seja igual ou superior ao nível que teria resultado 

do seu financiamento através dos programas da UE de que os fundos são reorientados para 

constituir a garantia da UE ao EFSI; confirma a sua intenção de acompanhar de perto a 

forma com que o BEI empenhará os seus próprios fundos no EFSI; 

18. Convida os Estados-Membros a adicionarem verbas a este fundo, que procura maximizar 

o impacto das despesas públicas e atrair o investimento privado, e saúda a proposta da 

Comissão para que sejam consideradas com flexibilidade as contribuições nacionais para 

o EFSI caso estas resultem numa pequena e temporária violação do limite de 3 % de 
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défice para um Estado-Membro; recusa qualquer tentativa de renacionalização do Fundo 

ou qualquer lógica de justo retorno que possa advir das contribuições nacionais; deseja ver 

selecionados projetos de natureza transeuropeia e supranacional a fim de que os cidadãos 

possam associar os benefícios destes projetos à ação da União Europeia. 

19. Recorda que o atual sistema de recursos próprios é complexo, injusto e incompreensível 

para os cidadãos; salienta que a situação orçamental dos Estados-Membros pode ser 

facilitada através de um novo sistema de recursos próprios que reduza as contribuições 

com base no RNB e permita, assim, que os Estados-Membros realizem os seus esforços de 

consolidação sem pôr em perigo o financiamento da UE; recorda, por conseguinte, a 

importância que atribui ao grupo de alto nível sobre recursos próprios e apoia o debate 

sobre um novo sistema de recursos próprios, que deverá resultar numa verdadeira reforma 

do financiamento da UE, sem aumentar a carga fiscal dos cidadãos; espera que as três 

instituições deem seguimento adequado ao relatório final desse grupo a fim de acelerar a 

introdução de verdadeiros recursos; salienta que a aceitação dos tributos está no cerne da 

democracia parlamentar na Europa. 
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