
PR\1188391PT.docx PE641.127v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Orçamentos

2019/2028(BUD)
Parte 1

3.10.2019

PROJETO DE RELATÓRIO
referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União 
Europeia para o exercício de 2020
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Parte 1: Proposta de resolução

Comissão dos Orçamentos

Relatoras: Monika Hohlmeier (Secção III – Comissão)
Eider Gardiazabal Rubial (outras secções)



PE641.127v01-00 2/11 PR\1188391PT.docx

PT

PR_BUD_1all

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ..........................................3

Publicação separada

– Decisões relativas aos projetos de alteração ao projeto de 
orçamento geral aprovadas pela Comissão dos Orçamentos 
nas suas reuniões de 1.10.2019 ........................................... Parte 2 – A9-0000/2019



PR\1188391PT.docx 3/11 PE641.127v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia 
para o exercício de 2020 
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)) 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta a Decisão 2014/335/UE, Euratom do Conselho, de 26 de maio de 2014, 
relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20122,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
2014-20203 (doravante denominado «Regulamento QFP»),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de março de 2019, sobre as orientações gerais 
para a preparação do orçamento de 2020, Secção III – Comissão5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 28 de março de 2019, sobre a previsão de receitas e 
despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 20206,

– Tendo em conta o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
2020 aprovado pela Comissão em 5 de julho de 2019 (COM(2019)0400) (doravante 
denominado «PO»),

– Tendo em conta a posição sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2020, adotada pelo Conselho em 3 de setembro de 2019 e transmitida ao 
Parlamento Europeu em 13 de setembro de 2019 (11734/2019 – C9-0123/2019),

1 JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
2 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
5 Textos Aprovados desta data, P8_TA(2019)0210.
6 Textos Aprovados desta data, P8_TA(2019)0326.
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– Tendo em conta o artigo 94.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres das demais comissões interessadas, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0000/2019),

Secção III

Observações gerais

1. Recorda que, na sua Resolução, de 14 de março de 2019, sobre as orientações gerais 
para a preparação do orçamento de 2020, Secção III – Comissão, o Parlamento definiu 
prioridades políticas claras para o orçamento de 2020, que deverão servir de ponte para 
a Europa do futuro e proporcionar uma mais-valia europeia; reitera o seu firme 
compromisso para com estas prioridades e define a seguinte posição para garantir um 
nível adequado de financiamento para a sua concretização;

2. Reitera a sua opinião de que o orçamento da União para 2020 deve preparar o terreno 
para o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e proporcionar um ponto de partida 
sólido para o lançamento da nova geração de programas e políticas da UE; recorda, por 
outro lado, que 2020 será o último ano do atual QFP e, por conseguinte, a última 
oportunidade para a União se aproximar dos compromissos políticos fixados para este 
período, nomeadamente no sentido da consecução do objetivo da UE em matéria 
climática e da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas; sublinha que o orçamento de 2020 deve preparar a União para um 
objetivo climático ainda mais ambicioso no QFP 2021-2027;

3. Toma nota da posição do Conselho sobre o PO, que prevê um corte de 1,51 mil milhões 
de EUR em dotações de autorização comparativamente à proposta da Comissão; 
considera que os cortes do Conselho vão totalmente ao arrepio das prioridades da 
União, na medida em que não se justificam pela capacidade de absorção, e que têm por 
objetivo reverter todos os aumentos específicos que o Parlamento solicitou e obteve em 
exercícios orçamentais anteriores; decide, por conseguinte, como regra geral, repor as 
dotações para o nível do PO em todas as rubricas que sofreram um corte pelo Conselho, 
tanto no que toca às despesas operacionais como às administrativas, e tomar o PO como 
ponto de partida para desenvolver a sua posição;

4. Expressa a firme convicção de que é imperativo fazer com que o desafio em matéria de 
clima seja gerador de emprego e reforce a competitividade; congratula-se com os apelos 
convincentes lançados por líderes da UE na recente Cimeira das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas no sentido da adoção de medidas, assim como com os 
compromissos recentemente assumidos por vários Estados-Membros de reforçarem as 
despesas em domínios como a eficiência energética e as infraestruturas de transportes e 
de energia; 

5. Propõe, por conseguinte, um orçamento da União para 2020 que contribua de forma 
significativa para enfrentar os desafios em matéria ambiental e as alterações climáticas e 
que compense, tanto quanto possível, o atual atraso na consecução do objetivo de 20 % 
das despesas da União relacionadas com o clima para o período 2014-2020; propõe um 
reforço significativo de mais de 2 mil milhões de EUR em relação aos níveis do PO 
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para as rubricas orçamentais em várias rubricas, nomeadamente na sub-rubrica 1A, que 
contribui, de forma significativa, para o objetivo em matéria de alterações climáticas; 
direciona criteriosamente esses reforços para rubricas orçamentais em que se verifica 
uma excelente taxa de execução e que dispõem de capacidade operacional para absorver 
dotações adicionais em 2020;

6. Sublinha que, no âmbito do orçamento da União, a juventude continua a ser uma 
prioridade global; salienta, não obstante as tendências positivas no sentido de uma 
diminuição das taxas de desemprego dos jovens na União, que a falta de oportunidades 
futuras para os jovens constitui uma verdadeira emergência social em certas regiões da 
União, sendo que existem disparidades significativas entre Estados-Membros e regiões; 
decide, por conseguinte, reforçar a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) para um 
nível superior ao proposto pela Comissão, a fim de assegurar uma transição harmoniosa 
para o Fundo Social Europeu Mais (FSE+) no próximo QFP; reforça igualmente os 
recursos financeiros para satisfazer a procura futura do Erasmus+, o programa 
primordial para a educação e a formação, incluindo o ensino e a formação profissionais, 
a juventude e o desporto na Europa; recorda o seu compromisso de, no QFP 2021-2027, 
triplicar o financiamento do programa Erasmus+;

7. Propõe que outras rubricas orçamentais recebam reforços específicos relacionados com 
as prioridades do Parlamento, nomeadamente em domínios como as PME, a 
digitalização, a investigação sobre o cancro, a cooperação em matéria de segurança e 
justiça, a migração e a política externa;

8. Aprova, de um modo geral, as previsões da Comissão no tocante às necessidades 
orçamentais das agências descentralizadas; considera, por conseguinte, que todos os 
cortes propostos pelo Conselho colocariam em risco o bom funcionamento das agências 
e fariam com que estas não estivessem aptas a cumprir as tarefas que lhes foram 
confiadas; propõe aumentos específicos do nível de dotações das agências que vão ter 
de desempenhar funções adicionais ou que são confrontadas com um aumento da sua 
carga de trabalho devido a novos desafios;

9. Conclui que, para efeitos de financiamento adequado das prioridades prementes 
supracitadas e tendo em conta as margens extremamente reduzidas ou inexistentes em 
determinadas rubricas em 2020, é necessário mobilizar integralmente o Instrumento de 
Flexibilidade e a Margem Global, mobilizar parcialmente a Margem para Imprevistos e 
utilizar integralmente a possibilidade de reutilizar as anulações de autorizações para a 
investigação prevista no artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro; recorda 
igualmente que as flexibilidades previstas no Regulamento QFP caducarão no final 
deste período;

10. Fixa o nível global das dotações para o orçamento de 2020 (todas as secções) em 
170 971 519 973 EUR em dotações de autorização, o que representa um aumento de 
2 699 813 994 EUR em comparação com o PO; decide, por outro lado, disponibilizar 
um montante equivalente a 280 700 000 EUR em dotações de autorização para além das 
anulações de autorizações, nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro;

Sub-rubrica 1A – Competitividade para o crescimento e o emprego

11. Salienta que o programa Horizonte 2020 proporciona uma grande mais-valia europeia e 
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contribui de forma fundamental para o desenvolvimento de tecnologias ecológicas e de 
inovações climáticas e respeitadoras do ambiente, a fim de lançar as bases para um 
futuro descarbonizado; sublinha, por outro lado, a importância do programa para outros 
domínios de relevo da investigação europeia, como a digitalização e a investigação 
sobre o cancro; aumenta, por conseguinte, significativamente a dotação do Horizonte 
2020 para um nível superior ao PO em 737,8 milhões de EUR em dotações de 
autorização; por outro lado, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento 
Financeiro, disponibiliza a totalidade dos 280,7 milhões de EUR em dotações de 
autorização anuladas em 2018 devido à não execução de projetos de investigação para 
as rubricas orçamentais do Horizonte 2020 mais relevantes para projetos de 
investigação relacionados com o clima;

12. Sublinha o papel crucial do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) na promoção do 
desenvolvimento de uma rede transeuropeia de elevado desempenho, que seja 
sustentável e interligada nos domínios das infraestruturas de transportes, de energia e de 
TIC e contribua de forma significativa para a transição para uma sociedade com um 
impacto neutro no clima; propõe, por conseguinte, um aumento do financiamento para o 
MIE-Transportes e o MIE-Energia num montante total de 545 milhões de EUR em 
dotações de autorização acima do nível do PO;

13. Considera que é igualmente necessário reforçar outras importantes prioridades desta 
sub-rubrica; chama a atenção, a este respeito, para as PME, que são um elemento 
essencial da economia da União e que desempenham um papel fundamental na criação 
de emprego em todos os Estados-Membros; salienta que o programa Erasmus+ continua 
a ser um programa muito apreciado e conhecido, com um volume de candidaturas que 
ultrapassa largamente o financiamento disponível e que contribui para a promoção de 
um forte sentimento de identidade europeia partilhada;

14. Aumenta, por conseguinte, o nível das dotações de autorização para a sub-rubrica 1A 
em 1 503 766 221 EUR acima do PO (excluindo os projetos-piloto e as ações 
preparatórias), financiando o aumento através da utilização da margem disponível e da 
mobilização dos instrumentos especiais; disponibiliza, além disso, nesta sub-rubrica, um 
montante de 280 700 000 EUR em dotações de autorização para além das anulações de 
autorizações nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro;

Sub-rubrica 1B – Coesão económica, social e territorial

15. Salienta a importância de reforçar a empregabilidade dos jovens e está determinado a 
assegurar o financiamento adequado do programa IEJ no último ano do QFP em vigor; 
sublinha a necessidade de acelerar a execução deste programa e de continuar a melhorar 
a sua eficiência, para garantir que o mesmo confira um maior valor acrescentado 
europeu às políticas nacionais de emprego; propõe, por conseguinte, um aumento de 
363,3 milhões de EUR acima do PO em dotações de autorização para a IEJ;

16. Aumenta o financiamento para assistência técnica, para fazer face à complexidade dos 
procedimentos de gestão dos projetos, desde a preparação das candidaturas até à gestão 
financeira e ao acompanhamento do impacto, que é um obstáculo de monta a uma 
melhor absorção dos «Fundos Estruturais»;

17. Aumenta o nível das dotações de autorização para a sub-rubrica 1B em 
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373 278 264 EUR acima do PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), 
financiando esse aumento através da mobilização dos instrumentos especiais;

Rubrica 2 – Crescimento sustentável: Recursos naturais

18. Em consonância com a prioridade geral de combater as alterações climáticas, concentra 
aumentos significativos, no valor de 233 milhões de EUR em dotações de autorização, 
nas rubricas orçamentais relativas ao programa LIFE+ nos títulos 7 e 34; espera que a 
Comissão garanta a capacidade de absorção necessária para uma utilização eficaz destes 
meios adicionais; 

19. Propõe os aumentos necessários para determinadas rubricas orçamentais, em particular 
para financiar medidas que visem fazer face ao impacto da peste suína africana em 
vários Estados-Membros;

20. Recorda que o nível de dotações do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) terá 
ainda de ser ajustado tendo em conta as receitas afetadas que se prevê que estarão 
disponíveis em 2020, tal como comunicado na carta retificativa da Comissão;

21. Aumenta, em resumo, as dotações de autorização em 267,3 milhões de EUR na rubrica 
2 (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), financiando este aumento 
através da margem disponível sob o limite máximo;

Rubrica 3 — Segurança e cidadania

22. Reforça, no contexto de um limite máximo baixo e irrealista desde o início do atual 
QFP, o financiamento das prioridades do Parlamento nos domínios da segurança 
interna, da migração e dos direitos fundamentais; opõe-se veementemente aos cortes 
efetuados pelo Conselho ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e ao 
Fundo para a Segurança Interna (FSI) e rejeita a proposta do Conselho de transferir 
400 milhões de EUR em dotações de autorização para uma reserva, a aguardar um 
avanço na reforma do Regulamento Dublin III; sublinha que se reveste da maior 
importância investir em meios e num número de funcionários efetivos adequados para 
todas as agências que operam nos domínios da migração, da segurança e do controlo das 
fronteiras, em particular a Europol, a Eurojust, a Procuradoria Europeia e a Frontex;

23. Propõe um aumento de 10 % das dotações para autorizações para os subprogramas 
MEDIA e Cultura do programa Europa Criativa, a fim de resolver o seu 
subfinanciamento crónico e as reduzidas taxas de sucesso das candidaturas; aumenta 
igualmente as dotações para ações multimédia, que são fundamentais para combater a 
desinformação e promover um jornalismo independente;

24. Reforça, por conseguinte, a rubrica 3 em 121 799 746 EUR em dotações de autorização 
acima do PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), financiando o 
aumento através de uma nova mobilização de instrumentos especiais;

Rubrica 4 – Europa Global

25. Sublinha a necessidade de o orçamento da UE contribuir mais para as medidas de 
atenuação e adaptação às alterações climáticas nos países abrangidos pelo Instrumento 
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de Cooperação para o Desenvolvimento e pelo Mecanismo de Proteção Civil da União;

26. Propõe um aumento do financiamento previsto para os países dos Balcãs Ocidentais ao 
abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II), em especial nos domínios 
do funcionamento das instituições democráticas, do Estado de direito, da boa 
governação e da administração pública;

27. Recorda que, tendo em conta as persistentes ameaças à segurança e a deterioração do 
ambiente de segurança nas fronteiras orientais da UE, assim como as difíceis reformas 
com que os parceiros da Europa Oriental se defrontam, é importante proporcionar um 
financiamento suficiente para apoiar a estabilidade, a democracia e a criação de 
confiança e intensificar os esforços para apoiar a redução da pobreza e o 
desenvolvimento económico na região; recorda ainda que os países da vizinhança 
meridional estão a enfrentar uma enorme pressão, nomeadamente os conflitos na Síria e 
na Líbia e o aumento do extremismo, com os consequentes movimentos de refugiados e 
de migrantes; 

28. Considera necessário aumentar as dotações da rubrica orçamental relativa à comunidade 
cipriota turca, a fim de contribuir de forma decisiva para a continuação e a 
intensificação da missão do Comité das Pessoas Desaparecidas em Chipre, para o 
bem-estar dos maronitas que pretendam reinstalar-se e para o de todas as pessoas 
residentes em enclaves, conforme decidido no 3.º Acordo de Viena, e de apoiar o 
Comité Técnico Bicomunitário sobre o Património Cultural, promovendo assim a 
confiança e a reconciliação entre as duas comunidades;

29. Considera que, atendendo aos défices graves e persistentes nos domínios da democracia, 
do Estado de direito e dos direitos fundamentais na Turquia, se justifica reduzir ainda 
mais as dotações previstas para a Turquia ao abrigo do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão; decide, por conseguinte, não inverter os cortes efetuados pelo Conselho ao 
financiamento previsto para a Turquia, reduzir esse financiamento em mais de 
5 milhões de EUR e inscrever na reserva 100 milhões de EUR do financiamento;

30. Reforça o nível das dotações de autorização para a rubrica 4 em 257 217 394 EUR 
acima do PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), financiando o 
aumento através da mobilização adicional de instrumentos especiais;

Rubrica 5 – Administração; Outras rubricas – despesas administrativas e de apoio à 
investigação

31. Repõe os níveis do PO nas rubricas respeitantes às despesas administrativas, incluindo 
as despesas administrativas e de apoio à investigação nas rubricas 1 a 4; propõe 
aumentar em 5,5 milhões de EUR em relação ao PO as dotações de autorização 
previstas para uma Conferência sobre a Democracia Europeia/Futuro da Europa.

Projetos-piloto e ações preparatórias (PP-AP)

32. Relembra a importância dos projetos-piloto e das ações preparatórias (PP-AP) como 
instrumentos para a definição das prioridades políticas e a introdução de novas 
iniciativas, que poderão vir a transformar-se em atividades e programas permanentes da 
União; feita uma análise cuidadosa de todas as propostas apresentadas e tendo 
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plenamente em conta a avaliação da Comissão relativamente quanto ao respeito dos 
requisitos legais e à exequibilidade, aprova um pacote equilibrado de PP-AP que reflete 
as prioridades políticas do Parlamento; insta a Comissão a implementar rapidamente os 
PP-AP e a prestar informações sobre o seu desempenho e os resultados obtidos no 
terreno; 

Pagamentos

33. Chama a atenção para a margem sem precedentes de 20 067,6 milhões de EUR, 
existente sob o limite máximo dos pagamentos no PO, devido ao grande atraso no 
arranque dos programas do período 2014-2020 e à correspondente acumulação de 
pagamentos não utilizados, nomeadamente na sub-rubrica 1B; salienta a necessidade de 
evitar uma acumulação significativa de pedidos de pagamento no início do próximo 
QFP, que pode conduzir a outra crise de pagamentos no orçamento da União, à 
semelhança do que aconteceu no período em curso, e obstar a um início ordenado da 
próxima geração de programas para 2021-2027;

34. Aumenta, por conseguinte, os pagamentos para os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento no valor global de 3 mil milhões de EUR, antevendo que os 
Estados-Membros irão acelerar ainda mais a execução dos seus programas operacionais 
no último ano do QFP em vigor e respeitar melhor as suas próprias previsões; aumenta 
o provisionamento do fundo de garantia do FEIE em 948 milhões de EUR, a fim de 
antecipar para 2020, de uma forma neutra do ponto de vista orçamental, as prestações 
anuais que estavam até agora planeadas para o período 2021-2023, isto é, a fase em que 
se prevê uma maior pressão sobre os pagamentos; reforça, por último, as dotações de 
pagamento nas rubricas cujas dotações de autorização são aumentadas;

Outras secções 

Secção I – Parlamento Europeu

35. Repõe as dotações fixadas na previsão de receitas e despesas com base numa análise 
cuidadosa e responsável das necessidades do Parlamento para 2020, que foram 
aprovadas pelo plenário, em 28 de março de 2019, por larga maioria; está ciente de que 
o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia permite à 
Comissão ajustar o projeto de previsão de receitas e despesas das outras instituições; 
manifesta, não obstante, a sua surpresa e preocupação relativamente aos cortes 
efetuados pela Comissão no orçamento do Parlamento, o que rompe com a tradição de 
boa cooperação entre ambas as instituições;

36. Aumenta duas rubricas orçamentais em relação ao PO, devido a novos elementos com 
impacto nos subsídios transitórios para o orçamento de 2020, que não era possível 
prevenir: uma percentagem mais elevada de deputados não reeleitos nas eleições 
europeias (63 %, enquanto a média que serviu de base de cálculo foi de 50 %) e o 
adiamento do Brexit até 31 de outubro de 2019; aumenta igualmente a rubrica relativa 
às fundações políticas europeias, uma vez que o seu trabalho é fundamental para a 
promoção da democracia e para fazer face a falsas notícias e à desinformação; 

37. Em conformidade com a previsão de receitas e despesas adotada pelo Parlamento:



PE641.127v01-00 10/11 PR\1188391PT.docx

PT

- insta a Mesa a trabalhar numa solução técnica que permita aos deputados ao 
Parlamento Europeu exercerem o seu direito de voto enquanto se encontram de 
licença de maternidade, paternidade ou por doença prolongada;

- recorda o seu pedido à Mesa para que tome medidas com vista a alinhar 
plenamente os subsídios aplicáveis às deslocações de serviço entre os três locais 
de trabalho do Parlamento para os funcionários, os outros agentes e os APA, a 
partir do início de 2020;

- reitera o seu apelo à Conferência dos Presidentes e à Mesa para que revejam as 
normas de execução que regem o trabalho das delegações e missões fora da União 
Europeia; sublinha o facto de que essa revisão deverá considerar a possibilidade 
de os APA, sob determinadas condições, acompanharem os deputados nas 
delegações e missões oficiais do Parlamento;

- solicita ao Secretário-Geral que apresente rapidamente as regras de execução, para 
garantir os direitos estatutários dos APA, a fim de evitar uma interpretação 
discricionária e as desigualdades atuais, que impedem o pleno exercício do seu 
trabalho, tal como indicado nos Estatutos dos Deputados e dos Assistentes;

- solicita a plena aplicação das medidas recomendadas na Resolução do 
Parlamento, de 26 de outubro de 2017, sobre a luta contra o assédio sexual e os 
abusos sexuais na União Europeia , nomeadamente a realização da formação 
contra o assédio para todo o pessoal e todos os deputados, a auditoria externa dos 
dois comités existentes contra o assédio, bem como a transformação dos dois 
comités existentes num comité independente, com médicos e advogados como 
membros permanentes; solicita um apoio suplementar para cobrir os custos de 
pessoal adicional, que seja competente para gerir os casos de assédio no 
Parlamento, reunindo, num serviço específico, pessoal com preparação no 
domínio médico, psicológico, jurídico e de gestão dos recursos humanos, e para 
cobrir as despesas judiciais e médicas das vítimas de assédio, em conformidade 
com o artigo 24.º do Estatuto dos Funcionários;

Outras secções (Secções IV-X)

38. Observa que o PO de 2020 reflete de uma maneira geral as previsões de receitas e 
despesas das várias instituições incluídas nas outras secções do orçamento e 
corresponde, por conseguinte, com algumas exceções, às suas necessidades financeiras; 
considera que os cortes propostos pelo Conselho teriam, por conseguinte, um efeito 
prejudicial sobre o funcionamento das instituições em causa e, consequentemente, sobre 
o seu contributo vital para o funcionamento da União Europeia; neste contexto, propõe 
a reposição dos níveis do PO para 2020 em quase todos os casos, nomeadamente no que 
diz respeito aos quadros de pessoal da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e 
do Serviço Europeu para a Ação Externa;

39. Considera que, num número limitado de casos e tendo em conta as previsões de receitas 
e despesas das instituições, é necessário aumentar as rubricas orçamentais acima do 
orçamento de 2020 e sugerir lugares adicionais; propõe, por conseguinte:

a) Em relação ao Tribunal de Justiça e em razão do seu volume de trabalho 
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crescente, repor os 11 lugares propostos pelo Tribunal na sua previsão de receitas 
e despesas (7 lugares AD e 4 AST), que a Comissão não incluiu no PO para 2020, 
e prever as dotações necessárias para as respetivas remunerações e subsídios;

b) No que diz respeito ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões, aumentar as dotações previstas no PO para 2020 em algumas rubricas 
orçamentais, de modo a manter um nível de dotações semelhante ao do ano 
passado;

c) Quanto ao Provedor de Justiça Europeu, acrescentar dois lugares AD em relação 
ao orçamento para 2020e efetuar  pequenos cortes em três rubricas orçamentais, 
para compensar os montantes repostos em duas outras rubricas orçamentais;

o

o o

40. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, juntamente com as 
alterações ao projeto de orçamento geral, ao Conselho, à Comissão, às restantes 
Instituições e aos órgãos interessados, bem como aos parlamentos nacionais.


