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SUGESTÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que a Europa se encontra numa encruzilhada devido a uma crise de 
legitimidade em relação às decisões europeias;

B. Considerando que é necessário aproximar o projeto europeu dos cidadãos da UE, 
prestando especial atenção às suas necessidades, vidas e expectativas, a fim de, acima 
de tudo, reforçar a legitimidade da UE e restabelecer a confiança e o entusiasmo 
relativamente ao projeto europeu graças a uma governação renovada da UE; 

C. Considerando que o controlo parlamentar das despesas públicas constitui uma 
componente essencial de um sistema democrático moderno;

D. Considerando que uma maior democracia na UE está estreitamente associada a uma 
maior transparência, responsabilidade e integridade, devendo estes últimos ser os 
princípios orientadores da cultura no seio das instituições da UE, a fim de promover 
uma governação eficiente e garantir uma maior abertura no funcionamento da UE e do 
seu processo de tomada de decisões;

E. Considerando que todas as instituições da UE devem ser transparentes e plenamente 
responsáveis perante os cidadãos da UE relativamente aos fundos que lhes são 
confiados enquanto instituições da União;

F. Considerando que os líderes da UE-27 transmitiram um sinal claro de «unidade e 
solidariedade» com a adoção da Declaração de Roma, em 25 de março de 2017; 

G. Considerando que a inércia a nível europeu deixou de ser uma opção, tendo em conta os 
grandes desafios que a União deverá enfrentar, nomeadamente no que diz respeito à 
globalização, à migração, à defesa com base numa cooperação reforçada, às questões 
sociais, à conclusão da União Económica e Monetária e à escolha de novos recursos 
próprios da UE;

H. Considerando que o orçamento da UE continua a ser uma importante fonte de 
financiamento para os Estados-Membros;

1. Considerando que a confiança dos cidadãos nas instituições da UE é fundamental para a 
democracia, a boa governação e a eficácia na definição das políticas;

2. Salienta que é fundamental superar as visões contraditórias da Europa e conciliar as 
prioridades concorrentes, a fim de evitar o risco de rutura da União ou o seu 
enfraquecimento;

3. Reconhece que o Brexit tornou mais urgente a necessidade de refletir de forma mais 
aprofundada sobre a estrutura institucional e das despesas da UE e de definir uma nova 
dinâmica política da UE;

4. Salienta que a decisão do Reino Unido de sair da União terá consequências orçamentais 
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complexas e afetará negativamente o orçamento da UE; insiste em que a UE-27 
remanescente deve ser mais ambiciosa em termos de reforma orçamental, tendo em 
conta os desafios atuais e futuros da UE;

5. Está convicto de que ainda há margem para consolidar a responsabilização democrática 
no âmbito da União, nomeadamente através do desenvolvimento de mecanismos sólidos 
para garantir a legitimidade política e a responsabilização institucional e da 
racionalização das estruturas de governação da UE cada vez mais complexas;

6. Recorda a necessidade de uma reforma orçamental e administrativa urgente da UE que 
simplifique os seus procedimentos internos e torne a UE mais compreensível e acessível 
para os seus cidadãos;

7. Recorda que qualquer desenvolvimento na arquitetura da União em relação aos órgãos 
existentes ou à criação de novas entidades jurídicas deve sempre ter em conta as 
questões da responsabilidade democrática da UE, os mecanismos de auditoria pública e 
a eficiência das atividades;

8. Considera que é necessário reduzir as lacunas em matéria de responsabilidade no âmbito 
da UE e caminhar para modos de escrutínio mais colaborativos que combinem a 
supervisão democrática e as atividades de auditoria, proporcionando simultaneamente 
uma maior transparência; solicita que tal assegure a plena responsabilização e uma 
supervisão democrática efetiva do Banco Europeu de Investimento, do Banco Central 
Europeu e de futuros organismos a serem criados, tais como um Fundo Monetário 
Europeu;

9. Salienta, além disso, que chegou o momento de refletir de forma pragmática sobre os 
modos de prestação da UE, respondendo às questões fundamentais sobre a melhor 
forma de aplicar as políticas da União e quais os modelos de governação que devem ser 
aplicados, a fim de preparar o caminho para uma Europa de resultados tangíveis;

10. Recorda que é necessária uma visão estratégica da UE a longo prazo; considera que é 
chegado o momento de apresentar novas narrativas europeias e de executar as políticas 
da UE de forma mais estratégica, com base num determinado número de prioridades, 
objetivos coletivos e competências da União claramente definidas e compreensíveis, a 
fim de melhorar a clareza e a eficácia;

11. Sublinha que a tradução dos objetivos políticos globais em ações concretas e visíveis e 
em resultados para os cidadãos da UE deve ser sujeita a revisões regulares, pelo que é 
estritamente necessário manter o controlo orçamental como componente fundamental 
do controlo democrático;

12. Salienta que o reforço da supervisão democrática e do controlo do Parlamento se deve 
basear não só no acompanhamento tradicional das existências e dos fluxos financeiros, 
mas também numa avaliação exaustiva da relação custo-benefício, do impacto valioso e 
sustentável para os cidadãos e do respeito dos valores da União e do Estado de direito;

13. Considera que o respeito dos valores fundamentais, a garantia da proteção do Estado de 
direito nos Estados-Membros e a introdução da condicionalidade ecológica são pré-
requisitos democráticos essenciais para a definição de qualquer nova solidariedade 
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financeira da UE; manifesta a sua preocupação com a evolução recente no tocante à 
falta de respeito pelo Estado de direito em alguns Estados-Membros; congratula-se, 
neste contexto, com a proposta da Comissão de regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo à proteção do orçamento da União em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado de direito nos Estados-Membros (COM (2018) 
0324); salienta que as instituições europeias devem tomar medidas para proteger o 
Estado de direito;

14. Solicita que o atual quadro de proteção dos interesses financeiros da União seja 
reforçado através de um sistema de sanções proporcional ao grau das deficiências ou 
das tentativas de comprometer o Estado de direito com base numa avaliação 
independente, que podem ir da redução do financiamento da UE à suspensão de 
pagamentos e autorizações por deficiências recorrentes; considera que, em tais 
circunstâncias, o Parlamento deve participar, em pé de igualdade com o Conselho, no 
processo de tomada de decisões relativas a esses processos e ao levantamento de tais 
medidas;

15. Recorda que é necessário promover a procura de valor acrescentado europeu, ou seja, 
que o agrupamento dos recursos a nível europeu produza resultados em comparação 
com as despesas a nível nacional, que não podem centrar-se no fornecimento de bens 
públicos europeus;

16. Considera necessário desenvolver instrumentos de melhor qualidade para as reformas 
estruturais em toda a UE, através da disponibilização de bens públicos europeus 
substanciais, e que tal deve ser feito no respeito dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade;

17. Considera que a pré-condicionalidade das políticas deve ser reforçada, se necessário e 
sem prejudicar o funcionamento dos programas, a fim de assegurar uma boa gestão 
financeira eficaz na execução das despesas da União;

18. Reitera que, no âmbito do debate sobre o futuro da Europa, deve analisar-se de que 
forma o sistema orçamental da União pode ser reformado, a fim de proporcionar um 
orçamento adequado para garantir que as políticas previstas sejam financiadas, um 
maior equilíbrio entre a previsibilidade e a capacidade de resposta e assegurar que os 
mecanismos de financiamento global não sejam mais complexos do que o necessário 
para realizar os objetivos políticos da União e garantir a prestação de contas;

19. Considera adequado garantir que o orçamento proporciona uma verdadeira mais-valia 
para os cidadãos da UE;

20. Salienta que garantir meios financeiros suficientes, associados à modernização do 
sistema de recursos próprios, nomeadamente através da garantia de recursos próprios 
estáveis, eficientes e genuinamente europeus, é fundamental para manter um elevado 
nível de investimento e de ambições e influência da União na cena internacional;

21. Salienta que as agências europeias desempenham um papel insubstituível no 
fornecimento de conhecimentos especializados nos respetivos domínios e, ao mesmo 
tempo, na representação da UE nos Estados-Membros; sublinha que é, por conseguinte, 
essencial garantir que, futuramente, o trabalho das agências será bem estruturado e 
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organizado, que as suas atividades serão viáveis e que a sua visibilidade será sempre 
assegurada; 

22. Salienta, além disso, que o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) deve ser 
integrado no orçamento da UE, tal como já referido na nova proposta do quadro 
financeiro plurianual (QFP) para 2021-2027, a fim de evitar a fragmentação do 
orçamento; sublinha que a inclusão do FED no orçamento da UE aumenta a capacidade 
da autoridade de quitação para controlar as despesas na UE;

23. Exorta todas as instituições da UE a reforçar os procedimentos e as práticas aplicados 
com vista a salvaguardar os interesses financeiros da União e a dar o seu contributo 
ativo para um processo de quitação orientado para os resultados; considera, neste 
contexto, que o processo de quitação é um instrumento indispensável de 
responsabilização democrática perante os cidadãos da União;

24. Salienta a importância de salvaguardar o dinheiro dos contribuintes da UE contra a 
fraude e outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União;

25. Recorda as dificuldades recorrentes encontradas nos processos de quitação até à data, 
devido à falta de cooperação do Conselho; reitera que o Conselho deve ser responsável 
e transparente, como o são as outras instituições; salienta que não deve haver exceções a 
esta regra;

26. Considera que a criação da Procuradoria Europeia (EPPO) constitui um marco 
importante na realização de um espaço público europeu; insta a Comissão a trabalhar no 
sentido de uma rápida instituição da Procuradoria Europeia, fornecendo recursos 
suficientes;

27. Chama a atenção para o fenómeno da corrupção, que tem importantes consequências 
financeiras e constitui uma ameaça grave para a democracia, o Estado de direito e o 
investimento público; reitera o seu apelo à Comissão para que retome a publicação de 
um relatório anual sobre a corrupção; 

28. Solicita à Comissão que proponha opções para futuros métodos de cooperação com o 
Grupo de Estados do Conselho da Europa contra a Corrupção (GRECO), incluindo a 
apresentação pela UE da sua candidatura ao mesmo, e que o Parlamento seja informado 
sobre o andamento dessa candidatura;

29. Solicita que a política de integridade e o quadro ético de todas as instituições e agências 
da UE sejam reforçados através de uma melhor aplicação dos códigos de conduta, da 
proteção dos autores de denúncias, dos princípios éticos, da transparência e da 
responsabilização;

30. Incentiva, enquanto princípio orientador, o esboço dos contornos da Europa do futuro, 
garantindo um equilíbrio entre responsabilidade e nova solidariedade e favorecendo o 
método comunitário relativamente à utilização do intergovernamentalismo enquanto 
método de governação para a UE;

31. Considera que é necessário prosseguir o debate sobre o futuro da Europa ao mais alto 
nível institucional, prestando especial atenção à utilização mais eficaz do financiamento 
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e dos mecanismos democráticos de controlo do orçamento da UE.
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