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SUGESTÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos, na sua qualidade de 
comissão competente, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório intercalar relativo 
ao regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
2021-2027 e sobre a decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União 
Europeia.

Proposta de QFP

1. Recorda os princípios orçamentais europeus da unicidade, da verdade orçamental, da 
anualidade, do equilíbrio, da universalidade, da especificação, do desempenho, da boa 
gestão financeira e da transparência, que devem ser respeitados aquando da elaboração 
do quadro financeiro plurianual (QFP);

2. Salienta que o QFP 2021-2027 abrirá o caminho para um orçamento europeu com um 
verdadeiro valor acrescentado, dotado de recursos financeiros suficientes para 
concretizar as suas ambições e com uma tónica reforçada na estabilidade, na 
simplicidade, no desempenho e nos resultados, o que conduzirá a um acréscimo da 
qualidade e da eficácia das despesas, a uma redução dos custos de funcionamento, a 
uma afetação eficiente dos recursos, à equidade e a uma responsabilização e 
transparência acrescidas relativamente aos fundos da União, tornando o orçamento 
compreensível para os cidadãos europeus;

Números1

3. Observa que, segundo o Tribunal de Contas Europeu (TCE), a proposta da Comissão 
para o QFP 2021-2027 representa um aumento de 18 % a preços correntes no QFP 
2014-2020: este passou de 1.087 para 1.279 mil milhões de euros; salienta, no entanto, 
que, depois de ter em conta a inflação, os montantes atribuíveis aos beneficiários do 
Reino Unido durante o QFP 2014-2020 e a integração do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) no orçamento, o aumento real representa 5 %; salienta que, em 
proporção ao rendimento nacional bruto (RNB), a Comissão estima que, aplicando a 
mesma base comparável, se verifica, de facto, uma diminuição de 1,16 % para 1,08 %, e 
de 11 % aquando da integração do FED;

4. Assinala que a Comissão propõe uma redução de 16 % do financiamento para a rubrica 
«Recursos Naturais e Ambiente» do QFP, o que significa, nomeadamente:

– uma redução de 15 % na PAC no seu conjunto (uma diminuição de 11 % nos 
pagamentos diretos e uma redução de 27 % nos programas de desenvolvimento 
rural),

– um aumento de 38 %, segundo os dados do Parlamento, para o Programa para o 
Ambiente e a Ação Climática (LIFE), que continuará a representar uma pequena 
parte da rubrica «Recursos naturais e ambiente»: 2 %;

                                               
1 Proposta da Comissão para o quadro financeiro plurianual 2021-2027, documento informativo do TCE, julho 
de 2018.
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5. Nota que a proposta relativa às despesas para a rubrica «Coesão e valores» prevê um 
aumento de 1 %, embora se registem alterações significativas ao nível do programa, 
uma vez que, no seu conjunto, os três fundos que constituem atualmente a coesão, 
nomeadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo de 
Coesão (FC) e o Fundo Social Europeu (FSE), devem ser reduzidos em 10 %, a saber:

– um aumento de 2 % no FEDER, 

– uma redução de 45 % no Fundo de Coesão,

– uma redução de 7 % no FSE, não obstante o seu âmbito alargado e a integração da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens;

6. Observa com preocupação o facto de a Comissão ter apresentado, no Regulamento 
Disposições Comuns, as dotações nacionais para a política de coesão sem discriminar 
pormenorizadamente entre o FEDER, o Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu 
Plus (FSE+);

7. Observa que serão incluídos outros programas na rubrica «Coesão e valores», como o 
Erasmus +, para os quais a Comissão prevê um aumento de 77 % do financiamento 
(correspondente a 7 % da nova rubrica «Coesão e valores»);

8. Assinala que, em geral, a Comissão propõe aumentar o financiamento para as outras 
rubricas do QFP em 115 mil milhões de EUR, o que corresponde a 11 % do atual QFP; 

9. Nota que a redefinição de prioridades proposta pela Comissão incide nas rubricas 
«Gestão das migrações e das fronteiras» e «Segurança e Defesa», que aumentarão para 
cerca de 5 % do orçamento no seu conjunto, passando do atual nível de 1 %, e que as 
despesas no âmbito do «Mercado Único, Inovação e Digital» aumentarão para 15 % em 
relação ao atual nível de 11 %;

Planeamento estratégico

10. Assinala que a propostas da Comissão irão harmonizar plenamente a estrutura e os 
programas do orçamento da UE com a agenda positiva da União pós-2020, tal como foi 
acordado em Bratislava e em Roma1; observa que as declarações e o roteiro adotados 
em Bratislava e em Roma não podem ser considerados como uma visão estratégica de 
longo prazo com objetivos e indicadores que abrangem todos os domínios políticos da 
União;

11. Reitera o seu pedido à Comissão para que apresente uma visão a longo prazo sobre a 
posição da União Europeia num mundo globalizado, com base na correta aplicação de 
políticas assentes em objetivos políticos de longo prazo, permitindo assim à UE fazer 
face aos desafios que enfrenta atualmente e que se lhe colocarão no futuro; nota que, se 
tal não acontecer, o valor acrescentado da proposta do QFP poderá ficar comprometido;

12. Salienta que a estratégia Europa 2020 terminará antes do início do novo QFP e que 
ainda está por acordar um novo conjunto de objetivos estratégicos da UE; salienta a 

                                               
1 Declaração de Bratislava, 16 de setembro de 2016; Declaração de Roma, de 25 de março de 2017.
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necessidade de um maior planeamento estratégico por parte da Comissão e reitera que 
os orçamentos públicos devem ser determinados após a fixação dos objetivos políticos 
de longo prazo e da conceção das políticas que estejam em consonância com uma visão 
global para a UE; lamenta, por conseguinte, que a nova proposta de QFP não reflita 
inteiramente esta necessidade;

13. Salienta que os Estados-Membros e a Comissão devem, em primeiro lugar, apresentar 
necessidades, devidamente justificadas, em matéria de financiamento da União e definir 
os objetivos estratégicos a alcançar e os resultados pretendidos, antes de planear a 
despesa, em conjunto com os indicadores correspondentes;

Prioridades políticas e apresentação do orçamento da UE

14. Congratula-se com o facto de os novos programas virem a ser agrupados em conjuntos 
de políticas, o que se refletirá nos títulos do orçamento anual; manifesta a sua esperança 
de que isto proporcione uma maior clareza relativamente à forma como irão contribuir 
para os objetivos políticos;

15. Saúda a modernização e simplificação gerais do orçamento e com a ambição de 
alcançar uma maior racionalização, flexibilidade e transparência;

16. Congratula-se com o facto de a Comissão tencionar, a partir de 2021, alinhar o conceito 
de domínios de intervenção com os conjuntos de programas e que este alinhamento 
permitirá facilitar a reconciliação entre o orçamento anual e as rubricas do QFP;

17. Recorda que a Comissão do Controlo Orçamental (CONT) solicitou, por várias 
ocasiões, à Comissão que apresentasse o orçamento da União em conformidade com os 
objetivos políticos do QFP, tal como adotado pelo Parlamento; considera que tal 
permitirá à autoridade orçamental examinar e acompanhar mais facilmente a preparação 
e a execução do orçamento; 

18. Recorda que o financiamento de políticas e projetos deve estar em conformidade com os 
objetivos em matéria de clima e energia e com os compromissos assumidos no âmbito 
do Acordo de Paris; recorda, por conseguinte, que pelo menos 30 % das despesas da UE 
devem contribuir para os objetivos em matéria de clima e concorda que isto é feito mais 
eficazmente integrando as despesas com as alterações climáticas em todos os programas 
da UE; reitera o seu apelo à Comissão para que garanta que tal seja aplicado de forma 
coerente e abrangente, em conformidade com o planeamento estratégico;

19. Salienta que há uma falta de investimentos claros em relação aos objetivos do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais adotado pelas três instituições;

20. Lamenta a falta de alinhamento do QFP proposto com os 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU para 2030 que contribuem para uma 
transformação progressiva no sentido de uma sociedade europeia sustentável;

21. Convida a Comissão a evidenciar-se continuamente por uma capacidade de liderança e 
um empenhamento suficientes nos domínios estratégicos e solicita à Comissão que 
assegure uma maior visibilidade global do financiamento ao público em geral;
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Simplificação e desempenho

22. Congratula-se com a proposta da Comissão de reduzir em um terço o número de 
programas de despesas e de tornar as regras mais coerentes; salienta que, para atingir 
efetivamente a uma para os beneficiários, há que eliminar todas as regras, requisitos e 
procedimentos desnecessários;

23. Interroga-se por que razão a Comissão utiliza dois conjuntos de objetivos e de 
indicadores para medir o desempenho da sua gestão financeira: por um lado, os 
Diretores-Gerais da Comissão avaliam a consecução dos objetivos definidos no seu 
plano de gestão nos seus relatórios anuais de atividades e, por outro, a Comissão avalia 
o desempenho dos programas de despesas através das fichas de programa de despesas 
operacionais anexadas ao projeto de orçamento;

24. Recorda que o atual quadro de desempenho dos programas comunicados nas fichas de 
programa inclui 716 indicadores de diferentes tipos que medem o desempenho em 
função de 61 objetivos gerais e 228 objetivos específicos;

25. Insta a Comissão a:

a) simplificar a elaboração de relatórios sobre o desempenho nomeadamente:

– prosseguindo com a redução do número de objetivos e indicadores 
utilizados pela Comissão para os seus diversos relatórios sobre o 
desempenho concentrando-se naqueles que melhor medem o desempenho 
do orçamento da União no interesse da simplificação, transparência e 
melhor controlo; 

– ampliando a abordagem qualitativa e a incluir indicadores ambientais e 
sociais para poder medir o impacto da política da UE nas políticas 
ambientais e sociais;

– apresentando informações financeiras por forma a que possam ser 
comparadas com as informações sobre o desempenho, para que a ligação 
entre as despesas e o desempenho seja clara;

b) reforçar o equilíbrio da elaboração de relatórios sobre o desempenho apresentando 
claramente informações sobre os principais desafios que ainda estão por superar;

c) apresentar uma declaração sobre a qualidade dos dados comunicados sobre o 
desempenho;

Revisão da despesa que acompanha a proposta de QFP

26. Lamenta que a Comissão se tenha limitada a fazer uma revisão da despesa, em vez de 
analisar todos os grandes programas no âmbito do atual QFP através de uma abordagem 
orçamental de base zero; observa, no entanto, que a revisão limitada efetuada pela 
Comissão visava combinar:

– uma análise estratégica (centrada na atribuição de prioridade aos programas de acordo 
com o seu valor acrescentado e coerência com os objetivos da UE) com
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– uma análise da eficácia (procurando meios para melhorar a execução dos programas 
existentes); 

27. lamenta que a revisão da despesa acima mencionada não tenha fornecido uma avaliação 
exaustiva destinada a demonstrar o valor acrescentado real dos programas

28. Recorda que, para permitir a elaboração pelo Parlamento do quadro político para cada 
um dos cinco anos seguintes, a programação do orçamento deve ser alinhada com os 
ciclos legislativos; considera que o QFP para 2021-2017 refere-se a um período 
transitório, em que se passa de um orçamento de sete anos para uma nova fórmula 
alinhada pelos períodos legislativos de cinco anos, que, ao mesmo tempo, não 
compromete as políticas para as quais é necessário prever uma programação a longo 
prazo;

29. Congratula-se com o facto de a Comissão reconhecer a necessidade de alinhar o QFP 
aos ciclos políticos e institucionais e considera que a organização de uma revisão 
intercalar o mais tardar no final de 2023 representa um passo em frente rumo a uma 
sincronização progressiva da duração do QFP com o ciclo quinquenal das instituições 
da UE;

Valor acrescentado para a UE

30. Recorda que, no documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE1, a Comissão 
propôs uma lista de sete critérios para a avaliação do valor acrescentado para a UE e 
explica o facto de que o apoio financeiro da UE aos programas deve depender dos 
resultados dessa avaliação2; manifesta a sua preocupação pelo facto de não existir, nem 
tão pouco estar prevista para breve, uma definição transparente do valor acrescentado da 
UE;

31. Observa que, de acordo com o documento de reflexão, só os programas com um valor 
acrescentado europeu muito elevado devem beneficiar de um financiamento integral por 
parte da UE, que, para os que têm um valor acrescentado médio a elevado para a UE, o 
financiamento deve ser limitado e que os programa cujo valor acrescentado para a UE é 
reduzido não devem receber financiamento;

32. Lamenta que a Análise das Despesas publicada não forneça nem uma avaliação 
sistemática dos programas com base nos critérios definidos pela Comissão para o valor 
acrescentado da UE nem conclusões gerais claras sobre o valor acrescentado de cada 
programa para a UE; insta a Comissão a desenvolver e aplicar um conceito sólido, que 
ofereça clareza, de valor acrescentado para a UE com base nos sete critérios 
estabelecidos no documento de reflexão;

33. Observa que, uma vez que os objetivos estratégicos para o período pós-2020 ainda não 
foram definidos, a Comissão não estava em condições de avaliar de forma adequada a 
coerência com os objetivos da UE para o período 2021-2027, o que torna difícil indicar 

                                               
1 Documento de reflexão da Comissão sobre o futuro das finanças da UE, de 28 de junho de 2017, 
COM(2017)0358.
2 Os critérios incluem: Objetivos e obrigações do Tratado, bens públicos com uma dimensão europeia, 
economias de escala, efeitos de contágio, subsidiariedade, benefícios da integração na UE e valores europeus: 
paz, democracia, Estado de direito.



PE627.869v02-00 8/12 AD\1165429PT.docx

PT

e acompanhar o valor acrescentado para a UE, o que, em todo o caso, deve continuar a 
demonstrar melhorias, nomeadamente em termos de coesão económica, social e 
territorial da UE;

34. Recorda que o orçamento europeu tem a obrigação de responder adequadamente às 
exigências e ambições das políticas europeias e de representar um valor acrescentado 
para a União;

Flexibilidade e responsabilização

35. Congratula-se com as propostas da Comissão no sentido de melhorar a capacidade do 
orçamento da UE para responder à evolução das circunstâncias, aumentando a 
flexibilidade global e assegurando dotações suficientes para responder a acontecimentos 
imprevistos sem comprometer a vigilância e o controlo; congratula-se, em especial, com 
as propostas de aumento do limite máximo dos recursos próprios, de redução da 
diferença entre o total das dotações de pagamento e o total das dotações de autorização, 
de suprimir os limites da margem global para os pagamentos, de aumentar a dimensão e 
o âmbito dos instrumentos especiais fora do âmbito do QFP (Instrumento de 
Flexibilidade, Reserva para Ajudas de Emergência, Fundo de Solidariedade da União 
Europeia e Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização), de alargar o âmbito da 
reserva para ajudas de emergência para operações no interior da UE e de alargar a 
margem global relativa às autorizações e, por conseguinte, o reforço da reserva da 
União;

36. Congratula-se com a proposta da Comissão de incorporar o FED no orçamento da UE e 
de o sujeitar aos mesmos princípios e regras que se aplicam aos outros programas 
financiados pelo orçamento da UE, embora saliente que se deve assegurar um nível 
coerente de responsabilização e de transparência em relação aos fundos utilizados para 
alcançar os objetivos da UE através do orçamento da UE e aos que continuarão a ser 
gastos fora do orçamento;

37. Insiste em que os mandatos de auditoria pública devem ser estabelecidos para todos os 
tipos de financiamento de políticas da UE a nível nacional e da UE e que o TCE deve 
ser nomeado como auditor dos organismos criados para aplicar as políticas da UE, 
incluindo organismos da UE como a Agência Europeia de Defesa e o proposto Fundo 
Monetário Europeu e os organismos criados através de acordos fora da ordem jurídica 
da UE, como o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Banco Europeu de 
Investimento, relativamente às suas operações fora do orçamento da UE;

Cortes na PAC e coesão

38. Assinala os cortes propostos pela Comissão à PAC e à coesão e considera que 
constituem um passo necessário rumo a uma despesa mais eficaz e centrada em 
objetivos;

39. Receia que os cortes na PAC venham a afetar a capacidade de um grande número de 
agricultores manter a sua atividade profissional; considera que, para limitar estes efeitos 
negativos, o aumento da eficácia do apoio da PAC constitui uma necessidade absoluta;

40. Recorda as recomendações do TCE sobre a comunicação da Comissão sobre o futuro da 
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PAC, nomeadamente que o novo modelo de entrega deve apresentar objetivos de 
desempenho ambiciosos e pertinentes, baseados em dados estatísticos e científicos, 
alinhados com os objetivos da UE, caracterizados por uma sólida responsabilidade e 
cadeia de auditoria e baseados num maior controlo do desempenho e na avaliação do 
desempenho das políticas, assim como num sólido quadro de avaliação;

41. Salienta que os regimes de financiamento da PAC devem beneficiar, em especial, as 
pequenas explorações agrícolas, as zonas que colocam maiores desafios em termos 
ecológicos e geográficos e as regiões escassamente povoadas, em conformidade com os 
objetivos estratégicos da UE;

42. Observa que a proposta da Comissão de conceber a nova PAC com base em planos 
estratégicos a estabelecer pelos Estados-Membros poderá obrigá-los a assumir uma 
maior responsabilidade em matéria de política agrícola e de orçamentação; assinala, 
além disso, que tal pode dar azo a um risco acrescido em termos de uma maior 
diversidade e complexidade na gestão financeira da PAC e de dificultar os controlos 
legítimos;

43. Chama a atenção para os cortes nos programas de desenvolvimento rural, que, na sua 
totalidade, ascendem a 27 %, 45 % dos quais no domínio da coesão e 10 % no Fundo 
Social Europeu; convida, no entanto, a Comissão a assegurar que dispõe de capacidade 
para combater eficazmente as disparidades e as clivagens entre zonas urbanas e rurais, 
inverter os processos de agravamento das divergências e ultrapassar a fragmentação;

Recursos próprios

44. Congratula-se com as três novas categorias de recursos próprios que incluem uma parte 
da matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), 
uma percentagem de 20 % das receitas geradas pelo regime de comércio de licenças de 
emissão e uma contribuição nacional calculada sobre a quantidade de resíduos de 
plástico não reciclados em cada Estado-Membro; recorda, neste contexto, que o sistema 
de recursos próprios proposto não deve aumentar a carga fiscal global para os 
contribuintes da UE, devendo ainda conduzir a uma redução proporcional da 
contribuição dos Estados-Membros para o orçamento da UE;

45. Incentiva a Comissão a apresentar propostas adicionais relativas a novos recursos 
próprios, a fim de alcançar, a médio prazo, um orçamento sustentável da UE; entende 
que a parte dos verdadeiros novos recursos próprios deve desempenhar um papel 
importante na parte das receitas do orçamento da UE;

46. Reitera que o atual sistema de correções e abatimentos deve ser suprimido e apoia a 
proposta da Comissão de eliminar gradualmente todos os descontos até 2025, o que 
conduzirá a uma estrutura mais simples e transparente;

47. Apoia a proposta da Comissão de reduzir para 10 % a percentagem de direitos 
aduaneiros retidos pelos Estados-Membros como sendo «custos de cobrança»;

48. Insta a que o IVA seja mantido como recurso próprio da UE, aplicando 
simultaneamente uma verdadeira simplificação; 



PE627.869v02-00 10/12 AD\1165429PT.docx

PT

49. Entende que o financiamento da UE deve ser mais estável, sustentável, previsível, 
transparente e inteligível para os cidadãos da UE;

50. Observa que o principal objetivo da condicionalidade na UE consiste em promover a 
integração e a coesão entre os Estados-Membros; considera que uma condicionalidade 
lógica sólida deve envolver a criação de incentivos de um modo que conduza a uma 
maior participação dos Estados-Membros no projeto europeu, contribua para o resultado 
pretendido e previna a utilização abusiva dos fundos da UE;

51. Insta a Comissão a esclarecer o cálculo da contribuição nacional com base na 
quantidade de resíduos de embalagens de plástico não reciclados nos Estados-Membros 
e o modo como será recolhido; solicita à Comissão que estabeleça um conjunto de 
instrumentos de acompanhamento que ajudarão os Estados-Membros a estabelecer uma 
metodologia comum para a recolha e o cálculo das contribuições;

52. Constata, com preocupação, que a proposta legislativa sobre a MCCCIS ainda não foi 
adotada e que não existe uma previsão temporal para a sua aprovação no Conselho; 
considera que, por esse motivo, a MCCCIS não pode ser considerada um verdadeiro 
recurso próprio para o próximo período de programação; insta o Conselho a chegar a 
um acordo a este respeito, tendo em conta a importância da MCCCIS para resolver o 
problema da elisão fiscal por parte das empresas multinacionais;

53. Congratula-se com o princípio segundo o qual as futuras receitas provenientes das 
políticas da UE devem reverter para o orçamento da UE, uma vez que constituem uma 
verdadeira fonte de rendimento da UE.

54. Reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros para que assegurem o reforço 
dos atuais sistemas de controlo e a prevenção de fraudes e irregularidades lesivas dos 
interesses financeiros da UE;

55. Salienta, neste contexto, a necessidade de eliminar as disparidades em matéria de 
controlos aduaneiros em toda a UE, que representam um risco maciço para os interesses 
financeiros da UE, e insta a Comissão a harmonizar a gestão aduaneira em toda a UE, a 
fim de combater eficazmente o contrabando de mercadorias e a fraude fiscal.



AD\1165429PT.docx 11/12 PE627.869v02-00

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

CONT
13.9.2018

Data de aprovação 10.10.2018

Resultado da votação final +:
–:
0:

16
2
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, 
Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt 
Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, 
Joachim Zeller

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Iris Hoffmann, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche



PE627.869v02-00 12/12 AD\1165429PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO

16 +

ALDE Nedzhmi Ali

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D Inés Ayala Sender, Iris Hoffmann, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, 
Miroslav Poche, Derek Vaughan

2 -

EFDD Jonathan Bullock

ENF Jean-François Jalkh

1 0

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

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


	1165429PT.docx

