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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 cabe ao Parlamento garantir o controlo democrático da Comissão, 
que é de natureza política, mas abrange diferentes aspetos e procedimentos;

B. Considerando que o orçamento é o instrumento mais importante da União Europeia para 
a realização dos seus objetivos e estratégias, pelo que o controlo orçamental se reveste 
da maior importância;

C. Considerando que, apesar do compromisso da Comissão no que se refere ao 
desempenho, a orçamentação por atividades continua - lamentavelmente - a ser o 
princípio fundamental na elaboração do orçamento da União;

D. Considerando que a avaliação de resultados e a auditoria do desempenho se baseiam nos 
objetivos definidos durante a primeira fase ao nível da programação;

E. Considerando que a avaliação é um instrumento que visa identificar e compreender os 
resultados e os impactos de um processo, assim como identificar alternativas que 
contribuam para uma tomada de decisões conducente a melhorias adicionais do 
processo;

1. Recorda que o controlo sobre os órgãos da UE é a razão de ser do Parlamento Europeu e 
que a responsabilidade da Comissão face ao Parlamento é um princípio subjacente ao 
funcionamento da UE e ao controlo democrático interno;

2. Recorda que a quitação é um processo político anual que assegura um controlo 
democrático ex post da execução do orçamento da União Europeia pela Comissão sob a 
sua própria responsabilidade e em cooperação com os Estados-Membros;

3. Salienta que o processo de quitação demonstrou ser um instrumento poderoso com 
impacto na evolução positiva do sistema orçamental da UE, na gestão financeira, na 
definição da agenda e na forma como as políticas da UE são definidas e aplicadas, 
contribuindo ao mesmo tempo para aumentar a influência política do Parlamento;

4. Destaca que o principal objetivo do processo de quitação é aferir se os fundos da União 
foram corretamente geridos e verificar, anualmente, se a totalidade das receitas e 
despesas da União, bem como o saldo delas resultante e o ativo e passivo da União, 
constam do balanço;

5. Observa que a decisão do Parlamento de conceder, adiar ou recusar a quitação baseia-se 
sobretudo, embora não exclusivamente, na auditoria do Tribunal de Contas que examina 
a fiabilidade das contas e a legalidade e regularidade das transações subjacentes;

6. Salienta que, nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), o Tribunal de Contas deve obrigatoriamente verificar a legalidade e a 
regularidade das receitas e das despesas e se houve boa gestão financeira; que, ao fazê-
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lo, tem de assinalar, em especial, quaisquer irregularidades; que a fiscalização das 
receitas tem de ser efetuada com base nos montantes devidos e nos pagamentos 
efetuados à União; e que a fiscalização das despesas tem de ser efetuada com base nas 
autorizações e nos pagamentos;

7. Recorda que, no momento da quitação, o Parlamento tem não só de avaliar a 
regularidade como também o desempenho da gestão financeira na União Europeia;

8. Observa que o Parlamento também baseia a sua decisão nos elementos de prova 
solicitados pela Comissão relativamente à execução das despesas ou ao funcionamento 
dos sistemas de controlo financeiro;

9. Observa que a Comissão é obrigada a ter em conta as observações no âmbito das 
decisões relacionadas com a quitação, bem como as observações do Parlamento 
relacionadas com a execução das despesas, estando obrigada a apresentar um relatório 
sobre as medidas tomadas à luz das suas recomendações e observações;

10. Recorda que o Parlamento examina igualmente os relatórios especiais adotados pelo 
Tribunal de Contas, que incidem na boa gestão de diferentes setores ou políticas;

11. Assinala que os referidos relatórios dizem respeito à aplicação dos princípios da 
economia, da eficiência e da eficácia, lançam sistematicamente um debate sobre se os 
intervenientes das políticas europeias dispõem dos meios e dos instrumentos para 
alcançar os objetivos definidos pelos órgãos políticos da União;

12. Salienta que o artigo 318.º do TFUE adiciona um novo instrumento ao conjunto de 
instrumentos da quitação orçamental: a avaliação das finanças da União baseada nos 
resultados obtidos;

13. Congratula-se, em particular, com o facto de, devido à sua ênfase no desempenho 
financeiro, o relatório de avaliação previsto no artigo 318.º do TFUE complementar a 
abordagem de conformidade desenvolvida pelo Tribunal de Contas Europeu no seu 
relatório anual e proporcionar ao Parlamento Europeu a oportunidade de avaliar as 
realizações políticas;

14. Observa com preocupação que não existe qualquer sanção jurídica efetiva caso o 
Parlamento decida não dar quitação à Comissão; considera, no entanto, que a não 
concessão de quitação envia um sinal político forte, uma vez que sugere que o 
Parlamento não tem confiança suficiente na responsabilidade da Comissão, pelo que não 
deve ficar sem resposta da Comissão e traduzir-se numa tomada de medidas de 
acompanhamento específicas para melhorar a situação;

15. Recorda que as reformas Prodi/Neil Kinnock introduziram os princípios da 
orçamentação por atividades e da gestão por atividades1, exigindo que os gestores 
orçamentais delegados assinem relatórios de atividade todos os anos e realizem uma 

                                               
1 Por definição, a orçamentação por atividades é um método de orçamentação baseado em atividades e que 
utiliza informações sobre os fatores de custo na determinação do orçamento e nos processos de comunicação de 
informação divergente. Neste contexto, as atividades são fundamentais, uma vez que influenciam os custos. Se 
conseguirmos controlar as causas (fatores) determinantes dos custos, então os custos deverão ser mais bem 
geridos e compreendidos.
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reforma das atividades de auditoria interna, bem como da contabilidade de exercício;

16. Salienta que o objetivo político perseguido por estas reformas foi o desenvolvimento de 
uma hierarquia clara, desde os objetivos políticos até aos recursos dedicados às 
atividades que visam a sua realização, até aos indicadores de desempenho, a fim de 
verificar essas realizações;

17. Observa com preocupação que a realidade no terreno é bastante diferente:

a) Apesar de a Comissão ter definido o orçamento por linhas de atividade, esta 
definição seguiu sobretudo a estrutura organizacional da administração e manteve 
um grande número de rubricas orçamentais;

b) Os objetivos das atividades ainda não fazem realmente parte do debate orçamental, 
mas são apresentados em fichas de atividade anexas ao orçamento;

c) A atual estrutura do orçamento não está completamente alinhada com o Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP); cada rubrica do QFP contém várias atividades, 
estando muitas atividades individuais disseminadas por várias rubricas do QFP;

18. Lamenta que as negociações orçamentais no Parlamento e no Conselho girem em torno 
das margens nas rubricas do QFP e não se refiram frequentemente aos objetivos do 
orçamento com base em atividades (OBA), aos indicadores de desempenho ou aos 
resultados medidos;

19. Congratula-se com o facto de a Comissão ter renovado o seu compromisso para com o 
desempenho e a orçamentação baseada nos resultados nas suas propostas para um novo 
QFP e insiste em que o orçamento da UE deva reforçar a sua incidência na estabilidade, 
na simplicidade, em despesas mais eficazes, em custos de funcionamento baixos, na 
afetação eficiente dos recursos, na execução das principais prioridades políticas, no 
valor acrescentado europeu, nos resultados, no impacto e no aumento da 
responsabilização e da transparência;

20. Salienta que o orçamento da UE deve basear-se em objetivos políticos de longo prazo e 
numa visão global para a UE; reitera o seu apelo à Comissão para que introduza essa 
visão e objetivos a longo prazo, a fim de garantir a máxima eficácia das despesas;

21. Congratula-se com a proposta da Comissão de agrupar os novos programas do QFP em 
“conjuntos de políticas”, o que se refletirá nos títulos do orçamento anual; manifesta 
esperança de que isto proporcione uma maior clareza relativamente à forma como irão 
contribuir para os objetivos políticos;

22. 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;

23. Recorda que o Parlamento solicitou à Comissão, em diversas ocasiões, que apresentasse 
o orçamento da União em conformidade com os objetivos políticos do QFP, tal como 
adotado pelo Parlamento; considera que tal permitiria à autoridade orçamental examinar 
e acompanhar mais facilmente a preparação e a execução do orçamento;
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24. 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 nos seus 
planos de gestão nos respetivos 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;

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

26. 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 obter 
efetivamente uma simplificação para os beneficiários, há que eliminar todas as regras, 
requisitos e procedimentos desnecessários sem, no entanto, colocar em risco a 
legalidade e a regularidade das transações subjacentes;

27. Reitera o seu apelo à Comissão no sentido de:

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 incluindo indicadores ambientais e 
sociais para poder medir o impacto da política da UE nas políticas ambientais e 
sociais;

– apresentando informações financeiras de forma a permitir compará-las com as 
informações sobre o desempenho, para que o vínculo entre as despesas e o 
desempenho seja claro;

b) Reforçar o equilíbrio da elaboração de relatórios sobre o desempenho apresentando 
claramente informações sobre as principais dificuldades que a UE ainda tem de 
superar;

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

28. Recorda que, nos termos do artigo 247.º do Regulamento Financeiro, a Comissão deve 
comunicar ao Parlamento, até 31 de julho do exercício seguinte, um conjunto integrado 
de relatórios financeiros e de prestação de contas, incluindo, nomeadamente, as contas 
consolidadas definitivas, o relatório anual de gestão e desempenho e a avaliação das 
finanças da União com base nos resultados obtidos, tal como referido no artigo 318.º do 
TFUE;

29. Salienta que, ao adotar o relatório anual de gestão e desempenho que acompanha as 
contas consolidadas definitivas, a Comissão assume a responsabilidade política pela 
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gestão financeira dos seus serviços;

30. Insiste em que o relatório anual de gestão e desempenho não deva incluir apenas uma 
estimativa do nível de erro nas despesas da União, informações sobre as medidas 
preventivas e corretivas que abrangem o orçamento e informações sobre a execução da 
estratégia antifraude da Comissão, mas também uma declaração anual sobre a 
governação e sobre o controlo interno, abrangendo em particular:

a) Uma descrição dos instrumentos de governação interna da Comissão;

b) Uma avaliação das atividades de risco operacional e estratégico efetuadas durante o 
ano e uma declaração de sustentabilidade orçamental a médio e longo prazo;

c) Uma avaliação de todas as medidas preventivas e corretivas tomadas contra o risco 
de o financiamento ficar sujeito a corrupção ou conflitos de interesses;

31. Reitera o seu apelo à Comissão para que acelere a elaboração das contas da União, 
garanta que informações fiáveis dos Estados-Membros sobre as despesas da gestão 
partilhada sejam obtidas de forma mais atempada e apresente o ponto de vista da gestão 
sobre a despesa da União mais cedo e juntamente com as contas, com vista à adoção de 
uma decisão de quitação no ano n +1, garantindo, concomitantemente, uma qualidade 
elevada dos dados e uma boa gestão financeira;

32. Insta novamente a Comissão a propor medidas para tornar mais claros, simples, 
coerentes e mais bem equipados os mecanismos de financiamento da União destinados à 
execução do orçamento da União - onde se incluem atualmente diferentes instrumentos 
e combinações de instrumentos, como, por exemplo, programas, fundos estruturais e de 
investimento, fundos fiduciários, fundos de investimento estratégico, fundos de 
garantia, mecanismos, instrumentos financeiros, instrumentos de assistência 
macrofinanceira, etc. - de forma a garantir um nível suficiente de transparência, 
responsabilização, desempenho e compreensão por parte dos cidadãos sobre o modo 
como são financiadas as políticas da União e as vantagens que daí advêm;

33. Recorda que 80 % do financiamento da UE é gerido em conjunto com os Estados-
Membros e que o Parlamento deve, por conseguinte, controlar também as autoridades 
nacionais; lamenta, no entanto, que as autoridades nacionais tenham muitas vezes 
relutância em cumprir as recomendações ou os inquéritos da autoridade de quitação;

34. Recorda que os laços políticos estreitos entre o Parlamento e a Comissão foram 
recentemente reforçados pelo chamado sistema de «Spitzenkandidaten»; congratula-se 
com esta tentativa de colmatar o défice democrático da UE, de reforçar a sua 
legitimidade e de gerar confiança entre os cidadãos da UE; recorda, no entanto, o risco 
inerente ao financiamento dos partidos e insta a Comissão a abordar as deficiências do 
modelo atual de financiamento dos partidos políticos, a fim de prevenir a fraude e 
assegurar que o financiamento das campanhas eleitorais seja totalmente transparente;
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