
AL\1179735PT.docx PE637.197v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão do Controlo Orçamental
O Presidente
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Assunto: Contributo da Comissão do Controlo Orçamental para as recomendações 
destinadas ao trílogo orçamental relativo ao orçamento de 2020 
(2019/2010(BUD))

Senhor Presidente,

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a ter em conta as seguintes preocupações nas suas recomendações 
destinadas ao trílogo orçamental

RAL

1. A nossa comissão está profundamente preocupada com o facto de

– em 2017, a combinação de autorizações elevadas com um reduzido nível de 
pagamentos ter aumentado as autorizações orçamentais por liquidar para um novo 
recorde de 267,3 milhões de EUR (2016: 238,8 mil milhões de EUR);

– as projeções do Tribunal indicarem que este montante subirá ainda mais no final do 
atual QFP, o que pode aumentar significativamente o risco de insuficiência das 
dotações de pagamento, mas também o risco de cometer erros sob a pressão para 
uma rápida absorção devido a uma potencial perda de financiamento da União; 

2. A nossa comissão salienta que o orçamento da UE não pode registar um défice e que os 
crescentes pagamentos em atraso representam, de facto, uma dívida financeira;

3. A nossa comissão está também preocupada pelo facto de, segundo o Tribunal, a questão 
de saber se os instrumentos especiais devem ser contabilizados dentro dos limites 
máximos das dotações de pagamento ainda não ter sido resolvida; tal pode constituir um 
risco adicional para a acumulação de pagamentos em atraso;
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4. A nossa comissão solicita à Comissão que melhore a exatidão das previsões de 
pagamentos e utilize os ensinamentos retirados do período de programação anterior, a fim 
de fazer face aos atrasos acumulados nos pagamentos e evitar o seu efeito negativo no 
próximo QFP, e que apresente um Plano de Ação com vista à redução dos pagamentos 
em atraso durante o quadro financeiro plurianual 2021-2027;

Absorção atempada

5. A nossa comissão salienta, em particular, que, no que se refere às políticas de coesão 
económica, social e territorial, apesar do aumento significativo da taxa de absorção média 
em termos de pagamentos efetuados pela Comissão de 3,7% em 2016 para 16,4% em 
2017, a absorção continua a ser inferior à do ano correspondente do QFP anterior, tendo 
sido de 22,1% em 2010;

6. A nossa comissão lamenta que a Comissão ainda não tenha elaborado uma projeção 
exaustiva a longo prazo para ajudar a tomada de decisões relativamente ao próximo QFP, 
em total conformidade com o Acordo Interinstitucional;

7. A nossa comissão observa que a lenta absorção dos fundos continua a ser um problema 
em alguns países e chama a atenção para o risco de acumulação de um enorme volume 
de dotações de pagamento em atraso até ao final do exercício;

Exposição financeira 

8. A nossa comissão realça a sua profunda preocupação com o aumento da exposição 
financeira global do orçamento da UE, com importantes passivos a longo prazo, garantias 
e obrigações legais, o que implica que deve ser realizada uma gestão cuidadosa no futuro; 
a nossa comissão insta, portanto, a Comissão a apresentar propostas legislativas que 
incluam a criação ou a introdução de passivos contingentes consideráveis, a fazê-las 
acompanhar de uma visão geral do valor total dos passivos contingentes cobertos pelo 
orçamento, bem como de uma análise de cenários de testes de esforço e do seu possível 
impacto no orçamento:

Instrumentos financeiros

9. A nossa comissão manifesta a sua preocupação com a falta de transparência das despesas 
com instrumentos financeiros, uma vez que estão disponíveis quatro vezes mais fundos 
para os instrumentos financeiros no âmbito do atual QFP; regista que, no final de 2017, 
24 Estados-Membros recorriam a instrumentos financeiros e que o total das contribuições 
do programa atribuído a instrumentos financeiros foi de quase 18,8 mil milhões de EUR 
(13,3 mil milhões de EUR no final de 2016), dos quais 14,2 mil milhões eram 
provenientes dos FEEI; constata igualmente que um total de 5,5 mil milhões de EUR 
(cerca de 29%) destes montantes autorizados foram pagos a instrumentos financeiros (3,6 
mil milhões de EUR no final de 2016), incluindo 4,4 mil milhões dos FEEI; manifesta, 
contudo, a sua preocupação pelo facto de, três anos após o início do atual QFP, 1,9 mil 
milhões de EUR (apenas 10,1%) terem sido pagos a beneficiários finais (1,2 mil milhões 
de EUR no final de 2016), incluindo 1,5 mil milhões (10,5%) dos FEEI;

FEIE
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10. A nossa comissão salienta que a autoridade orçamental aumentou a garantia do FEIE de 
16 mil milhões para 26 mil milhões de EUR e a meta de volume de investimento de 315 
mil milhões para 500 mil milhões de EUR e que, até ao final de 2017, o grupo BEI tinha 
assinado contratos no valor de 36,7 mil milhões de EUR (2016: 21,3 mil milhões de 
EUR);

11. A nossa comissão regista que, segundo o Tribunal, 64% do valor total dos contratos do 
FEIE que o grupo BEI tinha assinado até ao final de 2017 estavam concentrados em seis 
Estados-Membros: França, Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e Polónia;

12. A nossa comissão insta a Comissão a assegurar que os órgãos de gestão do FEIE tenham 
em conta a necessidade de um equilíbrio geográfico adequado aquando da assinatura de 
contratos e a informar o Parlamento sobre os progressos alcançados;

13. A nossa comissão lamenta que apenas 20% do financiamento do FEIE tenha apoiado 
projetos que contribuem para a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às 
mesmas, considerando que a carteira normalizada do BEI atingiu o limiar de 25 %; 
solicita à Comissão que proponha opções de financiamento sustentáveis e um ambiente 
propício ao investimento que reflita os compromissos e os objetivos gerais da União, com 
vista a promover a inovação e a coesão económica, social e territorial na União, bem 
como a reforçar a dimensão social do investimento, colmatando o défice de investimento 
no setor social e em matéria de segurança da infraestrutura.

Com os melhores cumprimentos,

Ingeborg Gräβle Inés Ayala Sender 
Presidente da Comissão CONT Relatora para a quitação à Comissão


