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SUGESTÕES

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

Gestão financeira

1. Recorda que o artigo 247.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento Financeiro impõe à 
Comissão a obrigação de comunicar, a 31 de julho, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, um conjunto integrado de relatórios financeiros e de prestação de contas, 
incluindo uma previsão a longo prazo dos futuros fluxos de entrada e de saída para os 
próximos cinco anos;

2. Insiste em que esses relatórios devem analisar o impacto das autorizações na dimensão 
dos pagamentos em atraso de um dado quadro financeiro plurianual (QFP);

Declarações de despesas operacionais dos programas que acompanham o orçamento

3. Congratula-se com as declarações de despesas operacionais do programa que 
acompanham o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 (orçamento 
de 2020) que, nos termos do artigo 41.º, n.º 3, alínea h), do Regulamento Financeiro, 
fornecem informações sobre cada um dos programas de despesas;

4. Congratula-se com o facto de as declarações de despesas de 2020 se referirem à 
consecução de objetivos políticos transversais, como o combate às alterações climáticas 
e a integração da biodiversidade; congratula-se com o facto de a Comissão apresentar 
igualmente os programas de despesas relevantes que contribuem para a consecução das 
prioridades da Estratégia Europa 2020 e sublinha as iniciativas mais recentes e 
relevantes suscetíveis de contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável na 
política de cooperação e de desenvolvimento, embora muitas vezes de forma indireta e 
não quantificável;

5. Insta a Comissão dos Orçamentos, em coordenação com as comissões setoriais do 
Parlamento, a promover uma verdadeira cultura «orientada para os resultados» que vise 
otimizar a utilização dos fundos, analisar as razões que conduzem a programas com um 
baixo desempenho e  promover medidas que melhorem a absorção e o desempenho;

Relatórios sobre o desempenho

6. Recorda que o atual quadro de desempenho dos programas comunicados nas fichas de 
programa inclui mais de 700 indicadores que medem o desempenho em função de mais 
de 60 objetivos gerais e mais de 220 objetivos específicos;

7. 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 objetivos e indicadores que figuram 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; insta a Comissão a apresentar os seus relatórios com base num único 
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conjunto de objetivos e indicadores;

8. Lamenta que a Comissão não tenha explicado nos seus relatórios sobre o desempenho a 
forma como utilizou as informações sobre o desempenho no seu processo de tomada de 
decisão;

9. Insta a Comissão a:

(a) Simplificar a elaboração de relatórios sobre o desempenho nomeadamente:

– reduzindo ainda mais o número de objetivos e de indicadores que utiliza para 
os seus vários relatórios sobre o desempenho, por forma a poder concentrar-se 
nos que melhor medem o desempenho do orçamento da União; 

– apresentando as informações financeiras de molde a permitir a sua comparação 
com as informações sobre o desempenho, por forma a que o vínculo entre as 
despesas e o desempenho seja claro;

(b) indicando de que forma as informações sobre o desempenho do orçamento da União 
foram utilizadas no seu processo de tomada de decisão;

(c) desenvolvendo métodos de tratamento de dados para as grandes quantidades de 
dados criadas pela elaboração de relatórios de desempenho, com o objetivo de dar 
uma imagem oportuna, justa e verdadeira dos resultados obtidos; insiste em que os 
relatórios de desempenho devem ser utilizados para a adoção de medidas corretivas 
aquando do não cumprimento dos objetivos dos programas;

(d) equilibrando melhor os relatórios sobre o desempenho apresentando claramente 
informações sobre os principais desafios a superar no futuro;

Absorção atempada

10. Insta a Comissão a melhorar a exatidão das previsões de pagamentos e a utilizar os 
ensinamentos retirados do período de programação anterior, a fim de fazer face aos 
atrasos acumulados nos pagamentos e a evitar o seu impacto negativo no próximo QFP, 
assim como a apresentar um plano de ação tendo em vista a redução dos pagamentos em 
atraso durante o QFP 2021-2027;

Migração

11. Insta a Comissão, para efeitos de gestão e de comunicação de informações, a criar uma 
forma de registar as despesas orçamentais da União que permita a comunicação de 
todos os financiamentos relacionados com a crise dos refugiados e das migrações, bem 
como sobre a futura política da União em matéria de gestão dos fluxos migratórios e de 
integração;

12. Reitera o seu apelo no sentido da criação de uma rubrica orçamental separada para o 
objetivo específico do programa Daphne, a fim de demonstrar o compromisso da União 
de combate à violência contra as mulheres e as raparigas; apela a um aumento dos 
recursos na presente rubrica orçamental e a que se ponha termo à redução dos fundos 
afetados ao programa Daphne para o período 2014-2020; insta a um esforço constante 
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para aumentar a sensibilização em relação às subvenções incluídas no objetivo 
específico do programa Daphne, juntamente com medidas destinadas a tornar os 
procedimentos administrativos conexos mais acessíveis ao utilizador;

Instrumentos financeiros e fundos fiduciários

13. Insiste, juntamente com o Tribunal de Contas, na necessidade de apresentar relatórios 
mais pormenorizados sobre os instrumentos financeiros e insta a Comissão a apresentar 
informações precisas e exaustivas sobre os instrumentos financeiros em regime de 
gestão partilhada após o encerramento, indicando os montantes devolvidos ao 
orçamento da União e os montantes remanescentes nos Estados-Membros;

14. Salienta que a ajuda a países terceiros tem vindo a recorrer, cada vez mais, a modelos de 
financiamento alternativo – como, por exemplo, fundos fiduciários e o Mecanismo em 
Favor dos Refugiados na Turquia –, o que aumenta a complexidade das estruturas 
financeiras existentes;

15. Salienta que a congregação de recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento, do 
orçamento da União e de outros doadores em fundos fiduciários não deve ter como 
consequência que os fundos reservados para a política de desenvolvimento e cooperação 
não cheguem aos beneficiários inicialmente previstos ou não persigam os seus objetivos 
iniciais, como a erradicação da pobreza e a promoção dos direitos fundamentais;

16. Salienta que os fundos fiduciários só devem ser criados quando a sua utilização se 
justifique e a ação necessária não seja possível através de outros canais de 
financiamento existentes; apela ainda à Comissão para que pondere eliminar os fundos 
fiduciários que não conseguem atrair contribuições significativas de outros doadores ou 
que não oferecem uma mais-valia comparativamente aos instrumentos externos 
«tradicionais» da União;

Procuradoria Europeia

17. Insiste em que a Procuradoria Europeia (EPPO) seja dotada de recursos financeiros e 
humanos adequados; salienta que a EPPO tem de estar operacional a partir de novembro 
de 2020;

18. Assinala que, no projeto de orçamento para 2020, a contribuição da União ascende a um 
total de 8 372 000 EUR; considera mais realista aumentar a contribuição em 1,8 milhões 
de EUR e disponibilizar 15 lugares adicionais para cobrir os gastos com a infraestrutura 
e com o funcionamento e para lançar o desenvolvimento do sistema de gestão de 
processos da EPPO.


