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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Apela a que o projeto de orçamento para o exercício de 2020 reflita as prioridades 
definidas no âmbito do Semestre Europeu, nomeadamente a concretização de reformas 
e de investimentos de elevada qualidade que aumentem o crescimento da produtividade, 
continuando a assegurar a estabilidade macrofinanceira e a solidez das finanças 
públicas, e que aprofunde o mercado único, bem como a conclusão da União 
Económica e Monetária (UEM);

2. Destaca a importância de assegurar recursos suficientes para a coordenação e a 
supervisão das políticas macroeconómicas, assim como da comunicação transparente 
com os cidadãos da UE;

3. Preconiza a atribuição de recursos adequados às Autoridades Europeias de Supervisão 
(AES) face às suas novas atribuições; sublinha que as AES devem continuar a aumentar 
a respetiva eficiência, sem comprometer a qualidade do seu trabalho, apostando 
principalmente na reavaliação contínua dos métodos de trabalho e numa utilização 
eficaz dos recursos humanos e financeiros; frisa que as AES devem limitar-se às 
atribuições e ao mandato conferidos pelo legislador europeu;

4. Salienta que o financiamento das entidades de contabilidade e das autoridades fiscais 
deve continuar;

5. Apoia a proposta do Conselho de convidar a Comissão a anexar ao projeto de 
orçamento uma lista exaustiva, regularmente atualizada, ordenada por rubrica 
orçamental, de propostas da Comissão que ainda não foram adotadas e que possam 
afetar o orçamento, designadamente o nível pertinente de dotações e o número de 
efetivos, devendo também incluir numa reserva as dotações de autorização e de 
pagamento propostas pela Comissão para novos atos jurídicos ou alterações a atos 
jurídicos em vigor que ainda não foram adotados.


