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SUGESTÕES

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

1. Lamenta a ausência de novas propostas da Comissão sobre um reforço da democratização 
do processo do Semestre Europeu, que continua a ser absolutamente necessário; toma nota 
da Comunicação da Comissão intitulada "Plano pormenorizado para uma União 
Económica e Monetária efetiva e aprofundada – Lançamento de um debate a nível 
europeu"; reitera o seu apelo a um sistema adequado de equilíbrio de poderes, mediante 
uma maior participação tanto do Parlamento Europeu como dos parlamentos nacionais e 
uma coordenação reforçada entre os mesmos em todas as fases do Semestre Europeu (em 
conformidade com o artigo 13.º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e 
Governação na União Económica e Monetária), de molde a converter o presente exercício 
muito formal que é o Semestre Europeu numa genuína cooperação económica e 
orçamental;

2. Lamenta que, na sua Comunicação sobre a "Análise Anual do Crescimento para 2013" 
(COM(2012)0750), a Comissão não tenha abordado de forma adequada o papel do 
orçamento da UE no processo do Semestre Europeu; lamenta, nomeadamente, que a 
Comissão, ao mesmo tempo que propõe prioridades fundamentais, não forneça dados 
factuais e concretos sobre a forma como o orçamento da UE pode realmente desempenhar 
um papel impulsionador, catalisador, sinergético e complementar em relação às políticas 
locais, regionais e nacionais e aos investimentos realizados para concretizar estas 
prioridades;

3. Recorda, a este respeito, que uma das reuniões interparlamentares organizada no âmbito 
da "Semana Parlamentar Europeia sobre o Semestre Europeu para a Coordenação das 
Políticas Económicas" será consagrada ao "papel do orçamento da UE no apoio prestado 
aos Estados-Membros na consecução dos seus objetivos económicos, como acordado no 
quadro do Semestre Europeu: o exemplo da inovação, da investigação e do 
desenvolvimento"; convida a Comissão a disponibilizar aos deputados ao Parlamento 
Europeu e aos parlamentos nacionais elementos de prova concretos e objetivos para 
fundamentar este debate;

4. Considera que o financiamento a nível da UE pode gerar poupanças para os orçamentos 
dos Estados-Membros e que este facto deve ser salientado; entende que o orçamento da 
UE desempenha um papel fundamental no incentivo ao crescimento, à criação do emprego 
e à redução eficaz dos desequilíbrios económicos em toda a União; lamenta, uma vez 
mais, que a Comissão não tenha referido esta questão na sua Comunicação sobre a análise 
anual do crescimento;

5. Condena vivamente a posição tomada uma vez mais pelo Conselho no quadro das 
negociações orçamentais de 2013, que consiste em reduzir artificialmente o nível de 
dotações para pagamentos disponíveis no orçamento da UE; salienta que a posição 
adotada pelos ministros do orçamento diminui a credibilidade das autoridades orçamentais 
europeias, pondo em causa a implementação do Pacto para o Crescimento e o Emprego 
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adotado na reunião do Conselho Europeu de junho de 2012; exorta, uma vez mais, o 
Conselho a chegar a acordo com o Parlamento e a Comissão sobre um método comum 
para avaliar as necessidades reais de pagamento a fim de aplicar o Pacto para o 
Crescimento e o Emprego; sublinha a urgência da situação, especialmente no que diz 
respeito a programas que se encontram no centro do Pacto para o Crescimento e o 
Emprego e que se incluem nas rubricas 1A e 1B (competitividade para o crescimento e o 
emprego / coesão para o crescimento e o emprego), bem como ao desenvolvimento rural;

6. Solicita à Comissão que faculte informações atualizadas sobre os esforços envidados 
atualmente pelos Estados-Membros no sentido de reprogramar e acelerar o recurso aos 
fundos estruturais e de coesão da UE,  de forma a apoiar o crescimento e a coesão social, 
nomeadamente para PME, e a lutar contra o desemprego dos jovens;

7. Exorta os Estados-Membros a utilizarem plenamente as possibilidades de financiamento 
adicionais previstas pelo Banco Europeu do Investimento, bem como o novo instrumento 
das obrigações para financiamento de projetos; solicita à Comissão que forneça
informações atualizadas sobre os progressos alcançados neste domínio desde a adoção do 
Pacto para o Crescimento e o Emprego;

8. Concorda com a avaliação da Comissão, segundo a qual os níveis de endividamento 
acumulados por agentes públicos e privados limitam as possibilidades de criar novas 
atividades e realizar novos investimentos nos Estados-Membros; apela, no entanto, aos 
Estados-Membros a não considerarem que a sua contribuição nacional para o orçamento 
da UE através do RNB constitui uma variável de ajustamento nos seus esforços de 
consolidação, nem a procurarem reduzir artificialmente o volume de despesas que 
favorecem o crescimento no âmbito do orçamento da UE, em contradição com os 
compromissos políticos que assumiram ao mais alto nível; está, no entanto, plenamente 
consciente da tensão económica existente entre a necessidade de consolidar as finanças 
públicas a curto prazo e um possível aumento, para alguns Estados-Membros, da sua 
contribuição baseada no RNB, devido a um aumento do nível de pagamentos no 
orçamento da UE; reitera, em consequência, o seu forte apelo a uma reforma do 
financiamento do orçamento da UE – a ser aprovada no âmbito das negociações sobre o 
QFP 2014-2020 – mediante a redução para 40%, até 2020, das contribuições dos 
Estados-Membros baseadas no RNB para o orçamento da UE, contribuindo assim para os 
seus esforços de consolidação1;

9. Insta o Conselho Europeu a chegar a acordo sobre um quadro financeiro plurianual para 
2014-2020 ambicioso, que permita restabelecer o crescimento, o emprego e a 
competitividade em toda a UE e, desta forma, atingir os objetivos da estratégia Europa 
2020, tal como sublinhado na sua Resolução de 23 de outubro de 20122;

10. Recorda que o orçamento europeu é,  principalmente, um orçamento de investimento, e 
que 94% do seu montante é reinvestido nos Estados-Membros;

11. Considera que a imposição de sanções adicionais às atualmente previstas no quadro do 
pacote legislativo "two-pack", com a introdução de uma "condicionalidade 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0245.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0360.
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macroeconómica" na utilização de fundos estruturais, de coesão, de desenvolvimento 
rural, das pescas e marítimos, apenas acentuará os problemas dos Estados-Membros que já 
enfrentam dificuldades macroeconómicas; reitera que as condicionalidades 
macroeconómicas não são aceitáveis.
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