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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o mandato para o trílogo sobre o projeto de orçamento para o exercício de 2013
(2012/2016(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de orçamento para o exercício de 2013 adotado pela Comissão 
em 25 de Abril de 2012 (SEC(2012)270),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 17 de maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira (AII),

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de março de 2012, sobre as orientações gerais 
para a elaboração do orçamento de 2013,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 21 de fevereiro de 2012, sobre as 
orientações orçamentais para 2013,

– Tendo em conta o capítulo 7 do título II do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e os pareceres da Comissão dos 
Assuntos Externos, da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Comércio 
Internacional, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão 
do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A7-0000/2012),

Projeto de orçamento para 2013 – apreciação geral

1. Recorda que, na sua Resolução de 14 de março de 2012, o Parlamento Europeu colocou a 
promoção do crescimento e do emprego no centro das suas prioridades, em consonância 
com a Estratégia Europa 2020, comprometendo-se, em particular, a concentrar recursos 
em políticas e programas que tenham dado provas de que são fundamentais para alcançar 
esses objetivos, nomeadamente em termos de apoio às PME e à juventude; congratula-se 
com o facto de o projeto de orçamento da Comissão para 2013 ir na mesma direção em 
termos de prioridades identificadas a reforçar;

2. Reconhece as persistentes dificuldades económicas e orçamentais a nível nacional, bem 
como a necessidade de consolidação orçamental; reitera, no entanto, a sua convicção de 
que o orçamento da UE representa um instrumento comum e eficaz em matéria de 
investimento e de solidariedade, que é particularmente necessário no momento presente 
para estimular o crescimento económico, a competitividade e a criação de emprego nos 27 
Estados-Membros; salienta que, apesar da sua dimensão limitada, que não excede 2% da 
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despesa pública total da União, o orçamento da UE tem tido um impacto económico 
genuíno e complementado com sucesso, até ao momento, as políticas de relançamento dos 
Estados-Membros;

3. Tenciona, por conseguinte, defender com veemência um nível adequado de recursos para 
o orçamento do próximo ano, tal como definido no projeto de orçamento, e opor-se a 
qualquer tentativa de reduzir os recursos, especialmente no que toca às políticas de
crescimento e de emprego; entende que o orçamento da UE, que não pode incorrer em 
défice, não deve ser vítima de políticas económicas mal sucedidas a nível nacional; faz 
notar que, em 2012, vários Estados-Membros estão a aumentar os seus orçamentos 
nacionais;

4. Está persuadido de que, particularmente num período de crise, a responsabilidade 
financeira é da maior importância; considera, por isso, que os recursos devem ser 
concentrados nos domínios em que o orçamento da UE pode oferecer um valor 
acrescentado, ao passo que podem ser diminuídos em setores que enfrentam atrasos 
injustificados, baixa absorção e subexecução; pretende identificar, neste contexto, 
conjuntamente com as suas comissões especializadas, quer as prioridades positivas, quer 
negativas para 2013; solicita, para este efeito, à Comissão que apresente aos dois ramos da 
autoridade orçamental uma informação célere, regular e completa sobre a implementação 
dos diversos programas e das várias iniciativas;

5. Assinala que o projeto de orçamento da UE para 2013 proposto pela Comissão se eleva a 
150 931,7 milhões de euros em dotações de autorização (DA) (ou seja, +2% em relação ao 
orçamento de 2012) e 137 924,4 milhões de euros em dotações de pagamento (DP) (isto é, 
+6,8% em relação ao orçamento de 2012); verifica que estes montantes totais 
representam, respetivamente, 1,13% e 1,03% das previsões do RNB da UE para 2013; 
recorda que o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) estabelece limites máximos de 152 
502 milhões de euros no caso das DA e de 143 911 milhões de euros no caso das DP, a 
preços correntes;

6. Compreende que a Comissão, no final do período de programação, dê ênfase aos 
pagamentos, visto que pretende também facultar uma solução para o nível cada vez mais 
crescente de autorizações por liquidar (RAL); partilhando, embora, esta abordagem, está 
particularmente preocupado com o congelamento proposto das dotações de autorização 
para o nível da taxa de inflação estimada para o próximo ano; realça a importância das 
autorizações para determinar as prioridades políticas e, assim, garantir que os 
investimentos necessários acabem por ser postos em prática para estimular o crescimento 
e o emprego; não acredita que o congelamento das dotações de autorização possa ser 
considerada uma estratégia aceitável para manter o nível de RAL sob controlo;

7. Considera a proposta de aumento de 6,8% nas DA em relação a 2012 como uma resposta 
inicial ao pedido do Parlamento de uma orçamentação responsável e realista; observa que 
os aumentos nos pagamentos estão concentrados na competitividade e na coesão, devido a 
um maior nível de pedidos esperados pelos projetos em curso nestes domínios; apoia 
plenamente esse aumento, que resulta, não apenas de compromissos passados que têm de 
ser honrados, mas também da execução efetiva de programas, que se espera alcance uma 
velocidade de cruzeiro no último ano do QFP em vigor; 
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8. Continua, porém, cético quanto ao facto de o nível de dotações para pagamentos proposto 
ser suficiente para cobrir as necessidades reais para o próximo ano, especialmente no que 
se refere às rubricas 1B e 2; alerta também para a possibilidade de o nível de pagamentos 
para 2012 em relação ao nível proposto pela Comissão para 2013 poder resultar em 
milhares de milhões de anulações, e isto só no que diz respeito à política de coesão; 
destaca que a atual proposta reduziria o nível global de pagamentos para o período 
2007-2013 para 859,4 mil milhões, ou seja, cerca de menos 66 mil milhões do que os 
limites máximos do QFP decididos;

9. Recorda que, já em 2011, não pôde ser pago pela Comissão um nível significativo de 
pedidos legítimos, nomeadamente no domínio da política de coesão;  observa que esses  
pedidos também precisam de ser cobertos pelo orçamento de 2012, que já se ressente da 
escassez de fundos, em consequência do aumento limitado das dotações de pagamento, 
devido à posição do Conselho durante todo o processo orçamental do ano transato; insta, 
por conseguinte, a Comissão a apresentar, o mais cedo possível, um projeto de orçamento 
retificativo, de forma a corrigir esta situação e a evitar a transferência de pagamentos de 
2012 para o ano seguinte, o que criaria um nível insustentável de pagamentos em 2013;

10. Lamenta a relutância do Conselho em participar na reunião política interinstitucional 
sobre pagamentos proposta pelo Parlamento como acompanhamento da conciliação 
orçamental do ano passado; considera a referida reunião a plataforma ideal para os dois 
ramos da autoridade orçamental chegarem a um entendimento comum – antes das suas 
respetivas posições sobre o projeto de orçamento – no que se refere aos dados disponíveis 
sobre a execução e a capacidade de absorção e para estimar corretamente as necessidades 
de pagamento para 2012 e 2013; acredita firmemente que todas as dúvidas – tal como 
manifestadas por algumas delegações do Conselho – sobre os dados e os cálculos da 
Comissão têm de ser comunicadas, analisadas e esclarecidas o mais rapidamente possível, 
para que não impeçam um acordo na conciliação do ano em curso;

11. Salienta que qualquer redução do nível das dotações de pagamento abaixo da proposta da 
Comissão pode também resultar num aumento das autorizações por liquidar (RAL), que, 
no final de 2011, já atingiram o nível sem precedentes de 207 milhões de euros; reitera, 
portanto, o seu apelo ao Conselho para que aja de forma responsável e se abstenha de 
proceder a cortes artificiais ao decidir a priori sobre o nível global dos pagamentos, sem 
ter em conta a avaliação das necessidades reais para a consecução dos objetivos e dos 
compromissos da UE;  solicita, caso tal aconteça, que o Conselho identifique de forma 
clara e pública e justifique que programas ou projetos comunitários devem ser adiados ou 
abandonados; 

12. Faz notar que, de acordo com as estimativas da Comissão, no total, 43,7% do PO para 
2013 (ou seja, 64,5 mil milhões de euros) estão afetados aos objetivos da Europa 2020, o 
que representa um aumento de 0,2% em comparação com o orçamento adotado para 2012; 
aprecia o facto de, pela primeira vez, as rubricas e os programas orçamentais que 
contribuem para estes objetivos serem claramente identificáveis no projeto de orçamento;

13. Regista a margem global de 2,4 mil milhões de euros em DA no PO para 2013 e está 
determinado a fazer pleno uso da mesma – bem como dos outros mecanismos de 
flexibilidade previstos no AII – sempre que tal se revele necessário, para financiar os 
objetivos e as prioridades decorrentes de decisões e de compromissos políticos, 



PE489.403v01-00 6/20 PR\901386PT.doc

PT

nomeadamente os da Estratégia Europa 2020;

14. Recorda que o orçamento anual para 2013 será o último orçamento do atual quadro 
financeiro plurianual, cujos tetos passarão a ser a referência para o próximo quadro 
financeiro, caso não haja acordo, nos termos do previsto no ponto 30 do AII de 17 Maio 
2006; está, portanto, determinado a conduzir as negociações com o Conselho com o 
objetivo de alcançar para o orçamento de 2013 um nível realista e adequado de dotações, 
tanto em autorizações, como em pagamentos, o que pode representar uma base adequada 
também para o próximo QFP;

Rubrica 1a

15. Toma nota da proposta da Comissão no sentido de aumentar as autorizações nesta rubrica 
em 4,1% (16,032 milhões de euros) em relação ao orçamento de 2012; regista que a 
proposta de DA abaixo das possibilidades de programação financeira (ou seja, RTE-T, 
EIT, Progress) deixa uma margem superior de 90,9 milhões de euros em relação aos 47,7 
milhões de euros previsto na programação financeira; regozija-se ao verificar que os 
maiores aumentos em DA estão concentrados na rubrica 1a, onde se encontra a maioria 
das políticas e dos programas que visam desencadear o crescimento, a competitividade e o 
emprego, e que refletem as prioridades destacadas pelo Parlamento para 2013;

16. Congratula-se, nomeadamente, com os aumentos para os programas 7.º PQ-CE (+6,1%), 
PCI (+7,3%) e RTE-T (+6,4%), que estão entre os principais cumpridores dos objetivos da 
Europa 2020; lamenta, no entanto, que, com os montantes propostos pela Comissão, dois 
programas emblemáticos como o 7.º Programa-quadro (7.º PQ) e o RTE-T atribuam 
menos DA do que o previsto nas suas bases jurídicas (PQ: -258,8 milhões de euros e RTE-
T: -122,5 milhões de euros) para o último ano do atual QFP;

17. Considera o aumento substancial dos pagamentos em 17,8% (13,552 milhões de euros) 
em relação ao orçamento de 2012 uma estimativa realista dos pagamentos necessários 
nesta rubrica, em especial para cobrir as dotações do próximo ano para projetos de 
investigação resultantes de obrigações contratuais de União; entende que o nível de 
pagamentos proposto pela Comissão constitui o mínimo necessário no âmbito da rubrica 
1a;

18. Toma nota da lógica adotada pela Comissão ao propor reduções relativamente à 
programação financeira, o que levou, no entender da Comissão, à identificação de 
potenciais poupanças em rubricas subexecutadas dos programas – entre outros – PQP7, 
RTE-T, Marco Polo, Progress, programa de Estatística, Alfândega e Fiscalis; está 
determinado a analisar cuidadosamente o desempenho de cada um destes programas, a fim 
de verificar a adequação dos cortes propostos e excluir os impactos negativos nos 
programas em causa;

19. Recorda a Declaração Conjunta de 1 de dezembro de 2011 relativa ao financiamento 
adicional do projeto ITER em 2012-2013, na qual o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão decidem disponibilizar 360 milhões de euros em DA no processo orçamental de 
2013 "utilizando plenamente as disposições previstas no Regulamento Financeiro e no AI 
de 17 de Maio de 2006, excluindo qualquer nova revisão do Quadro Financeiro Plurianual
relacionada com o ITER"; receia que a Comissão proponha financiar este montante 
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adicional apenas através da reafetação das linhas do programa 7.º PQ, o que é contrário à 
posição do Parlamento de longa data sobre o assunto; tem plenamente em conta o 
argumento da Comissão, segundo a qual esse valor foi gerado por poupanças no 
desempenho do 7.º PQ e que os cortes nas rubricas administrativas não afetará o 
funcionamento do programa; tenciona debruçar-se sobre esse argumento e ponderar outros 
meios disponíveis para este fim no âmbito do AII e do Regulamento Financeiro;

20. Reconhece o papel fundamental desempenhado pelas pequenas e médias empresas 
enquanto motores da economia da UE e criadoras de 85% dos postos de trabalho nos 
últimos dez anos; sublinha as dificuldades enfrentadas pelas PME tradicionais no acesso 
aos mercados de capital para projetos de pesquisa e inovação, dificuldades essas 
agravadas pela crise financeira atual; está firmemente persuadido de que o orçamento da 
UE deve contribuir para superar esta lacuna no mercado, facilitando às PME inovadoras o 
acesso a empréstimos e a capital;  congratula-se, neste contexto, com o facto de o projeto 
de orçamento já incluir dotações para a iniciativa sobre as obrigações para financiamento 
de projetos como uma forma de aumentar a capacidade de pagamento neste setor, através 
da abertura ao mercado privado; apoia também o aumento proposto para os instrumentos 
financeiros no âmbito do programa PCI-EIP (14,7 milhões de euros), em linha com o 
desempenho até agora positivo e a sua procura crescente pelas PME;

21. Lamenta que as dotações para o programa PROGRESS tenham sido reduzidas em 5,3 
milhões de euros relativamente à programação financeira e praticamente alinhadas com os 
níveis de 2012, apesar do bom desempenho do programa até ao momento; lamenta que 
nem mesmo no último ano do QFP em vigor, a Comissão tenha aproveitado a 
oportunidade para reafetar a este programa os 60 milhões de euros que havia atribuído em 
2010 ao instrumento de microfinanciamento Progress;

22. Lamenta que a contribuição para a iniciativa emblemática «Juventude em Movimento» 
tenha sofrido uma ligeira redução relativamente ao ano transato; destaca, neste contexto, o 
valor acrescentado dos programas Aprendizagem ao Longo da Vida, Erasmus e Erasmus 
Mundus, que, com uma dimensão financeira modesta, têm um grande retorno em termos 
da eficácia da implementação e da imagem positiva para os cidadãos da União; opõe-se, 
assim, à proposta de redução de 10,2 milhões de euros em relação ao orçamento 2012 do 
programa Aprendizagem ao Longo da Vida e, em consonância com a sua posição nos 
últimos processos orçamentais e as taxas de excelente desempenho deste programa, 
pretende reforçar as dotações de autorização da rubrica orçamental correspondente;

23. Salienta que o programa RTE-T desempenha um papel central na realização dos objetivos 
em matéria de competitividade e emprego da Estratégia Europa 2020, ao criar a 
infraestrutura em falta, remover os estrangulamentos e garantir a sustentabilidade futura 
das redes de transportes da UE; congratula-se com aumento proposto pela Comissão de 
cerca de 85 milhões de euros em relação ao orçamento 2012, mas solicita mais 
esclarecimentos sobre a proposta de corte de 118 milhões de euros relativamente à 
programação financeira;

24. Lamenta as reduções propostas pela Comissão para as Autoridades Europeias de 
Supervisão comparativamente ao previsto originalmente na programação financeira; 
considera o atual nível de dotações insuficiente para permitir a estas agências o 
desempenho eficaz das suas tarefas; manifesta, portanto, a intenção de restabelecer as 
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dotações, pelo menos ao nível de 2012, para a Autoridade Bancária Europeia (EBA) e a 
Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (AESPCR), 
bem como reforçar a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVMM), por força das novas tarefas que lhe foram confiadas;

Rubrica 1b

25. Observa que o PO para 2013 prevê um aumento nas DA de 3,3% (para 54,498 milhões de 
euros) em relação ao orçamento do ano anterior, 42,144 milhões dos quais se destinam aos 
Fundos Estruturais (FEDER e FSE) e 12,354 milhões de euros ao Fundo de Coesão;
sublinha que a redução do nível de autorizações no PO destinadas à assistência técnica, 
em comparação com o originalmente previsto na programação financeira, conduziu a um 
aumento da margem de 25 milhões de euros em face à primeira previsão de 0,4 milhões de 
euros;

26. Considera os Fundos Estruturais um instrumento crucial – tanto pela sua dimensão 
financeira quanto pelos objetivos pretendidos – para acelerar o relançamento económico 
da UE e cumprir os objetivos de crescimento e emprego consagrados na Estratégia Europa 
2020; congratula-se, pois, com a iniciativa da Comissão de reprogramar 82 mil milhões de 
euros de Fundos Estruturais não atribuídos em alguns Estados-Membros a favor das PME 
e do emprego dos jovens, em consonância com as prioridades do PE para 2013; pede para 
ser devidamente informado sobre a implementação desta iniciativa a nível nacional, o seu 
impacto esperado no crescimento e no emprego e o seu possível impacto no orçamento de 
2013;

27. Manifesta-se extremamente preocupado com a situação do pagamento de projetos de 
coesão no âmbito da presente rubrica e faz notar que dois terços do nível total de RAL no 
final de 2011 (ou seja, 135,8 mil milhões de euros) se ficam a dever a projetos não pagos 
no âmbito da política de coesão; recorda que, no final de 2011, a Comissão não pôde 
reembolsar cerca de 11 mil milhões de euros de pedidos de pagamento legítimos 
apresentados pelos beneficiários do projeto, devido à insuficiência de dotações de 
pagamento previstas no orçamento; salienta, com firmeza, que não aceitará que esta 
situação se repita novamente em 2013;

28. Recorda, neste contexto, que 2013 é o último ano do atual QFP em que a execução dos 
projetos cofinanciados decorre a bom ritmo e que o grosso dos pedidos de pagamento se 
espera chegue à Comissão no segundo semestre do ano; destaca ainda que 2013 será um 
ano em que, devido à extinção da regra n +3, os pedidos de pagamento de 12 Estados-
Membros terão de ser apresentados para duas parcelas de autorização anuais (parcelas de 
2010 e 2011 ao abrigo da regra n +3 e regra N +2, respetivamente); considera, por 
conseguinte, como mínimo, o aumento proposto de 11,7% (48,975 milhões de euros) em 
dotações de pagamento em comparação com ano passado, pois, tal como mencionado pela 
Comissão, diz apenas respeito a 2013, partindo-se do princípio de que as necessidade de 
pagamento dos anos anteriores terão sido cobertas;

29. Considera este aumento nos pagamentos apenas como um primeiro passo para cobrir as 
necessidades reais de projetos em execução e reitera a sua apreensão quanto a uma 
possível escassez de recursos no domínio da política de coesão; opor-se-á, por isso, a 
qualquer eventual corte no nível de pagamentos relativamente à proposta incluída no PO 
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para 2013;

30. Insta, igualmente, a Comissão e o Conselho, caso as dotações de pagamento sejam 
insuficientes para cobrir as necessidades reais durante este ano, a apresentar e a aprovar 
em tempo oportuno um orçamento retificativo, observando, assim o compromisso mútuo 
assumido na Declaração Interinstitucional de dezembro de 2011;

Rubrica 2

31. Observa que o PO 2013 propõe o aumento das DA em 0,6% (60,307 milhões de euros) e 
das DP em 1,6% (57,964 milhões de euros) em relação ao orçamento de 2012; salienta 
que estes níveis permanecem aquém do aumento proposto pela Comissão para todo o 
orçamento; salienta que estes aumentos são, em parte, a consequência da execução 
contínua de pagamentos diretos a novos Estados-Membros e de necessidades adicionais 
para projetos de desenvolvimento rural; sublinha que os fundos propostos para as 
intervenções no mercado em 2013 são inferiores em 419 milhões de euros em relação ao 
orçamento de 2012;

32. Observa que a margem prevista de 809 milhões de euros para as despesas relacionadas 
com o mercado e o sublimite “ajudas diretas” no âmbito da rubrica 2 representa um 
aumento significativo em comparação com 2012, o que, segundo a Comissão, resulta 
sobretudo de um efeito pontual na sequência da extinção do Fundo de Reestruturação do 
Açúcar; manifesta o seu agrado pelo facto de esta margem significar que o mecanismo de 
disciplina financeira não será aplicado em 2013; salienta que é necessária uma margem 
suficiente no âmbito desta rubrica para atenuar uma eventual crise no setor agrícola, tal 
como aconteceu nos últimos anos com a crise da bactéria E. Coli (EHEC);

33. Releva que 2013 é o último ano do atual período de programação e que, portanto, deve ser 
assegurado um nível adequado das dotações de pagamento no âmbito da rubrica 2 para 
cobrir as necessidades particulares dos projetos em curso de desenvolvimento rural e 
LIFE+;

34. Acentua que a rubrica 2 é um instrumento fundamental para a concretização dos objetivos 
de crescimento e emprego da Estratégia da UE 2020, em particular através dos seus 
programas de desenvolvimento rural; destaca a necessidade de apoiar as PME nas zonas 
rurais, como principais criadoras de emprego, visando, em particular, os jovens; saúda, 
neste contexto, a proposta de aumento das DA em 1,3% (14,808 milhões de euros) para o 
desenvolvimento rural;

35. Assinala que as dotações para a rubrica 2 estão aquém das necessidades previstas, visto 
que as estimativas das receitas afetadas ao FEAGA são, em 2013, superiores  (1 332,8 
milhões de euros) a 2012 (1,010 milhões de euros); observa que a diferença decorre do 
saldo remanescente do Fundo de Reestruturação do Açúcar (647,8 milhões de euros), ao 
passo que se prevê que as receitas afetadas em resultado de decisões de apuramento de 
contas sejam inferiores às de 2012 (400 milhões de euros no projeto de orçamento para 
2013 em comparação com 600 milhões de euros no orçamento de 2012); recorda que, no 
outono, se procederá a um ajustamento das estimativas atuais, com base nas necessidades 
reais, através de uma carta retificativa das despesas agrícolas;
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36. Recorda que a volatilidade dos preços neste setor constitui uma importante preocupação e 
subscreve medidas de combate à especulação nos produtos agrícolas; insta a Comissão e o 
Conselho a acompanharem atentamente a evolução dos mercados agrícolas; relembra, 
neste contexto, a Comissão do pedido apresentado pelo Parlamento para instituir um 
observatório de preços visando uma melhor comparabilidade dos preços e uma maior 
transparência na fixação dos preços dos alimentos, pedido esse ao qual, até agora, não foi 
dado qualquer seguimento;

37. Observa que a ação climática e os objetivos ambientais são uma prioridade definida na 
Estratégia Europa 2020, que deve ser traduzida em ações concretas a desenvolver no 
âmbito dos vários programas; saúda, neste contexto, a proposta de aumento de DA em 
3,3%, ou seja, 366,6 milhões de euros para o programa LIFE +, e considera que deve ser 
aplicada uma abordagem transversal, de acordo com a qual o crescimento sustentável se 
torne uma prioridade horizontal, subjacente a todas as políticas da UE

38. Considera importante manter o apoio financeiro destinado à política comum das pescas 
(PCP), com vista à sua reforma iminente; salienta, em particular a necessidade de apoiar 
as PME no setor das pescas e o acesso ao emprego para os jovens nesta área; congratula-
se, neste contexto, com o aumento proposto para o Fundo Europeu das Pescas de, 
respetivamente, 2,2% (para 687,2 milhões de euros) em DA e 7,3% (para 523,5 milhões 
de euros) em DP, em relação ao orçamento de 2012;

Rubrica 3a

39. Assinala que o aumento global no financiamento proposto no PO20 13 – 1 392,2 e 928,3 
milhões de euros, respetivamente, em autorizações e pagamentos – em relação ao 
orçamento de 2012 para medidas abrangidas por esta subcategoria é de 1,8% (24,42 
milhões de euros) em DA e 11,1% em DP; considera que tal é consentâneo com as 
ambições crescentes da UE em matéria de liberdade, segurança e justiça;

40. Salienta a necessidade de reforçar as dotações para a cibersegurança no setor de 
informática, devido aos enormes danos que a atividade criminosa neste domínio está a 
causar às economias nacionais da UE; nota que, contrariamente à programação financeira, 
está prevista uma diminuição de 64,4 milhões euros para o programa relativo à prevenção 
e luta contra a criminalidade em relação ao orçamento de 2012, embora o programa 
devesse também abranger a cibercriminalidade e a utilização ilegal da Internet;

41. Solicita a concessão de um apoio permanente à FRONTEX, bem como às diversas 
agências recentemente criadas no âmbito desta rubrica, em especial o Gabinete Europeu 
de Apoio em matéria de Asilo e a Agência para a Gestão Operacional de Sistemas 
Informatizados de Grande Escala; assinala a redução de 8,9% (- 7,3 milhões de euros) na 
contribuição para o Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL) em relação ao orçamento de 
2012 e espera que a Comissão faculte detalhes adicionais sobre o corte proposto;

42. Observa que a redução de 30 milhões de euros para programa VIS e a cessação da 
EURODAC (-EUR 0,5 milhões) será compensada pela transferência dessas tarefas e das 
dotações orçamentais correspondentes para a nova Agência para a Gestão Operacional de 
Sistemas Informatizados de Grande Escala;
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43. Congratula-se com o aumento de 9,8 milhões de euros em relação ao orçamento de 2012 
proposto pela Comissão para o Fundo Europeu para os Refugiados, que é coerente com a 
linha adotada nos anos anteriores; regista o aumento de 19% na dotação do Fundo para as 
Fronteiras Externas, que ascende a 415,5 milhões de euros, o que representa apenas 
metade do previsto pela programação financeira; recorda o seu pedido veemente de uma 
resposta adequada e equilibrada a estes desafios, tendo em vista gerir a migração legal e a 
abrandar a migração ilegal;

Rubrica 3b

44. Recorda que a subcategoria 3b, sendo embora a mais pequena do QFP em termos 
financeiros, abrange questões de particular preocupação para os cidadãos da Europa, como 
a juventude, os programas no domínio da educação e da cultura, a saúde pública, a 
proteção dos consumidores, o instrumento de proteção civil e a política de comunicação; 
lamenta, pois, que uma vez mais, os cortes previstos nas dotações globais desta rubrica 
para 2013, em comparação com o orçamento de 2012, com uma diminuição das DA em 
1,2% (26,08 milhões de euro) e das DP em 0,4%, excluindo o Fundo de Solidariedade;

45. Congratula-se, face à sua boa execução nos anos anteriores, com o aumento, em 2013, do 
financiamento destinado ao programa “Juventude em Ação” para 140,45 milhões de 
euros, o que representa um aumento de 0,8 milhões de euros em comparação com o 
orçamento de 2012 e de 16, 5 milhões de euros relativamente à programação financeira;

46. Regozija-se com os aumentos de autorizações, em relação ao orçamento de 2012, para os 
programas Cultura (+1,4%) e Media 2007 (+1,1%), bem como para a ação da União no 
setor da saúde (+3,1%), mas tenciona analisar cuidadosamente os motivos que presidiram 
ao corte de dotações destinadas ao programa Europa para os Cidadãos, à ação da União no 
domínio da política dos consumidores e ao programa MEDIA Mundus;

47. Manifesta uma posição crítica sobre a diminuição, face ao orçamento de 2012, do volume 
de autorizações para ações de comunicação, numa altura em que o distanciamento entre a 
União Europeia e os cidadãos é mais evidente do que nunca, como mostra a cada vez 
menor afluência às urnas nas eleições europeias; está convencido da necessidade de 
esforços de comunicação redobrados e de um financiamento adequado, para assegurar a 
visibilidade das instituições da União Europeia e mostrar o seu contributo para a 
superação da crise económica e financeira;

48. Salienta o facto de que este ano, mais uma vez, estamos perante uma margem muito 
reduzida disponível (25,6 milhões de euros), que dará um espaço de manobra limitado, 
caso seja necessário propor novas ações ou tomar decisões quanto ao aumento do 
financiamento de prioridades diretamente relevantes para os cidadãos;

Rubrica 4

49. Verifica que as dotações de autorização e de pagamento apresentados no PO para 2013 
determinam um aumento de 0,7% e 5,1%, em comparação com o orçamento de 2012, isto 
é, para 9 467,2 de euros e  7 311,6 milhões de euros, respetivamente; salienta que estes 
aumentos permanecem aquém do aumento proposto pela Comissão para todo o 
orçamento;
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50. Recorda a necessidade de uma maior coordenação e coerência dos esforços no 
financiamento das ações externas pela União e os Estados-Membros, para evitar a 
sobreposição e a duplicação de recursos escassos; sublinha a necessidade de promover a 
cooperação e a sincronização das ações com outros doadores internacionais, locais e 
regionais, a fim de otimizar a utilização dos fundos e criar sinergias; considera também 
importante, num momento de dificuldades económicas, melhorar a flexibilidade na 
programação e na execução dos instrumentos e complementar os recursos escassos com 
instrumentos com efeitos multiplicadores, que permitam a utilização e reutilização de 
recursos investidos e gerados;

51. Regista o aumento significativo de 272,3 milhões de euros na margem proposta para a 
rubrica 4 relativamente à programação financeira para 2013 (de 119,6 milhões de euros 
para 391,9 milhões de euros), que é o efeito líquido do aumento das autorizações para o 
IEVP (reforçado por 51,7 milhões de euros), o ICI e ICI + (acima da programação 
financeira, com 0,3 milhões de euros)    de euros), o Instrumento de Estabilidade (- 41,4 
milhões de euros) e a diminuição do aumento das autorizações para o Fundo de Garantia 
(-104,5 milhões de euros), o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (-99.300 mil 
euros), a assistência macrofinanceira (-37,4 milhões de euros), o Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento (- 28,6 milhões de euros), o Instrumento de 
Estabilidade (- 41,4 milhões de euros); está preocupado com o facto de a Comissão não ter 
facultado explicações suficientes no que toca aos motivos subjacentes  à necessidade de 
uma redução tão significativa de alguns programas relativamente à programação 
financeira; salienta que, embora seja de saudar o princípio da redução de projetos 
subexecutados, caso sejam gerados ganhos de eficiência, a diminuição das dotações não 
deveria ser transversal; alerta para o facto de a utilização de uma margem artificialmente 
elevada como uma ferramenta de negociação no processo orçamental não poder ser 
considerada como uma boa prática orçamental;

52. Considera que ainda se impõe um nível suficiente de assistência financeira da UE à 
Autoridade Palestiniana e à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da 
Palestina (UNRWA) para dar uma resposta adequada e abrangente à situação política e 
humanitária no Médio Oriente e ao processo de paz;

53. Toma nota do facto de, para além das despesas administrativas, não terem sido inscritas 
dotações no projeto de orçamento para a adesão da Croácia, em julho de 2013; espera que 
a revisão do QFP previsto no ponto 29 do AII seja rapidamente aprovada e solicita à 
Comissão que apresente a sua proposta para as dotações adicionais correspondentes, logo 
que o Ato de Adesão tenha sido ratificado por todos os Estados-Membros;

54. Reconhece que, com a adesão da Croácia à União, se procederá a uma redução de 67,6 
milhões de euros nas dotações do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA);  está, 
contudo, apreensivo pelo facto de a Comissão propor uma redução significativa no apoio 
ao reforço da capacidade institucional dos países candidatos (-29,14 milhões de euros em 
comparação com 2012), ao mesmo tempo que se procede ao reforço da mesma rubrica 
para os potenciais candidatos (+10,5 milhões de euros em comparação com 2012); recorda 
que a capacidade institucional é de extrema importância para o uso correto do 
financiamento da União e é igualmente importante para os candidatos e potenciais 
candidatos; observa o aumento proposto de 10,2% em relação ao orçamento 2012 em DA 
para a vertente “desenvolvimento rural” do IPA; 
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55. Reitera que, especialmente em tempos de austeridade, as dotações de autorização devem 
ser cuidadosamente planeadas para cada uma das rubricas orçamentais da PESC, de molde 
a  garantir que o dinheiro da UE é canalizado para as medidas em que é mais necessário, 
tendo em conta, tanto quanto possível, a flexibilidade e imprevisibilidade das operações 
da PESC; irá analisar cuidadosamente o aumento de 9,2% em DA para a PESC em 2013; 

56. Reconhece a necessidade de reagir às ações transregionais nos domínios do crime 
organizado, do tráfico, da proteção de infraestruturas críticas, das ameaças à saúde pública 
e da luta contra o terrorismo; exorta, todavia, a Comissão a demonstrar por que motivo é 
necessário um aumento de 50% para essas medidas em 2013;

Rubrica 5

57. Constata que o total das despesas administrativas de todas as instituições é estimado em 8 
544,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,2% em relação a 2012 e deixa 
uma margem de 636,6 milhões de euros, incluindo as despesas adicionais ligadas à adesão 
da Croácia;

58. Salienta que este aumento se deve, principalmente, a obrigações legais ou contratuais, tais 
como pensões ou os reajustamentos salariais; assinala, contudo, que a Comissão cumpriu, 
e até ultrapassou, o seu compromisso no sentido de manter o aumento nominal das 
dotações administrativas da Comissão no âmbito da rubrica 5 abaixo da inflação prevista 
de 1,9%, em comparação com 2012, conforme consta da carta datada de 23 de janeiro de 
2012 do Comissário responsável pelo orçamento e pela programação financeira;

59. Entende que tal foi conseguido através de uma redução do número de lugares nos seus 
quadros de pessoal superior a 1% já para 2013, nomeadamente no que toca ao apoio 
administrativo, à gestão orçamental e ao combate à fraude, bem como através de outros 
cortes noutras rubricas de despesas administrativas; requer mais explicações sobre a 
verdadeira necessidade de proceder a tais reduções de pessoal para congelar as despesas 
administrativas em termos reais, quando a Comissão conseguiu congelar suas despesas 
administrativas em termos nominais, em 2012, sem recorrer a qualquer redução de 
pessoal;

60. Congratula-se com este esforço de consolidação orçamental das despesas administrativas 
numa época de restrições económicas e orçamentais a nível nacional; manifesta-se, no 
entanto, preocupado com o impacto negativo que tais medidas podem ter na execução 
rápida, regular e eficaz das ações e dos programas da UE, especialmente numa altura em 
que as competências da UE continuam a aumentar e novos Estados-Membros aderem à 
União; regozija-se com a apresentação das áreas reforçadas em recursos humanos, como a 
Governação Económica Europeia, o Mercado Único, a Segurança e Justiça, mas requer 
informações semelhantes sobre os domínios políticos e os tipos de lugares em que foram 
efetuados cortes de pessoal em relação a 2012;

61. Reitera, neste contexto, que qualquer redução de pessoal deverá basear-se numa avaliação 
de impacto prévia e ter plenamente em conta, entre outros aspetos, as obrigações legais da 
União e as novas competências e tarefas acrescidas assumidas pelas instituições em 
virtude dos Tratados; salienta que essa avaliação deve ter também cuidadosamente em 
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conta as consequências para as diferentes direções-gerais e os vários serviços, 
nomeadamente tendo em conta  a sua dimensão e o seu volume de trabalho, bem como 
para os diferentes tipos de lugares em causa, tal como apresentado na análise anual da 
Comissão relativa aos recursos humanos (elaboração de políticas, gestão de programas, 
apoio administrativo, gestão orçamental e combate à fraude, serviços linguísticos, etc.)

62. Realça que, para muitas domínios de ação da UE, há que assegurar pessoal suficiente, em 
virtude da fase de implementação dos programas, das novas prioridades e de outros 
desenvolvimentos; irá, por isso, examinar cuidadosamente a evolução geral do pessoal nas 
diferentes direções-gerais e nos vários serviços, nomeadamente à luz das prioridades 
apresentadas neste relatório; solicita à Comissão que, para além de informações mais 
detalhadas a este respeito, proceda a uma avaliação pormenorizada do impacto dos cortes 
de pessoal, tendo também em conta, a longo prazo, qualquer redução no pessoal da 
Comissão, e informe o Parlamento em conformidade; insiste em que tal constitui um pré-
requisito para que a autoridade orçamental pondere aceitar, dependendo do seu resultado, 
esta redução de pessoal em 1% e, possivelmente, aprovar o objetivo da Comissão de 
reduzir, até 2018, o nível dos seus efetivos em 5%  comparativamente a 2013;

63. Considera que as Escolas Europeias devem ser financiadas de forma adequada, para que 
possa ser tratada a situação específica dos filhos dos agentes das instituições da UE; toma 
nota da proposta de dotação total no valor de 180,7 milhões, que representa um aumento 
de 6,8% em relação a 2012 e é superior aos montantes da programação financeira; 
tenciona, não obstante, examinar cuidadosamente cada uma das rubricas orçamentais 
relativas às Escolas Europeias, e proceder, aquando da sua leitura, a qualquer modificação 
que considere adequada a este respeito;

Projetos-piloto – ações preparatórias

64. Salienta a importância dos projetos-piloto e das ações preparatórias enquanto instrumentos 
essenciais para a formulação das prioridades políticas e para abrir caminho a novas 
iniciativas suscetíveis de se tornarem atividades e programas da UE que melhorem as 
vidas dos cidadãos; tenciona proceder à identificação de um pacote equilibrado de 
projetos-piloto e ações preparatórias (PP-AP) com base na avaliação da Comissão e, 
cuidadosamente, aquilatar da sustentabilidade e durabilidade dos resultados alcançados;

65. Tenciona endereçar à Comissão, tal como previsto na parte D do Anexo II do AII, uma 
primeira lista provisória dos projetos-piloto e ações preparatórias potenciais a título do 
orçamento para 2013; espera que a Comissão apresente uma análise bem fundamentada 
das propostas indicativas do PE; salienta que esta lista provisória será elaborada sem 
prejuízo da apresentação e aprovação oficiais de alterações relativas a projetos-piloto e 
ações preparatórias no âmbito da leitura do orçamento pelo Parlamento;

66. Recorda que, no orçamento de 2012, foram adotados 70 projetos-piloto e ações 
preparatórias, no valor total de 105,45 milhões de euros em DA, tendo em conta todas as 
rubricas; realça que, se a autoridade orçamental adotar, a título do orçamento de 2013, 
projetos-piloto e ações preparatórias correspondentes a um montante e a uma repartição 
similares, 54% da margem no âmbito da rubrica 1a, 27% da margem na rubrica 3ª e 37% 
na rubrica 3b já terão sido utilizados;
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67. Toma nota das propostas da Comissão para quatro ações preparatórias e de dois 
projetos-piloto no valor de 15,5 milhões de euros em DA; tenciona analisar 
cuidadosamente os objetivos e os conteúdos dessas propostas e verificar os valores 
solicitados;

Agências

68. Toma nota do nível global de 748 milhões de euros (isto é, 0,5% do total do orçamento da 
UE)  consagrado às agências descentralizadas da UE no PO para 2013, que corresponde a 
um aumento da contribuição total da UE (incluindo as receitas afetadas)  de 24 milhões de 
euros, ou seja, +3,2% em comparação com o orçamento de 2012; está ciente de que este 
aumento resulta essencialmente da fase de arranque de oito agências, de molde a dotá-las 
do financiamento adequado e de sete agências, cujas tarefas foram alargadas, para não 
entravar o respetivo desempenho; verifica que o aumento da contribuição da UE para as 
agências que se encontram em velocidade de cruzeiro é inferior em termos nominais, mas 
com um aumento a nível do pessoal de 1,2%; regista que as agências têm um total de 5 
115 lugares no quadro de pessoal, ou seja, um aumento de 257 lugares que diz respeito, 
principalmente, a agências com novas tarefas ou na fase de arranque;

69. Manifesta-se preocupado, todavia, dado que, pela primeira vez, a Comissão procedeu a 
cortes nos pedidos orçamentais de quase todas as agências, os quais estavam em linha 
com os montantes da programação financeira geral, incluindo os das agências que 
pertencem às prioridades do Parlamento, num valor total de cerca de 44 milhões de euros; 
tenciona analisar cuidadosamente a metodologia, os argumentos e o possível impacto 
desses cortes; salienta, uma vez mais, que a dotação orçamental a favor das agências da 
UE está longe de consistir apenas em despesas administrativas, mas que, pelo contrário, 
contribui para a realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020 e dos objetivos da UE 
em geral, tal como decidido pela autoridade legislativa;

* * *

70. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho.
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ANEXO: TRÍLOGO ORÇAMENTAL DE 26 DE MARÇO de 2012 – PROJETO DE 
CONCLUSÕES – “Calendário do processo orçamental e modalidades de 

funcionamento do Comité de Conciliação em 2012”

TRÍLOGO ORÇAMENTAL

26 de março de 2012

PROJETO DE CONCLUSÕES

Calendário do processo orçamental e modalidades de funcionamento do Comité de 

Conciliação em 2012

"O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão recordam a sua declaração comum de 30 

de novembro de 2009 sobre as medidas transitórias, na qual se estabeleceu o calendário do 

processo orçamental para 2011 e se previu que, salvo decisão em contrário, os futuros 

processos orçamentais seguiriam um calendário semelhante. O calendário deverá ser 

atualizado em conformidade relativamente ao processo orçamental para 2013.

A. Neste contexto, fixam as seguintes datas de referência para o ano de 2012:

1. Será convocado um trílogo para 9 de julho de manhã, antes da adoção da posição do 

Conselho;

2. O Conselho concluirá a sua leitura até à semana 30, impreterivelmente (finais de julho);

3. A Comissão Parlamentar dos Orçamentos votará as alterações à posição do Conselho 

até ao final da semana 41, impreterivelmente (princípios de outubro);

4. Será convocado um trílogo para 17 de outubro à tarde, antes da leitura do Parlamento 

Europeu;

5. O Plenário do Parlamento Europeu votará sobre a sua leitura na semana 43; 

6. O período de conciliação começará a 24 de outubro. Se necessário, de acordo com o 

disposto no artigo 314.°, n.º 4, alínea c) do TFUE, a conciliação decorrerá até 13 de 

novembro de 2012 (inclusive);

7. O Comité de Conciliação reunir-se-á em 26 de outubro à tarde, nas instalações do 

Parlamento Europeu, e em 9 de novembro, nas instalações do Conselho; as sessões do 
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Comité de Conciliação serão preparadas em trílogos que se realizarão em 31 de outubro 

de manhã e em 7 de novembro à tarde; podem ser convocados outros trílogos durante o 

período de conciliação de 21 dias.

B. Quanto ao funcionamento do Comité de Conciliação, determinam as modalidades 

descritas no Anexo.
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ANEXO

Modalidades de funcionamento do Comité de Conciliação em 2012

1. Se o Parlamento Europeu votar alterações à posição do Conselho, o Presidente do 
Conselho, na mesma sessão plenária, toma nota das divergências entre as posições das 
duas instituições e dá o seu acordo para que o Presidente do Parlamento Europeu 
convoque imediatamente o Comité de Conciliação. A convocatória para a reunião do 
Comité de Conciliação é enviada no mesmo dia em que teve lugar a votação em 
plenário e o período de conciliação terá início no dia seguinte. O período de 21 dias é 
calculado em conformidade com o Regulamento (CEE, Euratom) n.° 1182/71 relativo à 
determinação das regras aplicáveis aos prazos, às datas e aos termos.

2. Se não concordar com todas as alterações votadas pelo Parlamento Europeu, o Conselho 
confirma a sua posição por carta a enviar antes da data marcada para a primeira reunião 
do Comité de Conciliação prevista no ponto A.7 supra. Nesse caso, o Comité de 
Conciliação atua de acordo com as condições estabelecidas nos pontos que se seguem.

3. Será disponibilizada ao Comité de Conciliação uma série de documentos comuns 
(documentos de referência) em que se comparam as várias fases do processo 
orçamental1. Neles se apresentará uma discriminação "rubrica por rubrica"2, os totais 
por rubrica do quadro financeiro e um documento comparativo tanto para os montantes 
como para as observações orçamentais com alterações por rubrica orçamental referentes 
a todas as rubricas orçamentais consideradas tecnicamente "abertas". Os referidos 
documentos serão classificados de acordo com a nomenclatura orçamental.

Os documentos de referência apresentados ao Comité de Conciliação podem ser ainda 
acompanhados de outros documentos3.

4. Para que se chegue a acordo até ao final do período de conciliação, os trílogos: 

                                               
1 São as seguintes as diversas fases do processo: Orçamento de 2012 (incluindo os orçamentos retificativos 

aprovados); o projeto inicial de orçamento, a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento, as 
alterações do Parlamento Europeu à posição do Conselho e as cartas retificativas apresentadas pela 
Comissão. Para efeitos de comparação, o projeto inicial de orçamento incluirá apenas as cartas 
retificativas que foram tidas em consideração tanto nas leituras do Conselho como do Parlamento 
Europeu.

2 As rubricas orçamentais consideradas tecnicamente encerradas serão evidenciadas no material de 
referência. Considera-se tecnicamente encerrada uma rubrica orçamental a respeito da qual não haja 
desacordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, nem tenha sido enviada nenhuma carta retificativa, 
sem prejuízo da decisão final do Comité de Conciliação.

3 Tratar-se-á de uma "carta de exequibilidade" da Comissão respeitante à posição do Conselho e às 
alterações do Parlamento Europeu,  de uma carta retificativa respeitante ao setor da agricultura (e a outros 
setores, se necessário), da eventual nota de alerta de previsões orçamentais elaborada pela Comissão, e de 
eventuais cartas das outras instituições a respeito da posição do Conselho e das alterações do Parlamento 
Europeu.
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o determinarão o alcance das negociações sobre as questões orçamentais a abordar;
o debaterão questões pendentes apontadas no contexto do travessão anterior, com 

vista à obtenção de um acordo que deverá ser aprovado pelo Comité de 
Conciliação;

o abordarão questões temáticas, inclusive por rubrica do quadro financeiro 
plurianual.

Durante cada um dos trílogos, ou imediatamente após a sua conclusão, e ao mesmo 
tempo que a ordem de trabalhos da reunião seguinte, serão elaboradas conclusões 
provisórias conjuntas. As conclusões serão registadas pela instituição em cujas 
instalações o trílogo se tiver realizado e serão consideradas provisoriamente aprovadas 
decorrido um prazo de 24 horas, sem prejuízo da decisão final do Comité de 
Conciliação.

5. As conclusões dos trílogos, bem como um documento com as rubricas orçamentais 
sobre as quais se chegou a acordo provisório durante os trílogos, estarão disponíveis nas 
reuniões do Comité de Conciliação para eventual aprovação.

6. O texto comum previsto no artigo 314.°, n.º 5 do TFUE será elaborado pelos 
secretariados do Parlamento Europeu e do Conselho, coadjuvados pela Comissão. Será 
constituído por uma nota de envio dirigida aos Presidentes do Parlamento Europeu e do 
Conselho, com a data do acordo em sede de Comité de Conciliação, e por anexos de que 
farão parte:

o os montantes discriminados para todos os números orçamentais1 e os totais por 
rubrica do quadro financeiro;

o um documento consolidado com indicação dos montantes e o texto definitivo das 
alterações acordadas em relação ao projeto de orçamento2 ou à posição do 
Conselho.

O Comité de Conciliação pode igualmente aprovar eventuais declarações comuns no 
que se refere ao orçamento para 2013.

7. O texto conjunto será traduzido para todas as línguas (pelos serviços do Parlamento 
Europeu) e submetido à aprovação dos dois ramos da autoridade orçamental no prazo de 
14 dias a contar da data do acordo sobre o texto comum a que se refere o ponto 6 supra.

O orçamento será submetido a ultimação jurídico linguística após a adoção do texto 
comum, integrando os anexos do texto comum e as rubricas orçamentais não alteradas 
durante o processo de conciliação.

8. A instituição em cujas instalações o trílogo ou o Comité de Conciliação se realizar 

                                               
1 As rubricas não alteradas em relação ao projeto de orçamento ou à posição do Conselho serão 

evidenciadas.
2 Incluindo as cartas retificativas que foram tidas em consideração tanto nas leituras do Conselho como do 

Parlamento Europeu.
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fornece os serviços de interpretação em regime integral para as reuniões do Comité de 
Conciliação e em regime ad hoc para os trílogos.

A mesma instituição fica encarregada de policopiar e distribuir os documentos de 
sessão.

Os serviços das três instituições colaboram entre si na redação dos resultados das 
negociações, tendo por objetivo ultimar o texto comum.


