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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:

A. Considerando que a análise anual do crescimento apresentada pela Comissão em 28 de 
novembro de 2014 define três pilares principais para 2015 – um estímulo coordenado ao 
investimento, um compromisso renovado a favor das reformas estruturais e a prossecução 
da responsabilidade orçamental — e coloca pela primeira vez a tónica na contribuição do 
orçamento da UE para a realização destes pilares;

B. Considerando que, com a adoção do regulamento que institui o Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos, o arranque dos programas operacionais relacionados com o 
Fundo de Coesão, a transição das dotações para autorizações não utilizadas em 2014 do 
período 2007-2013 para 2015, 2016 e 2017, bem como o aumento do pré-financiamento 
da Iniciativa Europeia para a Juventude, o semestre findo foi rico em resultados 
orçamentais ao serviço dos objetivos fixados pela análise anual do crescimento;

C. Considerando que o orçamento europeu demonstrou assim o seu valor acrescentado, mas 
também os limites à ação política europeia que constitui um orçamento que não é 
financiado por verdadeiros recursos próprios, que se mantém inferior a 1 % do PIB e que é 
condicionado por um quadro plurianual de 7 anos;

1. Saúda a apresentação do relatório dos cinco presidentes «Realizar a União Económica e 
Monetária Europeia», mas lamenta o desfasamento entre o calendário previsto para a sua 
execução e a gravidade da crise grega;

2. Congratula-se com as medidas tomadas com vista a simplificar e reforçar o Semestre 
Europeu: uma concentração nas prioridades, menos documentos e mais tempo para os 
debater, uma dimensão política acrescida e uma melhor participação das autoridades 
nacionais;

3. Congratula-se com as propostas apresentadas em matéria de reforço do controlo 
parlamentar, nomeadamente a sugestão de adaptação das estruturas do Parlamento 
Europeu à especificidade da moeda única;

4. Aplaude o apelo à integração no direito primário da UE de instrumentos 
intergovernamentais como o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação e o 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, pondo assim cobro ao défice de legitimidade 
democrática;

5. Congratula-se com as pistas de reflexão lançadas com vista a um mecanismo de 
estabilização orçamental para a área do euro, que apresenta os contornos de um erário 
europeu; salienta que a publicação de um Livro Branco sobre este assunto anunciada para 
a primavera de 2017 coincide com a revisão intercalar do QFP; reitera, neste contexto, a 
sua exigência de que esse financiamento ou instrumento adicional seja abrangido pelas 
competências de controlo orçamental do Parlamento e seja financiado para além dos 
limites máximos do QFP para o período 2014-2020; reitera igualmente a importância que 
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atribui à criação de um novo sistema de recursos próprios, que deverá conduzir a uma 
verdadeira reforma do financiamento da UE sem aumentar a carga fiscal dos cidadãos;

6. Saúda a adoção do regulamento que institui o Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos e sublinha o papel desempenhado pelo Parlamento para minimizar a 
reafetação a partir do Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar a Europa; 

7. Considera crucial o êxito deste plano de investimento e, por conseguinte, envidará 
esforços para acompanhar a sua implementação com a maior vigilância, nomeadamente a 
fim de evitar a desconsolidação da despesa de investimento, bem como das dívidas 
públicas.


