
 

Propostas para o orçamento da UE pós-2020 são
claras, mas faltam-lhes ambição, dizem deputados
 
A maioria dos eurodeputados apoiou os planos da Comissão de aumentar as
contribuições para o orçamento da UE pós-2020 e de introduzir novas fontes de
financiamento. Mas faltou-lhe ambição.
 
“Na sua apresentação, a Comissão Europeia realçou a importância de um orçamento político.
O  princípio  do  valor  acrescentado  europeu  foi  sublinhado.  É  também importante  que  a
relevância dos recursos próprios, um ponto-chave nas resoluções do PE, tenha sido destacada.
Mais fundos para o Erasmus+, a investigação, PMEs e alterações climáticas são positivos.
Gostaríamos de ter visto um orçamento de 1,3% do RNB. Faremos tudo para defender as
nossas  posições,  dadas  as  reduções  propostas  para  a  agricultura  e  a  coesão”,  disse  o
presidente  do  PE,  Antonio  Tajani.
 
 
Grande parte dos eurodeputados considerou que as propostas da Comissão Europeia vão no
sentido certo, saudando o financiamento de novas prioridades como a investigação, a gestão
das fronteiras e da migração, o apoio aos jovens, a defesa e a segurança, apesar de serem
menos ambiciosas do que as do PE. Vários parlamentares também se congratularam com a
ligação entre o financiamento da UE e o Estado de direito.
 
 
Clique nos links para ver os vídeos das intervenções
 
 
 
Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia
 
 
 
Günther Oettinger, comissário europeu com a pasta do Orçamento
 
 
 
Intervenções de Antonio Tajani e Jean-Claude Juncker
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180309IPR99420/pe-aprova-posicao-sobre-quadro-financeiro-plurianual-da-ue-pos-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_02-V_rv


Manfred Weber (PPE, DE)
 
 
 
Udo Bullmann (S&D, DE)
 
 
 
Bernd Kölmel (ECR, DE)
 
 
 
Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
 
 
 
Ska Keller (Verdes/ALE, DE)
 
 
 
Liadh Ni Riada (CEUE/EVN, IE)
 
 
 
Patrick O'Flynn (EFDD, UK)
 
 
 
Marco Zanni (ENF, IT)
 
 
Próximos passos O quadro financeiro plurianual  (QFP) da UE terá de ser acordado por
unanimidade pelos Estados-Membros e aprovado pelo PE para poder entrar em vigor.
 
 
Os eurodeputados manifestaram a sua disponibilidade para encetar imediatamente um diálogo
com a Comissão e o Conselho sobre o QFP, com vista a facilitar as negociações e a permitir a
conclusão de um acordo antes das eleições europeias de 2019.
 
Para saber mais
Vídeo do debate em plenário (2 de maio de 2018)
Comunicado de imprensa - Parlamento Europeu aprova posição sobre quadro financeiro
plurianual da UE pós-2020 (14 de março de 2018)
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2018, sobre o próximo QFP
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2018, sobre a reforma do sistema de
recursos próprios da UE
Nota informativa sobre o QFP
Material multimédia
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_08-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/plenary/video?debate=1525260912941
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180309IPR99420/pe-aprova-posicao-sobre-quadro-financeiro-plurianual-da-ue-pos-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180309IPR99420/pe-aprova-posicao-sobre-quadro-financeiro-plurianual-da-ue-pos-2020
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Contactos 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
Assessor de imprensa - Orçamentos

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Comunicado de imprensa

PT Serviço de Imprensa , Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume DUCH GUILLOT
Número da central de imprensa (32-2) 28 33000

3 I 4

https://twitter.com/EP_Budgets


O presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, debateu hoje com os eurodeptuados as propostas sobre  o futuro orçamento de longo

prazo da UE
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