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Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução alternativa (n.º 4 do art. 157.º do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A7-0313/2012 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório provisório a título de contributo 

para um resultado positivo do processo de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual 

para o período 2014-2020 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 311.º e 312.º do TFUE,  

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 29 de junho de 2011, e a proposta alterada da 

Comissão, de 6 de julho de 2012, de Regulamento do Conselho que estabelece o quadro 

financeiro plurianual para o período 2014-2020 (COM(2011)0398 e COM(2012)0388), 

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 29 de junho de 2011, para um Acordo 

Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 

cooperação no domínio orçamental e a boa gestão financeira (COM(2011)0403), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de junho de 2011, sobre um 

Orçamento para a Europa 2020 (COM(2011)0500), 

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 27 de 

abril de 2010, sobre o funcionamento do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira (COM(2010)0185), 

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 81.º e o n.º 4 do artigo 157.° do seu Regimento, 

A. Considerando que, nos termos do artigo 312.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), o Conselho, deliberando por unanimidade e atuando de acordo 

com um processo legislativo especial, deve adotar um regulamento que estabeleça o 

Quadro Financeiro Plurianual (QFP), após aprovação do Parlamento; 

B. Considerando que, nos termos do artigo 295.º do TFUE, o Parlamento Europeu, o 

Conselho e a Comissão devem proceder a consultas recíprocas e organizar de comum 

acordo as formas da sua cooperação; considerando que, para este fim, pode ser adotado 

um acordo interinstitucional para melhorar o funcionamento do processo orçamental anual 

e a cooperação entre as instituições em matéria orçamental; 
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C. Considerando que o artigo 312.º, n.º 5, do TFUE requer que o Parlamento Europeu, o 

Conselho e a Comissão tomem todas as medidas necessárias para facilitar a adoção do 

quadro financeiro; 

D. Considerando que, nos termos do artigo 311.º do TFUE, a União deve dotar-se dos meios 

necessários para atingir os seus objetivos e realizar com êxito as suas políticas, e que o 

orçamento é integralmente financiado por recursos próprios, sem prejuízo de outras 

receitas; 

E. Considerando que será a primeira vez que é adotado um regulamento sobre o QFP ao 

abrigo das novas disposições do Tratado de Lisboa, o que implica novas disposições no 

domínio da cooperação interinstitucional com vista a conciliar uma tomada de decisões 

eficiente que observe as prerrogativas do Tratado; 

F. Considerando que a Presidência cipriota em exercício tenciona apresentar um «quadro de 

negociação», incluindo limites máximos, num Conselho Europeu extraordinário em 

novembro de 2012; 

G. Considerando que a UE necessita de ter um orçamento e um processo orçamental que 

reflitam integralmente a essência democrática e transparente do processo de decisão e 

controlo parlamentar, no respeito pelos princípios gerais da unicidade e da universalidade, 

que exigem que todas as receitas e despesas sejam inscritas integralmente sem qualquer 

compensação entre si; 

Observações gerais 

1. Tem plena consciência de que as negociações sobre o QFP para o período 2014-2020 

decorrem num contexto económico bastante adverso, no qual os Estados-Membros 

envidam esforços consideráveis para proceder a ajustamentos nos seus orçamentos 

nacionais, tal como solicitado pela União Europeia, tendo em vista a estabilidade do setor 

bancário e da moeda única; insiste em que a União não deve ser promotora de um 

aumento da carga fiscal sobre os contribuintes e em que o orçamento da UE deve ser parte 

da solução que vai permitir à Europa superar a presente crise, ajudando os 

Estados-Membros a enfrentar, coletivamente e de uma forma concertada, os atuais 

desafios estruturais, nomeadamente, a perda de competitividade e o consequente aumento 

do desemprego; 

2. Recorda que a despesa pública europeia não pode ficar isenta dos consideráveis esforços 

realizados pelos Estados-Membros para controlar a sua despesa pública; salienta que as 

medidas tomadas nos últimos anos para conter o crescimento anual das dotações para 

pagamentos da União devem, portanto, ser progressivamente reforçadas ao longo dos 

restantes anos do atual QFP, e que o aumento das dotações para pagamentos deve, no 

máximo, ser igual à taxa inflação durante os próximos QFP; considera, dentro desta 

lógica, que as dotações de autorização durante o próximo QFP não devem exceder o nível 

de 2013, com uma taxa de crescimento abaixo da taxa de inflação; 

3. Considera, porém, que a execução de reformas estruturais equilibradas, a nível nacional e 

da UE, representa uma condição prévia essencial para uma aplicação correta e eficaz dos 

fundos da UE;   
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4. Recorda que o Conselho Europeu insistiu, em várias ocasiões, na necessidade de uma 

governação económica europeia reforçada e aprovou os objetivos definidos na Estratégia 

UE 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, designadamente, a 

promoção do emprego, a melhoria das condições – e o aumento da despesa pública – nos 

domínios da inovação e da investigação e desenvolvimento e o cumprimento dos nossos 

objetivos em matéria de alterações climáticas e de energia; 

5. Recorda que o Conselho Europeu adotou, em junho de 2012, um «Pacto para o 

Crescimento e o Emprego», o qual reconhece o efeito de alavanca do orçamento da UE e 

coloca grande ênfase no seu contributo para ajudar o conjunto da União a superar a atual 

crise económica e financeira, evocando ao mesmo tempo a importância das finanças 

públicas sãs, da reforma estrutural e do investimento direcionado para o crescimento 

sustentável; 

6. Recorda que as medidas de estabilização macroeconómica e financeira e as medidas de 

reforma estrutural tomadas desde 2008 ainda não se revelaram suficientes para ultrapassar 

a crise económica e financeira; insta os Estados-Membros a prosseguir os seus esforços 

para dar resposta às insuficiências estruturais profundamente enraizadas, de modo a 

poderem explorar o seu potencial de crescimento sustentável; considera, portanto, que, 

para retomar o crescimento e gerar emprego na Europa, é necessário um orçamento da UE 

bem direcionado e eficaz, que ajude a coordenar e reforçar os esforços envidados a nível 

nacional; 

7. Lembra que, nos termos do artigo 310.º do TFUE, as receitas e despesas previstas no 

orçamento da UE devem estar equilibradas e que o orçamento da UE não pode gerar 

défice ou dívida;  

8. Salienta que o orçamento da UE deve ser um orçamento de investimento centrado na 

definição de objetivos claros; realça que o orçamento da UE deve focar claramente os 

domínios de despesa que se sabe terem um valor acrescentado claro e demonstrável; 

9. Recorda que a realização das sete iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 2020 

exigirá investimentos orientados para o futuro a nível tanto dos Estados-Membros como 

da Europa; no entanto, não obstante os esforços de investimento em curso, sublinha a 

importância a longo prazo da dupla abordagem relativa a medidas de consolidação fiscal 

favoráveis ao crescimento, que combina a redução dos défices e da dívida pública com a 

promoção destes investimentos;  

Aspetos da despesa 

10. Recorda que o orçamento da UE, enquanto ferramenta de investimento, deve ser utilizado 

para promover os investimentos estratégicos com valor acrescentado europeu que sejam 

coerentes com uma abordagem dirigida ao crescimento e à criação de emprego; sublinha 

que o próximo QFP deve refletir os objetivos da Estratégia Europa 2020, em particular, 

centrando as despesas num "crescimento inteligente" que permita uma abordagem 

estratégica de longo prazo, coerente e consistente, para fazer face aos desafios que se 

deparam à União; crê firmemente que o financiamento da UE deve ser bem distribuído, de 

modo a  desencadear e catalisar ações com um claro valor acrescentado europeu, bem 

como a criar sinergias e complementaridades com as atividades dos Estados-Membros, 
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centrando-se em investimentos-chave orientados para o futuro;  

11. Reitera, neste contexto, que os programas da União nos domínios da competitividade, das 

PME e das infraestruturas, que estão no centro da Estratégia Europa 2020 e que têm um 

valor acrescentado reconhecido, devem beneficiar de um financiamento adequado;  

12. Sublinha a importância da investigação e da inovação para acelerar a transição para uma 

economia competitiva e baseada no conhecimento; considera que no próximo QFP deve 

haver uma maior concentração de recursos orçamentais nos domínios da ciência, 

investigação e inovação, com destaque para o financiamento em áreas em que a UE pode 

ter uma futura vantagem significativa a longo prazo; observa, a este respeito, as 

conclusões do Relatório Sapir, o qual salientou claramente a necessidade de a Europa se 

transformar numa economia baseada na inovação para fazer face à atual reduzida 

dinâmica do crescimento; 

13. Sublinha, por conseguinte, a necessidade de simplificar, reforçar, estimular e assegurar o 

financiamento da investigação e inovação na UE a fim de tirar partido da sua vantagem 

concorrencial numa economia baseada no conhecimento e fazer face ao crescente poder 

económico das economias emergentes; 

14. Assinala que grande parte dos trabalhos de investigação disponíveis ilustra o aumento 

substancial dos benefícios resultantes dos investimentos nas infraestruturas TIC em 

termos de criação de emprego e crescimento a longo e curto prazo, graças não apenas à 

construção das próprias infraestruturas, mas também ao efeito multiplicador imediato, 

sólido e resistente da capacidade digital reforçada no conjunto da economia, em especial 

para as pequenas empresas; insta a que se envidem todos os esforços possíveis no sentido 

de clarificar as verbas disponíveis no orçamento da UE, mas também para garantir que os 

fundos existentes sejam direcionados para a adesão às TIC; 

15. Reitera a urgência real de alcançar o objetivo-chave da simplificação dos fundos, assim 

como a importância decisiva dos critérios de excelência e da redução da burocracia e dos 

encargos administrativos de modo a que os investigadores e as PME possam aceder mais 

facilmente aos fundos disponíveis; 

16. Considera que uma política de coesão da UE bem concebida constitui um instrumento 

estratégico para o investimento, o crescimento e a competitividade, que pode 

complementar a tão necessária reforma estrutural; insiste em que, para ser eficaz na 

redução dos desequilíbrios macroeconómicos na UE e contribuir para a coesão 

económica, social e territorial, o financiamento deve ser direcionado para as regiões e 

Estados-Membros que mais necessitam, a fim de garantir que todas as regiões podem 

desenvolver todo o seu potencial; 

17. Recorda que, dado o vasto âmbito de missões, desafios e objetivos atribuídos à PAC, os 

montantes que lhe são consagrados no orçamento para 2013 devem ser proporcionais às 

metas estabelecidas pela política durante o próximo período de programação financeira; 

sublinha a importância da disciplina financeira e da transparência da despesa orçamental; 

apela a uma atribuição mais eficaz e eficiente dos fundos, em particular através de uma 

distribuição mais equitativa dos pagamentos diretos; salienta, neste contexto, o papel 

importante desempenhado pelo segundo pilar da PAC, o qual contribui significativamente 
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para o investimento e a criação de emprego nas zonas rurais e para o reforço da eficácia e 

competitividade do setor agrícola; 

18. Reconhece os grandes desafios com que os jovens da UE se confrontam devido à crise 

económica; considera que o emprego, a educação, os estágios, a formação, a mobilidade e 

a resposta à inadequação de competências são questões de uma importância estratégica 

para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, a qual contribuirá para a recuperação 

económica; insiste que se deve atribuir prioridade a estas questões em todas as políticas 

pertinentes financiadas pelo orçamento da UE; 

19. Realça a importância do princípio primordial da criação de sinergias entre as iniciativas 

proposta a nível da UE e dos Estados-Membros, com vista a garantir que os programas 

financiados pela UE não criam duplicações desnecessárias e que as iniciativas da UE 

complementam e acrescentam valor ao trabalho em curso dos Estados-Membros;   

20. Assinala as novas responsabilidades atribuídas à UE pelos Tratados, as quais exigirão um 

financiamento específico adequado, de modo a permitir à União desempenhar o seu papel 

enquanto ator global observando os compromissos já assumidos, nomeadamente a 

realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015; considera que o 

entabulamento de relações estreitas com os países vizinhos deve permanecer uma 

prioridade da agenda da política externa da União, e que a assistência da UE ao 

desenvolvimento deve ser direcionada para os países mais necessitados, incluindo aqueles 

que se encontram numa situação fragilizada, e para os domínios em que a assistência da 

UE terá um maior impacto; 

Projetos de grande dimensão 

21. Sublinha a importância estratégica dos projetos de grande dimensão no domínio das 

infraestruturas, como o ITER, o Galileo e o GMES; insiste, neste contexto, no princípio da 

unidade do orçamento da UE, salientando que todas as políticas e programas da UE 

devem ser incluídos no QFP, contribuindo assim para a sua transparência, previsibilidade 

e responsabilidade; 

22. Manifesta a sua convicção de que o financiamento dos projetos de grande dimensão deve 

ser assegurado pelo orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, delimitado, de modo a evitar 

eventuais derrapagens de custos; 

23. Congratula-se com a proposta da Comissão de fixar um montante máximo para o projeto 

Galileo no Regulamento QFP, delimitando assim a dotação orçamental para este projeto; 

entende, de igual modo, que devem também ser fixados os montantes máximos das 

contribuições do orçamento da UE para os projetos ITER e GMES;  

Melhor afetação das despesas  

24. Acredita firmemente que o princípio do valor acrescentado europeu deve constituir a 

pedra angular de todas as futuras despesas, que também devem ser guiadas pelos 

princípios da eficiência, da eficácia e da boa relação custo-benefício, respeitando o 

princípio da subsidiariedade, tal como definido no artigo 5.º do TUE e consagrado pelo 

protocolo n.º 1 sobre o papel dos parlamentos nacionais na União Europeia; 
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25. Observa que, de acordo com o princípio da subsidiariedade, a União tem a obrigação 

jurídica de não intervir nos casos em que os objetivos de uma ação proposta podem ser 

devidamente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível 

regional e local, e que, por conseguinte, a despesa deve ser sempre submetida a um 

controlo da subsidiariedade; 

26. Reitera que obter um valor acrescentado europeu e garantir uma boa gestão financeira - 

com eficiência, eficácia e economia - devem ser, hoje mais do que nunca, princípios 

orientadores do orçamento da UE e, na medida do possível, o critério de excelência na 

avaliação dos programas, tendo em atenção o equilíbrio entre as vantagens a longo e a 

curto prazo; 

27. Salienta a necessidade de assegurar a coerência entre as regras setoriais e o quadro geral 

do Regulamento Financeiro, bem como de encontrar um equilíbrio entre a simplificação e 

a boa gestão financeira; saúda o painel de avaliação da simplificação apresentado pela 

Comissão e confirma a sua determinação em apoiar a agenda da simplificação; está 

convencido da necessidade de reduzir ainda mais os encargos administrativos sobre os 

beneficiários e apela à execução dos «controlos burocráticos» antes da adoção de regras 

da UE vinculativas; 

28. Considera que a eficácia das despesas da UE depende de quadros políticos, normativos e 

institucionais sólidos a todos os níveis; insiste em que, nos termos do artigo 310.º, n.º 5, e 

317.º do TFUE, os Estados-Membros devem executar o orçamento em conformidade com 

o princípio da boa gestão financeira; recorda aos Estados-Membros a sua obrigação 

jurídica de garantir que as dotações inscritas no orçamento são utilizadas no respeito desse 

princípio e que têm de assumir a sua parcela de responsabilidade para tornar os 

financiamentos da UE mais eficazes;  

29. Apoia a introdução de disposições de condicionalidade (ex ante e ex post) que façam com 

que o financiamento da UE, nomeadamente no âmbito do Fundo de Coesão, dos Fundos 

Estruturais e dos fundos de desenvolvimento rural e das pescas, seja mais bem 

direcionado para a realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020; considera que deve 

ser realizada uma avaliação de impacto eficaz com vista a acompanhar a adesão às 

referidas disposições de condicionalidade ex ante, o que significa que os fundos poderão 

ser retidos caso as disposições e objetivos de condicionalidade não sejam respeitados; 

considera que, se a sua aplicação se basear num princípio de parceria reforçada através do 

maior envolvimento das autoridades locais e regionais, estas disposições de 

condicionalidade podem aumentar a legitimidade e a eficácia dos apoios da UE;  

30. Considera que, antes da disponibilização dos fundos, a Comissão deve nomear entidades 

externas que possam contribuir com as suas competências específicas para a avaliação dos 

investimentos no crescimento, competitividade e emprego; entende que, sem prejuízo de 

outras fontes, estas entidades poderiam fazer parte do meio académico, de tribunais de 

contas e administrações públicas, e que as suas avaliações deveriam ser submetidas ao 

exame da Comissão e da Autoridade Orçamental; 

31. Sugere que a Comissão, no contexto das melhores práticas, deve apresentar relatórios 

periódicos, recorrendo ao mecanismo de apresentação de relatórios estabelecido, que 

possam depois ser analisados pela Autoridade Orçamental tendo em vista garantir que os 
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objetivos do financiamento da UE estão a ser devidamente alcançados;   

32. Saúda os esforços em curso por parte das instituições da UE no sentido de assegurar que 

os custos administrativos são mantidos sob estreito controlo; insta todas as instituições, na 

medida do possível, a seguir o exemplo da Comissão ao procurar gerir o seu pessoal de 

forma eficiente e economizadora; considera que, para manter a credibilidade da UE 

perante os seus cidadãos, a despesa administrativa, enquanto um dos domínios mais 

visíveis das despesas da União, deve refletir os esforços em curso por parte dos 

Estados-Membros no sentido de manter a despesa pública a um nível mais sustentável;  

33. Considera que é necessário fazer algo mais no sentido de analisar eficazmente o 

orçamento administrativo da União a fim de o atualizar face às atuais tendências 

tecnológicas, de modo a refletir as evoluções nos serviços públicos dos Estados-Membros, 

mas também como demonstração de solidariedade para com a situação financeira vivida 

por muitos em toda a UE; observa, a este respeito, que o Parlamento despende somas 

consideráveis na manutenção de gabinetes externos nos Estados-Membros, cuja relevância 

é questionável atendendo à grande revolução verificada nas comunicações; 

34. Considera que a UE, nomeadamente no contexto das políticas de austeridade em curso de 

implementação pelos Estados-Membros, deve assumir uma atitude de responsabilidade e 

tomar medidas concretas e imediatas que visem a criação de uma sede única para o 

Parlamento; 

Vigência 

35. Entende que o período dos futuros QFP deve ser abreviado a fim de aumentar a 

flexibilidade; observa que a atual política tem assistido à fixação de montantes demasiado 

cedo e que situações subsequentes tiveram um impacto inevitável sobre a flexibilidade 

orçamental; considera, neste contexto, que um período de 5 anos coadunaria melhor a 

vigência do QFP com os mandatos das instituições, reforçando desse modo a 

responsabilização e a responsabilidade democrática; 

Revisão intercalar 

36. Salienta a necessidade de consagrar uma revisão intercalar obrigatória no Regulamento 

QFP, com um procedimento específico incluindo um calendário vinculativo e garantindo 

o pleno envolvimento do próximo Parlamento;  

Necessidade de um QFP mais flexível 

37. Está convicto de que, tendo em conta o ambiente macroeconómico e os desafios que 

devem ser enfrentados num mundo em mudança, e para assegurar uma utilização melhor e 

mais eficiente dos fundos da UE existentes, deve ser dada maior flexibilidade ao próximo 

QFP, a fim de tratar adequadamente das circunstâncias e prioridades cambiantes, 

respeitando entretanto os níveis de dotações para pagamentos acordados pela Autoridade 

Orçamental;  

Unicidade do orçamento 
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38. Lembra que o orçamento da UE abrange todas as receitas e despesas decorrentes das 

decisões tomadas pelas instituições da UE no âmbito das suas competências e que tem 

separadamente em conta as operações financeiras da União sob a forma de concessão e 

contração de empréstimos e de garantias; 

39. Insta a Comissão e o Conselho a apresentarem, num anexo distinto, juntamente com a 

repartição por Estado-Membro, uma panorâmica das garantias e dos compromissos 

orçamentais ou financeiros assumidos pela União ou por alguns dos Estados-Membros no 

âmbito dos novos mecanismos europeus de estabilização, como o FEEF, o MEE ou ouros 

projetos relativos à "união bancária"; 

Recursos próprios 

40. Observa que o artigo 311.º do TFUE prevê que o orçamento deve ser integralmente 

financiado por recursos próprios; considera que o sistema atual de receitas é perfeitamente 

legítimo e coerente com o espírito do Tratado;  reitera a sua oposição às propostas 

legislativas da Comissão, de 29 de junho de 2011, sobre a reforma do sistema de recursos 

próprios, incluindo as propostas relativas ao imposto sobre as transações financeiras (ITF) 

e sobre um novo recurso próprio da UE baseado no IVA; 

41. Reitera a sua firme posição sobre os mecanismos de correção; salienta que as propostas 

que visem modificar ou abolir o sistema atual não serão aprovadas; convida todas as 

partes interessadas a procurarem uma solução pragmática e a concentrarem-se nos 

domínios que relevam do quadro financeiro plurianual em que é possível obter um 

consenso; 

42. Insta o Conselho a realizar rápidos progressos no sentido de alcançar um acordo unânime, 

nos termos do Tratado, relativamente ao lado das receitas do orçamento da UE; a este 

respeito, observa que o Parlamento, não dispondo de quaisquer direitos jurídicos para 

além do direito a ser consultado no que respeita ao regulamento do Conselho que 

estabelece as disposições relativas ao sistema de recursos próprios da União, será 

convidado, em conformidade com o artigo 311.º do TFUE, a dar a sua aprovação a um 

regulamento do Conselho que estabelece as medidas de execução; compromete-se 

firmemente no sentido de alcançar rapidamente um acordo com o Conselho nesta matéria, 

em conformidade com as disposições pertinentes do Tratado; 

Negociações interinstitucionais 

43. Salienta que é necessária uma maioria rigorosa no Parlamento e no Conselho para adotar o 

QFP e frisa a importância da adesão às disposições do artigo 312.º, n.º 5, do TFUE, que 

impõe às instituições a obrigação de tomar todas as medidas necessárias para facilitar a 

adoção do quadro financeiro; 

44. Sublinha que será a primeira vez que é adotado um regulamento sobre o QFP ao abrigo 

das novas disposições do Tratado de Lisboa, o que implica novas disposições no domínio 

da cooperação interinstitucional com vista a conciliar uma tomada de decisões eficiente 

com o respeito pelas respetivas prerrogativas, tal como definido juridicamente pelo TFUE; 

45. Manifesta a sua disponibilidade para encetar um debate profundo com o Conselho sobre o 
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regulamento do QFP e o AI, e solicita ao Conselho que intensifique os contactos a todos 

os níveis tendo em vista o Conselho Europeu de 22-23 de novembro; 

46. Observa que, nos termos do artigo 312.º, n.º 5, do TFUE, um regulamento do Conselho, 

adotado por unanimidade, necessita da aprovação do Parlamento, por maioria dos 

membros que o compõem; por conseguinte, insta as instituições a encontrar um modo de 

cooperação mutuamente benéfico com vista a evitar uma crise orçamental potencialmente 

prejudicial e desnecessária;    

47. Reitera que, de acordo com o TFUE, o Parlamento e o Conselho são os órgãos legislativos 

e o Conselho Europeu não tem o papel de legislador; sublinha que as negociações entre o 

Conselho e o Parlamento sobre as propostas legislativas relativas aos programas 

plurianuais devem ser desenvolvidas no quadro do processo legislativo ordinário; 

48. Refere, por fim, que, caso não seja adotado um QFP até ao final de 2013, os limites 

máximos e outras disposições correspondentes a 2013 serão prorrogados até à adoção de 

um novo QFP; observa, no entanto, que a maioria das bases jurídicas dos programas de 

despesas deixarão de vigorar, o que significa que a Comissão deixará de dispor da 

capacidade jurídica de canalizar os fundos no âmbito do QFP; assinala que, nessa 

eventualidade, o Parlamento estaria disponível para chegar a um acordo rápido com o 

Conselho e a Comissão que permita adaptar a estrutura interna do QFP em função das 

novas prioridades políticas; 

49. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 

Conselho, à Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como às 

restantes instituições e órgãos interessados. 

Or. en 

 

 


