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Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0298/2015 

Resolução do Parlamento Europeu referente à posição do Conselho sobre o projeto de 

orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 (11706/2015 – C8-

0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

O Parlamento Europeu, 

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

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 

Energia Atómica, 

– Tendo em conta a Decisão 2007/436/CE Euratom do Conselho, de 7 de junho de 2007, 

relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades Europeias
1
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 

Conselho, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-

2020
2
 ("Regulamento QFP"), 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 

cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira
3
, 

– Tendo em conta a sua resolução de 29.04.15 sobre a previsão de receitas e despesas do 

Parlamento Europeu para o exercício de 2016
1
, 

                                                 
1
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2
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  JO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
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– Tendo em conta o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016, 

que a Comissão adotou em 24 de junho de 2015 (COM(2015)0300), 

– Tendo em conta a posição sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o 

exercício de 2016, que o Conselho adotou em 04.09.15 e transmitiu ao Parlamento em 

17.09.15 (11706/2015 – C8 0233/2015), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 

Europeu e ao Conselho, de 23 de setembro de 2015, intitulada « Gerir a crise dos 

refugiados: medidas operacionais, orçamentais e jurídicas imediatas no contexto da 

Agenda Europeia da Migração» (COM(2015)0490), 

– Tendo em conta o artigo 88.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e os pareceres das demais 

comissões interessadas (A8-0000/2015), 

Secção III 

Panorâmica geral 

 

1. Congratula-se com o projeto de orçamento da Comissão para 2016, que considera um 

passo na direção certa; faz notar, no entanto, que ainda pode ser obtido um número 

significativo de ganhos de eficiência e congratula-se, por conseguinte, com as alterações 

propostas pelo Conselho e pela sua tónica na responsabilidade orçamental; 

2. Regista que a posição do Parlamento sobre o orçamento de 2016 reflete de certo modo as 

prioridades políticas adotadas nas resoluções de 11 de março de 2015 sobre orientações 

gerais
2
 e de 8 de julho de 2015 sobre um mandato para o trílogo

3
; lamenta, no entanto, a 

decisão do Parlamento de tentar ultrapassar os limites máximos do quadro financeiro 

plurianual de 2014-2020 acordado pela Comissão, pelo Conselho e pelo Parlamento; 

considera que esta é uma posição irresponsável, dada a situação orçamental de alguns 

Estados-Membros; 

3. Salienta que os limites máximos acordados no âmbito do quadro financeiro plurianual 

2014-2020 (QFP) devem ser respeitados, nomeadamente no contexto da próxima revisão 

das prioridades do QFP; lamenta a decisão do Parlamento de esgotar as margens no 

âmbito das categorias 1a, 1b e 3, deixando pouca margem de manobra na categoria 4 do 

orçamento de 2016; considera que a conclusão lógica da violação destes limites máximos 

não é que os limites máximos sejam inadequados, mas que o Parlamento deve adotar uma 

abordagem mais realista e responsável no tocante à despesa no seu papel como 

coautoridade orçamental; 

4. Entende que o aumento deste orçamento deve incidir prioritariamente na resolução da 

crise migratória e dos refugiados; tem consciência de que esta crise migratória e dos 

                                                                                                                                                         
1
  Textos Aprovados, P8_TA(2015)0172. 

2
      Textos Aprovados, P8_TA(2015)0060. 
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  Textos Aprovados, P8_TA(2015)0060. 
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refugiados não pode ser resolvida apenas com recursos financeiros; lamenta, no entanto, a 

incapacidade do Parlamento para definir prioridades, cortar no que não é essencial e 

centrar as despesas nas medidas destinadas a atenuar esta crise, especialmente a partir de 

rubricas orçamentais claramente identificáveis que registam baixas taxas de absorção e 

baixos níveis de execução; considera que a posição do Parlamento põe em risco a resposta 

da Europa à crise; 

5. Toma nota da publicação da Carta Retificativa n.º 2/2016 da Comissão em 14 de outubro 

de 2015; congratula-se com os aumentos da despesa destinados a aliviar os problemas no 

setor agrícola; convida, no entanto, a Comissão a reexaminar as categorias 3 e 4 a fim de 

obter poupanças que possam, pelo menos em parte, contribuir para o financiamento de 

medidas destinadas a atenuar a crise migratória e dos refugiados; 

6. Reitera a sua convicção de que o orçamento da União não deve descurar os compromissos 

políticos já assumidos entre as três instituições, particularmente no que se refere ao Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e à Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

(IEJ); considera que a quebra desses compromissos não só compromete a credibilidade 

económica a longo prazo do Parlamento como também afeta a capacidade para enfrentar 

as prioridades a curto prazo no orçamento de 2016; 

7. Salienta a importância tanto de respeitar rigorosamente a declaração conjunta relativa a 

um plano de pagamentos para 2015-2016, acordado entre o Parlamento, o Conselho e a 

Comissão
1
, na sequência do compromisso partilhado de reduzir para 2 mil milhões de 

EUR, até ao final de 2016, o volume de pagamentos em atraso relativos aos programas de 

coesão do período de 2007-2013, como de evitar que, no futuro, se atinjam níveis 

insustentáveis de pagamentos em atraso; 

8. Apoia o recurso a instrumentos especiais como medidas extraordinárias a utilizar em 

circunstâncias extraordinárias e considera que esses instrumentos demonstram que existe 

suficiente flexibilidade no âmbito do QFP; Considera que a atual crise migratória e dos 

refugiados justifica a utilização de instrumentos especiais; lamenta, no entanto, que o 

financiamento suplementar necessário para uma resposta adequada da UE à crise não 

tenha podido ser encontrado em rubricas orçamentais já existentes, em particular naquelas 

que não têm um valor acrescentado europeu claramente demonstrável; manifesta 

reocupação pelo facto de a posição do Parlamento exigir a utilização repetida de 

instrumentos especiais em toda uma série de rubricas, comprometendo a capacidade para 

dar resposta a circunstâncias imprevistas em 2016; 

Subcategoria 1a — Competitividade para o crescimento e o emprego 

9. Reitera o apoio a um orçamento modernizador que dê prioridade aos três E do emprego, 

das empresas e do empreendedorismo, em especial as rubricas orçamentais com maior 

potencial para contribuir para o objetivo do crescimento e do emprego; reconhece o 

impacto negativo que a posição da Comissão e do Conselho poderá ter em algumas 

rubricas orçamentais a curto prazo; gostaria, não obstante, que fosse prestada uma atenção 

permanente à criação de emprego, à promoção do crescimento e à investigação e 

desenvolvimento nos futuros orçamentos da UE; 

                                                 
1
  Textos Aprovados, P7_TA (2015)0263, Anexo II. 
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10. Chama a atenção para o recente acordo sobre o FEIE; lamenta os cortes propostos pelo 

Conselho em despesas já acordadas para o programa Horizonte 2020 e o Mecanismo 

Interligar a Europa; lamenta também a decisão orçamentalmente irresponsável do 

Parlamento de aumentar o orçamento da UE para além do acordo sobre o QFP a fim de 

apoiar os aumentos das rubricas orçamentais do programa Horizonte 2020 e Mecanismo 

Interligar a Europa para níveis anteriores ao FEIE, comprometendo totalmente o anterior 

acordo sobre o QFP entre as três instituições; apela a todas as partes para que ponham 

termo às posições políticas e honrem os acordos FEIE e QFP que assinaram 

anteriormente; 

Subcategoria 1b — Coesão económica, social e territorial 

11. Entende que, de preferência, não devem ser efetuados cortes que conduzam a um 

orçamento inferior ao proposto pela Comissão; destaca, no entanto, a importância da 

responsabilidade orçamental; congratula-se, por conseguinte, com as alterações do 

Conselho que, como um exemplo da solidariedade europeia, visam preservar o 

financiamento para as regiões menos desenvolvidas e reduzir o financiamento para as 

regiões mais desenvolvidas; 

12. Está ciente de que o desemprego dos jovens é um problema especial em vários Estados-

Membros; lamenta, no entanto, a decisão do Parlamento de aumentar as despesas da IEJ 

acima do limite máximo do QFP na sequência de uma antecipação significativa dos 

fundos nos anos anteriores, de um importante pré-financiamento e do argumento da 

Comissão de que não há necessidade premente de dispor de mais autorizações no 

orçamento de 2016; recorda que o emprego é, em larga medida, da responsabilidade dos 

Estados-Membros e solicita-lhes que envidem os máximos esforços para assegurar 

elevados níveis de emprego e resolver os problemas específicos dos jovens;   

Categoria 2 — Crescimento sustentável: recursos naturais 

13. Acolhe com satisfação o projeto de orçamento da Comissão; concorda, todavia, com a 

opinião do Conselho de que há domínios importantes em que é possível detetar 

insuficiências, como as alterações no âmbito do projeto de orçamento retificativo n.º 

7/2015; apoia, por conseguinte, as reduções moderadas do Conselho das autorizações e 

dos pagamentos no âmbito da categoria 2; 

14. Apoia o aumento da despesa para atenuar a crise no setor agrícola confirmada na Carta 

Retificativa n.º 2/2016 da Comissão, em especial no setor dos produtos lácteos, e 

subscreve a posição do Parlamento a este respeito; congratula-se com o facto de este 

pacote incluir uma série de medidas destinadas a debelar os efeitos a longo prazo do 

embargo russo sobre os agricultores europeus; 

Categoria 3 — Segurança e Cidadania 

15. Congratula-se com os aumentos da despesa propostos no projeto de orçamento da 

Comissão para 2016 e na Carta Retificativa n.º 2/2016 que é direcionada para a migração 

e os refugiados; pergunta-se, no entanto, se a Comissão terá analisado suficientemente 

todas as possibilidades de reafetação de dotações no âmbito da categoria 3, tendo em 

conta, nomeadamente, o facto de o Conselho ter conseguido chegar a economias de 25 
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milhões de euros em dotações para autorizações e 35 milhões de euros em dotações para 

pagamentos; critica a mobilização do Instrumento de Flexibilidade no valor de 1,5 

milhões de euros devido à incapacidade do Parlamento e da Comissão para fazer 

poupanças; reitera a sua convicção de que existem várias rubricas orçamentais no âmbito 

da categoria 3 com pouco valor acrescentado europeu demonstrável, em que os fundos 

atualmente previstos poderiam ser desviados para fazer face à crise migratória e dos 

refugiados;  

16. Entende ser necessária uma separação clara entre as políticas de asilo e de migração; 

considera que são necessárias soluções práticas, sustentáveis e razoáveis a longo prazo 

para evitar a perda de vidas na tentativa de pedir asilo na UE, garantindo igualmente uma 

segurança efetiva das fronteiras e a segurança interna;  

Categoria 4 — Europa Global 

17. Regista o importante aumento das despesas no projeto de orçamento da Comissão para 

2016 em comparação com o orçamento de 2015; considera, como o Conselho, que este 

aumento das despesas não deixa uma margem suficiente dentro dos limites máximos; 

subscreve a posição do Conselho que ainda representa um aumento substancial das 

despesas destinadas aos países menos desenvolvidos a fim de ajudar a atenuar os 

problemas dos países da vizinhança; lamenta que a posição do Parlamento deixe apenas 

uma margem de 50 000 EUR na categoria 4, o que seria totalmente inadequado para fazer 

face a circunstâncias imprevistas em 2016; destaca, como exemplo de circunstância 

imprevista, o plano de ação conjunto da UE com a Turquia, acordado pelo Conselho em 

15 de outubro de 2015
1
, que a UE seria incapaz de financiar se a posição do Parlamento 

fosse aceite; 

18. Congratula-se, no entanto, com as medidas anunciadas na Comunicação da Comissão de 

23 de setembro de 2015 e confirmadas na Carta Retificativa n.º 2/2016; pergunta-se se a 

Comissão terá analisado as poupanças propostas pelo Conselho na categoria 4; reitera que 

o projeto de orçamento retificativo n.º 7/2015 demonstrou que é possível uma reafetação 

significativa a favor de domínios prioritários; salienta que, por si só, os meios financeiros 

não permitirão resolver a crise migratória e dos refugiados; considera que o financiamento 

adicional deve ser devidamente direcionado, transparente e justificável para assegurar que 

responde às necessidades prioritárias; 

19. Considera que os recursos financeiros para fazer face à crise migratória e dos refugiados 

devem ser orientados para as causas do problema e não para as suas consequências; 

salienta a importância de apoiar os refugiados perto dos seus países de origem, 

nomeadamente através do reforço das agências competentes da UE e do Fundo Fiduciário 

Regional da UE na Síria;    

Rubrica 5 – Administração  

20. Considera que as despesas administrativas da Comissão não devem estar isentas das 

economias realizadas pelas administrações nacionais para aumentar a eficiência; considera 

que, tendo em conta as várias crises com que se defronta a UE, nomeadamente a crise 

                                                 
1
  Conclusões do Conselho Europeu de 15 de outubro de 2015, EUCO 26/15.  
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económica mundial cujo impacto continua a fazer-se sentir, a Comissão deve realizar 

simbolicamente ganhos de eficiência importantes a fim de demonstrar solidariedade com 

as dificuldades enfrentadas pelas administrações nacionais;   

Agências 

21. Aprova, de um modo geral, as previsões da Comissão no tocante às necessidades 

orçamentais das agências; concorda com a decisão do Parlamento de aumentar as dotações 

das agências que se ocupam da migração, a saber, o Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, 

a Frontex, a Europol, a Eurojust, a eu.LISA, a CEPOL e a Agência dos Direitos 

Fundamentais; lamenta que o Parlamento tente aumentar as despesas de outras agências 

que não são claramente prioridades; 

Pagamentos 

22. Recorda que o Parlamento, o Conselho e a Comissão se comprometeram a evitar as 

faturas por liquidar; lamenta, por conseguinte, que o Parlamento tenha decidido aumentar 

consideravelmente autorizações que a Comissão terá dificuldade em converter em 

pagamentos; lamenta também que o Conselho tenha decidido reduzir sistematicamente as 

despesas e não as autorizações; solicita a ambas as Instituições que adotem uma atitude 

responsável; 

Outras secções 

Secção I — Parlamento Europeu 

23. Salienta que podem ser efetuadas economias evidentes no orçamento do Parlamento, 

tendo em conta a situação absurda da realização de sessões plenárias em Bruxelas e 

Estrasburgo; solicita ao Parlamento e ao Conselho que elaborem um roteiro com vista a 

uma sede única, conforme solicitado pela grande maioria do Parlamento no relatório Fox-

Häfner, adotado em 20 de novembro de 2013
1
; entende que as deslocações entre Bruxelas 

e Estrasburgo estão em contradição com os esforços desenvolvidos pelo Parlamento para 

ser considerado uma instituição responsável no plano orçamental e prejudicam 

fundamentalmente a imagem pública do Parlamento;   

 

24. Considera que o Parlamento pode realizar importantes economias orçamentais reduzindo 

o número de funcionários, o que também diminuiria a necessidade de espaço para 

escritórios e de edifícios, anulando projetos como a «Casa da História Europeia» e pondo 

termo à sua exagerada promoção política; 

25. Considera que é possível realizar outras poupanças orçamentais restruturando as 

delegações interparlamentares, as delegações às comissões parlamentares mistas e as 

delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias parlamentares 

multilaterais com vista a reduzir o número de delegações enviadas ao estrangeiro e os seus 

custos globais; 

                                                 
1
  Textos Aprovados, P7_TA(2013)0498. 
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26. Considera que podem ser feitas outras poupanças no orçamento do Parlamento, reduzindo 

as contribuições para a formação de partidos políticos e fundações políticas, bem como 

para as despesas de assistência parlamentar; regista que o Secretário-Geral apresentou à 

Mesa uma proposta destinada a estabelecer um novo equilíbrio entre os assistentes 

parlamentares acreditados e os assistentes locais; espera que a decisão final entre em vigor 

a partir de julho de 2016, o mais tardar, e que respeite a duração dos contratos em vigor; 

27. Lamenta a posição do Parlamento Europeu no tocante ao objetivo de redução de 5 % dos 

efetivos, uma vez que a mesma é contrária ao espírito e ao princípio estabelecidos de 

comum acordo com a Comissão e o Conselho no Acordo Interinstitucional de 2 de 

dezembro de 2013
1
; toma nota das recomendações da Comissão do Controlo Orçamental 

relativamente à quitação de 2013
2
; considera que pode ser alcançada uma redução de 10 

% do orçamento do Parlamento sem que tal afete de algum modo as principais 

responsabilidades dos deputados europeus; reitera a sua preocupação com a dimensão do 

gabinete do Presidente do Parlamento Europeu, que é composto por 35 pessoas, entre as 

quais dois motoristas e um contínuo pessoal; considera que esta situação é altamente 

questionável e que constitui um mau exemplo para a redução dos custos e a 

responsabilidade orçamental no Parlamento; 

28. Regista a oposição do Parlamento o aumento da dimensão do Tribunal de Justiça; sugere 

que, se for dado seguimento à reforma, esta deve ser neutra do ponto de vista orçamental; 

29. Solicita uma análise custo-benefício completa do Comité Económico e Social e do Comité 

das Regiões, a fim de avaliar a sua mais-valia para a União Europeia; 

o 

o     o 

30. Mantém a sua convicção de que o orçamento europeu deve proporcionar um valor 

acrescentado e não colidir com os direitos e as responsabilidades dos governos dos 

Estados-Membros; solicita a todas as partes que adotem um orçamento centrado em 

especial na atenuação da crise migratória e dos refugiados; 

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, às 

demais instituições e organismos interessados e aos parlamentos nacionais. 

Or. en 
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