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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Orçamentos
O Presidente

19.11.2020

Ex.mo Senhor Antonio Tajani
Presidente
Comissão dos Assuntos Constitucionais
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a proposta de Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, 
o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira (COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 
2018/2070(ACI))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Orçamentos foi incumbida de submeter 
um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. 

Entre 27 de agosto e 10 de novembro de 2020, com base nas propostas da Comissão e nas 
posições expressas pelo Parlamento e pelo Conselho, a equipa de negociações da Comissão 
dos Orçamentos sobre o QFP e os recursos próprios negociou com representantes do 
Conselho e da Comissão um novo acordo interinstitucional no domínio orçamental, que faz 
parte de um pacote relativo ao quadro financeiro plurianual 2021-2027, aos recursos próprios 
e ao Instrumento de Recuperação da União Europeia – «Next Generation EU». O acordo 
interinstitucional em causa é submetido à atenção de Vossa Excelência, tendo em vista a sua 
aprovação pelo Parlamento.

Dada a urgência da questão, na segunda-feira, 16 de novembro, os coordenadores da 
Comissão dos Orçamentos decidiram, por procedimento escrito, proceder ao envio do 
presente parecer sob a forma de carta.



PE660.326v02-00 2/4 AL\1218699PT.docx

PT

A Comissão dos Orçamentos examinou o assunto no seu período de votação de 19 de 
novembro de 2020. No decurso desse período de votação1, decidiu instar a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a aprovar a celebração do 
acordo interinstitucional em questão e a incorporar na proposta de resolução que aprovar as 
sugestões constantes da presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Johan Van Overtveldt

CÓPIA:
Membros da equipa de negociação sobre o QFP/recursos próprios:
Jan OLBRYCHT, correlator sobre o QFP
Margarida MARQUES, correlatora sobre o QFP
José Manuel FERNANDES, correlator sobre os recursos próprios
Valérie HAYER, correlatora sobre os recursos próprios
Rasmus ANDRESEN, membro 

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Janusz Lewandowski (vice-presidente), Olivier 
Chastel (vice-presidente), Niclas Herbst (vice-presidente), Margarida Marques (vice-presidente/correlator de 
parecer), Jan Olbrycht (correlator de parecer), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe 
Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika 
Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan 
Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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SUGESTÕES

A. Considerando que, em 10 de novembro de 2020, foi alcançado um acordo político 
global entre os representantes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-2027, os recursos próprios e 
instrumento de recuperação; que este acordo político inclui um acordo interinstitucional 
renovado sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa 
gestão financeira, bem como sobre os novos recursos próprios, incluindo um roteiro 
para a introdução de novos recursos próprios («AII»);

B. Considerando que, pela primeira vez, o AII contém disposições sobre os recursos 
próprios, nomeadamente um novo anexo que estabelece um roteiro para a introdução de 
novos recursos próprios durante o período de vigência do quadro financeiro plurianual 
2021-2027, que são suficientes para cobrir os juros e os custos de reembolso do 
Instrumento de Recuperação («Next Generation EU») e cujas receitas que excedam as 
necessidades de reembolso continuarão a financiar o orçamento da União a título de 
receitas gerais, em conformidade com o princípio da universalidade;

C. Considerando que o AII contém uma nova parte relativa à cooperação no que se refere 
ao Instrumento de Recuperação/«Next Generation EU», que visa garantir uma 
participação adequada da autoridade orçamental na governação das receitas afetadas 
externas no âmbito do «Next Generation EU»; que esta parte faz referência a uma nova 
declaração conjunta sobre o controlo orçamental de novas propostas baseadas no 
artigo 122.º do TFUE suscetíveis de ter uma incidência significativa no orçamento da 
União;

D. Considerando que o AII contém melhorias significativas no que se refere à conceção e à 
aplicação de métodos para o acompanhamento do objetivo de 30 % de despesas em 
ação climática, para a fixação de um novo objetivo de despesas a título do QFP a favor 
da biodiversidade de 7,5 % a partir de 2024 e de 10 % em 2026 e 2027, bem como para 
a avaliação das despesas a favor da igualdade de género, incluindo a promoção da 
integração da perspetiva de género;

E. Considerando que o AII contém uma nova parte sobre a qualidade e a comparabilidade 
dos dados sobre os beneficiários, com vista à introdução de medidas normalizadas para 
recolher, comparar e agregar as informações e os valores relativos aos beneficiários 
finais do financiamento da União;  

F. Considerando que o AII se destina a ter uma aplicação horizontal e não impede os 
colegisladores de acordarem, no âmbito de um regulamento específico, outras medidas 
para melhorar a qualidade e a comparabilidade dos dados, nomeadamente no que diz 
respeito aos programas de gestão direta, ou para melhorar em maior medida a 
participação da autoridade orçamental na governação das receitas afetadas externas;

G. Considerando que, pela primeira vez, o AII inclui disposições relativas à cooperação e 
ao diálogo durante as negociações do QFP, a fim de dar aplicação aos requisitos do 
Tratado no sentido de serem tomadas todas as medidas necessárias para facilitar a 
adoção de um QFP e promover a consulta e a conciliação de posições em matéria 
orçamental;
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H. Considerando, por último, que o novo AII garante as disposições existentes sobre a 
mobilização de instrumentos especiais e outros ajustamentos específicos que visam a 
transparência da programação e das previsões;

1. Aprova a celebração do acordo.


