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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão do 
Comércio Internacional, competentes quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovarem:

A. Considerando que um país terceiro não pode ter os mesmos direitos e usufruir dos 
mesmos benefícios que um Estado-Membro; que a União deve ponderar a participação do 
Reino Unido nos programas da União e da Euratom tendo em mente, antes de mais, o 
interesse da União; que qualquer decisão sobre a participação do Reino Unido nesses 
programas deve ter em conta todos os aspetos relevantes da parceria prevista, uma vez que 
essa parceria deve constituir uma estrutura coerente;

B. Considerando que qualquer participação do Reino Unido nos programas da União e da 
Euratom deve respeitar todas as regras, os mecanismos e as condições de participação 
relevantes, conforme estabelecidos nas bases jurídicas correspondentes; que, 
consequentemente, deve ser assegurado, entre outros aspetos, um equilíbrio justo no que 
diz respeito às contribuições e aos benefícios do Reino Unido e que o Reino Unido não 
pode gozar de poder de decisão em nenhum programa;

C. Considerando que a União e o Reino Unido recordaram, na declaração política, o seu 
compromisso comum de apresentar um futuro programa PEACE PLUS, mantendo as 
atuais proporções de financiamento no quadro do futuro programa;

D. Considerando que, no seu mandato, o Reino Unido declara que ponderará a possibilidade 
de participar em determinados elementos do programa Erasmus+ durante um período 
limitado;

1. Recomenda que a Comissão:

(a) Tome as medidas necessárias para garantir que os princípios gerais e as condições a 
estabelecer no âmbito da parceria prevista relativamente à participação nos programas 
da União e da Euratom incluam a obrigação de o Reino Unido contribuir 
financeiramente de forma justa e adequada para os programas em que participe;

(b) Não aceite a participação seletiva do Reino Unido no programa Erasmus+ nem a 
participação por um período mais curto do que a duração total do programa no âmbito 
do QFP;

(c) Avalie todos os cenários possíveis e se prepare para qualquer eventualidade, incluindo 
a prorrogação do período de transição, a fim de assegurar a boa gestão financeira do 
orçamento da União.


