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O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016), 

– 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 

2014-20201, nomeadamente os artigos 6.º e 13.º, 

– 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 financeira2, nomeadamente o ponto 

14, 

– Tendo em conta o acordo de princípio do Conselho, de 7 de março de 2017, sobre a 

revisão do quadro financeiro plurianual para o período 2014-20203, 

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2015/435 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2014, relativa à mobilização da Margem para Imprevistos4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de dezembro de 2014, sobre a proposta de 

decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização da Margem para 

Imprevistos em 20145, 

– Tendo em conta as suas resoluções de 6 de julho de 2016 sobre a preparação da revisão 

                                                 
1  JO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
2  JO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
3  7030/2017 e 7031/2017 COR1. 
4  JO L 72 de 17.3.2015, p. 4. 
5  JO C 294 de 12.8.2016, p. 65. 
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pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento anterior à proposta da 

Comissão1 e de 26 de outubro de 2016 sobre a revisão intercalar do QFP para 2014-

20202, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A8-0104/2017), 

A. Considerando que, em 2014, o Parlamento Europeu e o Conselho mobilizaram a 

Margem para Imprevistos no montante de 3 168 233 715 EUR em dotações de 

pagamento; considerando que, na mobilização da Margem para Imprevistos, estava 

incluído um montante de 350 milhões de EUR a té que fosse celebrado um acordo sobre 

o tratamento dos pagamentos relativos a instrumentos especiais;  

B. Considerando que foi decidido deduzir um montante de 2 818 233 715 EUR durante o 

período 2018-2020 e convidar a Comissão a apresentar oportunamente uma proposta 

sobre o montante remanescente de 350 milhões de EUR; 

C. Considerando que, de acordo com as previsões de pagamentos a médio prazo 

apresentadas no contexto da reapreciação/revisão intercalar do QFP, é de esperar uma 

pressão sobre os limites máximos anuais de pagamentos nos anos de 2018 a 2020; 

D. Considerando que o projeto de orçamento de 2017 mostra uma margem abaixo do limite 

máximo de pagamentos de 9,8 mil milhões de EUR, permitindo assim a dedução do 

montante total mobilizado em 2014; 

1. Congratula-se com a proposta da Comissão apresentada no âmbito do pacote da 

reapreciação/revisão intercalar do QFP; 

2. Considera que a compensação do montante total de 2 818 233 715 EUR mobilizado em 

2014 a partir da margem disponível abaixo do limite máximo de pagamentos para o 

exercício de 2017 proporcionará uma maior flexibilidade para a segunda parte do QFP e 

ajudará a evitar uma nova crise de pagamentos;  

3. Salienta que a exclusão do montante remanescente de 350 milhões de EUR da 

compensação confirma a posição há já muito tempo expressa pelo Parlamento, segundo 

a qual as dotações de pagamento previstas para os instrumentos especiais são 

contabilizadas fora dos limites máximos do QFP; 

4.  Congratula-se com o acordo de princípio do Conselho sobre a decisão em anexo, que 

está em conformidade com a interpretação do Parlamento; 

5. Aprova a decisão anexa à presente resolução; 

6. Encarrega o seu Presidente de assinar a decisão em referência, juntamente com o 

Presidente do Conselho, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia; 

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respetivo anexo ao 

Conselho e à Comissão. 

                                                 
1  Textos Aprovados, P8_TA(2016)0309. 
2  Textos Aprovados, P8_TA(2016)0412. 



 

 

ANEXO 

 DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

que altera a Decisão (UE) 2015/435 relativa à mobilização da Margem para Imprevistos 

(O texto deste anexo não é aqui reproduzido dado que corresponde ao ato final, Decisão 

(UE) 2017/1331.) 


