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Conteúdo das novas disposições financeiras da Constituição 
 
 
1. O Tratado Constitucional introduz modificações consideráveis nas disposições relativas às 

finanças da União (a chamada "Constituição Financeira"). Essas disposições são agora 
previstas na Parte I, título VII ("Finanças da União"), nos artigos 53º a 56º, que são 
desenvolvidos na Parte III, Capítulo II ("Disposições Financeiras") do Título VI 
("Funcionamento da União"), nos artigos 402º a 405º. 

 
2. No fundo, essas disposições tratam das questões financeiras da União, numa abordagem a 

três níveis: 
 

- os recursos da União 
- as Perspectivas Financeiras 
- o orçamento anual  

 
3. A nível dos recursos financeiros, a principal inovação consiste no facto de a presente 

decisão sobre recursos próprios se transformar, de facto, em lei, adoptada por 
unanimidade pelo Conselho (sob proposta da Comissão), com uma consulta simples do 
Parlamento. Como acontece neste momento com a decisão, esta lei só entrará em vigor 
após a sua aprovação pelos Estados-Membros, em conformidade com as respectivas 
normas constitucionais.  

 
 Esta lei "estabelece as disposições aplicáveis ao sistema de recursos próprios da União" e 

"pode estabelecer novas categorias de recursos próprios ou revogar uma categoria 
existente". 

 
4. Também é novo o facto de que, desde que tal esteja estabelecido na lei que define o 

sistema de recursos próprios, uma lei do Conselho, adoptada por maioria qualificada após 
aprovação do Parlamento Europeu, estabelecerá medidas de execução para o sistema de 
recursos próprios da União. Isto poderá eventualmente reforçar o papel do Parlamento no 
que se refere a recursos próprios, mas a restrição (introduzida pela CIG numa fase 
posterior) que resulta da referência à "delegação de poderes", prevista na lei dos recursos 
próprios, limita seriamente esta afirmação.  

 
5. No que respeita ao orçamento anual, é de notar que o processo utilizado para a sua 

aprovação foi consideravelmente modificado. Para as necessidades do presente 
documento basta sublinhar que a distinção entre despesas obrigatórias e despesas não 
obrigatórias deixou de existir e, por consequência, as competências orçamentais do 
Parlamento aplicam-se agora plenamente a todas as despesas; e, ainda, que o Parlamento 
Europeu tem uma palavra decisiva a dizer em relação à totalidade do orçamento: nenhum 
orçamento pode ser aprovado sem o seu acordo, o que reforça o carácter de co-decisão 
"sui generis" do processo orçamental. 
 

6. O processo baseia-se agora numa única leitura em cada Instituição, após o que, se não 
tiver sido possível chegar a acordo, será convocado um Comité de Conciliação. Caso não 
seja possível chegar a acordo neste comité de conciliação, ou se ambas as Instituições 
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rejeitarem o texto comum, a Comissão apresentará um novo projecto de orçamento (se 
necessário, aplica-se o sistema de duodécimos provisórios); o mesmo acontece se for só o 
PE, deliberando por maioria dos membros que o compõem, a rejeitar o texto comum. Se 
for apenas o Conselho a rejeitar o texto comum, o Parlamento, deliberando por maioria 
dos membros que o compõem e três quintos dos votos expressos, pode confirmar as 
alterações que apresentou em primeira leitura. No entanto, se não se atingir a maioria 
necessária, o texto comum será confirmado para a rubrica orçamental em questão. 

 
7. A nível das Perspectivas Financeiras, as modificações são significativas. 
 

7.1. Para começar, a Constituição introduz o conceito de Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP), que corresponde ao conceito de Perspectivas Financeiras, como categoria 
jurídica prevista na Constituição e por ela regulamentada. Até agora o conceito não era 
reconhecido nos Tratados, e na sua origem está um Acordo Interinstitucional. No 
âmbito da Constituição, será adoptado através de uma lei do Conselho, adoptada por 
unanimidade, que tem de receber a aprovação do Parlamento  (que se pronuncia por 
maioria dos membros que o compõem). Está prevista uma cláusula passerelle 
("bridging clause"), que permite ao Conselho Europeu decidir, por unanimidade, que 
de futuro o QFP será adoptado por maioria qualificada (nº 2 do artigo I-55º). 

 
No nº 5 do artigo III-402º, a Constituição dispõe que "durante todo o processo que 
conduz à adopção do quadro financeiro, o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão tomam todas as medidas necessárias para facilitar a consecução do 
processo". Esta disposição garante, de certo modo, que o papel do Parlamento no 
processo de adopção da lei que contém o QFP não é puramente passivo, não se 
tratando apenas de dizer "sim" ou "não" à posição do Conselho no final do processo. 
  

7.2. O artigo I-55º afirma que o QFP se destina a "garantir que as despesas da União 
sigam uma evolução ordenada dentro dos limites dos seus recursos próprios". Isto 
significa o reconhecimento escrito do princípio de que as Perspectivas Financeiras (de 
facto, o QFP) têm de respeitar os limites previstos na Lei dos Recursos Próprios 
(limites que são estabelecidos por uma lei adoptada e posta em vigor por meio de um 
processo de superior solenidade). 

 
7.3. Relativamente ao conteúdo do QFP, a Constituição estabelece que ele "fixa os 

montantes dos limites máximos anuais das dotações para autorização por categoria 
de despesa" (nº 1 do artigo I -55º). Isto é reafirmado no nº 1 do artigo III-402º, que 
acrescenta que o QFP fixará também "o limite máximo anual das dotações para 
pagamentos". Ainda de acordo com este número, as categorias de despesas serão "em 
número limitado" e "corresponderão aos grandes sectores de actividade da União".  

 
7.4. O nº 3 do artigo III-402º determina que o QFP "prevê todas as outras disposições que 

sejam úteis para o bom desenrolar do processo orçamental anual". Significa isto que 
a lei que contém o QFP incorporará não só as Perspectivas Financeiras actuais, mas 
também as disposições que neste momento estão contidas na Parte II do Acordo 
Interinstitucional (AII) relativa à disciplina orçamental e quaisquer outras regras que 
as Instituições considerem pertinentes para esse efeito. Isto não exclui, porém, a 
possibilidade de haver um novo AII que complemente as disposições contidas no QFP. 
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7.5. No que respeita à duração do QFP, a Constituição prevê que ele "é estabelecido por 

um período de, pelo menos, cinco anos". A Convenção debateu de forma aprofundada 
a possibilidade de fazer coincidir o QFP com o mandato tanto do Parlamento Europeu 
como da Comissão, mas chegou à conclusão de que isso é impossível de assegurar na 
prática. A solução que acabou por ser aceite permite uma certa flexibilidade. Se for 
confirmado o período de 5 anos, isso poderá significar, por exemplo, que cada 
Parlamento pode adoptar o QFP para um período que tem início no ano das eleições 
europeias +1 e que termina no ano a seguir às eleições seguintes. Dessa forma, todos 
os Parlamentos serão responsáveis pela adopção de um QFP que acompanhará a maior 
parte dos respectivos mandatos. Isso permitirá que o QFP seja a tradução financeira de 
um "quadro de política para a legislatura", como alguns defenderam durante a 
Convenção. Há que recordar que o anterior Parlamento (resolução Wynn) solicitou 
que o seu período de vigência fosse de 5 anos. 

 
7.6. O nº 3 do artigo I-55º especifica que "o orçamento anual da União respeita o quadro 

financeiro plurianual". A fim de assegurar que haja um orçamento adoptado para a 
União mesmo que termine o período do QFP, o nº 4 do artigo III-402º da Constituição 
prevê que "se a lei europeia do Conselho que fixa um novo quadro financeiro não 
tiver sido adoptada no final do quadro financeiro precedente, os limites máximos e 
outras disposições correspondentes ao último ano deste quadro são prorrogados até à 
adopção dessa lei".  

 
O primeiro ano vai ser considerado excepcional e transitório e, se o QFP não estiver 
em vigor, o orçamento será acordado pelos dois ramos da autoridade orçamental com 
o novo processo baseado nas antigas Perspectivas Financeiras e não no orçamento 
anterior. Neste contexto, é de encarar a hipótese de um novo AII para definir o 
processo para o primeiro ano. 

 
7.7. As questões específicas de que nos devemos ocupar neste documento são as seguintes: 
 
a) O que é que acontecerá com a entrada em vigor do Tratado Constitucional?  
 

A Comissão terá de apresentar uma proposta baseada no artigo III-402º, que 
idealmente será adoptada pela autoridade orçamental antes do início do próximo 
processo anual. Mesmo que se chegue a acordo relativamente às novas Perspectivas 
Financeiras antes da entrada em vigor da Constituição, um AII é um acto de natureza 
jurídica diferente de uma lei. Por isso, a Comissão deverá apresentar uma proposta de 
lei que estabeleça o QFP, ainda que o seu conteúdo mais não faça do que reflectir o 
acordo alcançado relativamente às Perspectivas Financeiras. 
 

b) O AII final que continha as Perspectivas Financeiras existentes no momento 
poderá ser considerado equivalente ao QFP, para o efeito de permitir a adopção 
do orçamento anual? O que é que acontece se, antes, não se chegar a nenhum 
acordo?  
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 É de excluir a possibilidade de as últimas Perspectivas Financeiras serem consideradas 

equivalentes ao QFP precedente para efeitos do disposto no nº 4 do artigo III-402º.1  
 

7.8. Tendo em conta que estas questões ainda não foram cabalmente discutidas em termos 
jurídicos e podem ser bastante polémicas, parece razoável analisar o problema 
considerando duas possibilidades diferentes:  

 
A) Chega-se a acordo sobre as novas Perspectivas Financeiras antes de a Constituição 
entrar em vigor: 
 
Como o Tratado Constitucional prevê (nº 3 do artigo IV-438º) "que são igualmente 
preservados, enquanto não forem suprimidos ou alterados, os restantes elementos do 
acervo comunitário e da União existentes no momento da entrada em vigor do 
presente Tratado, nomeadamente os acordos interinstitucionais, as decisões e 
acordos...", parece razoável considerar que o AII que contém as novas Perspectivas 
Financeiras poderá constituir provisoriamente um quadro suficiente para permitir a 
adopção do orçamento anual até que seja adoptada uma lei que contenha o QFP, em 
conformidade com as disposições da Constituição;  
 
Logo que a Constituição entrar em vigor, a Comissão deverá encetar o processo e 
apresentar propostas para a nova lei europeia, que poderá até limitar-se a adoptar 
formalmente como lei o conteúdo das recém-acordadas Perspectivas Financeiras.  
 

 
B) Se não se tiver chegado a acordo sobre as novas Perspectivas Financeiras (e se o 
actual AII tiver sido denunciado) antes da entrada em vigor da Constituição, o 
processo previsto no artigo I-55º e no artigo III-402º da Constituição, com vista à 
adopção da lei europeia que estabelece o QFP, aplica-se dentro dos limites dos 
recursos próprios. O orçamento seria adoptado numa base anual (em última análise, 
através de um Acordo Interinstitucional transitório). 

                                                 
1 Em determinada fase da CIG houve uma tentativa de introdução de uma cláusula no artigo III-402º, 
por meio da qual as últimas Perspectivas Financeiras seriam consideradas equivalentes ao QFP 
precedente para efeitos do nº 4 do artigo III-402º. No entanto, essa tentativa não teve êxito e, no fim, a 
única coisa que resultou da CIG foi a Declaração 26, relativa ao nº 41 do artigo III-402º adoptado pela 
CIG, que diz o seguinte: 
"O nº 4 do artigo III-402º da Constituição prevê que, se a lei europeia do Conselho que fixa um novo 
quadro financeiro não tiver sido adoptada no final do quadro financeiro precedente, os limites máximos 
e outras disposições correspondentes ao último ano deste quadro são prorrogados até à adopção dessa 
lei. A Conferência declara que, se a lei europeia do Conselho que fixa um novo quadro financeiro não 
tiver sido adoptada até ao final de 2006, e nos casos em que o Tratado de Adesão de 16 de Abril de 
2003 preveja um período de escalonamento, com termo em 2006, para a atribuição de dotações aos 
novos Estados-Membros, a atribuição de fundos a partir de 2007 será estabelecida com base nos 
critérios aplicados a todos os Estados-Membros."  
Seja como for, há que ter presente que uma Declaração adoptada pela CIG só pode ser vinculativa 
para os Estados-Membros que com ela concordarem (em termos políticos, porque as declarações não 
são juridicamente vinculativas), mas não pode constituir um princípio jurídico que imponha restrições a 
que o Parlamento faça uso dos poderes que lhe são conferidos pelo Tratado Constitucional. 
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Conclusões 
 
8. De acordo com este raciocínio, se as novas Perspectivas Financeiras forem adoptadas 

antes de a Constituição entrar em vigor, não haverá problemas de transição significativos. 
Em caso de necessidade, as Instituições poderão "transformar" facilmente as novas 
Perspectivas Financeiras no primeiro QFP, adoptando-as formalmente como a lei que 
estabelece o QFP. Vale a pena referir, porém, que uma vez que o regime dos acordos 
interinstitucionais seja substituído pelo regime de uma lei que estabeleça o QFP, as 
Instituições já não poderão denunciar as Perspectivas Financeiras que acordaram, e os 
limites máximos e outras disposições do último ano do QFP precedente serão, em 
qualquer circunstância, prorrogados até à adopção de um novo QFP.   

 
9. Se não se chegar a acordo antes de a Constituição entrar em vigor, a Comissão terá, não 

obstante, de apresentar a proposta de uma lei europeia que estabelece o QFP;  
 

10. No que diz respeito ao orçamento anual, o processo previsto pelo artigo III-404º 
aplicar-se-á no caso de não existir QFP, em última análise com um Acordo 
Interinstitucional ad hoc para definir o processo no período de transição. O relator recorda 
que, caso seja impossível chegar a um acordo, o artigo III-405º prevê o mecanismo de 
duodécimos provisórios. 

 
11. O relator deseja frisar que, seja como for, os resultados das actuais negociações terão uma 

forte influência na primeira lei europeia que estabelece o QFP: 
 
- ou se transformarão no novo QFP, 
- ou servirão de base para negociar o novo QFP. 

 
As futuras relações institucionais serão afectadas pelo resultado das actuais negociações 
relativas às próximas Perspectivas Financeiras.  
 
Um acordo discreto relativo às Perspectivas Financeiras para além de 2006 influenciará, sem 
dúvida, a primeira lei europeia.  
 
Se as próximas Perspectivas Financeiras não forem favoráveis ao Parlamento Europeu, 
continuarão a não o ser sob o regime da Constituição. 
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