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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à proposta de renovação do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina 
orçamental e a melhoria do processo orçamental
(2004/2099(ACI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado CE e, em particular, o seu artigo 272º,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo 
orçamental1 e, em particular, o seu ponto 26.

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Junho de 2005 sobre os desafios políticos e os 
recursos orçamentais da União alargada 2007-20132,

– Tendo em conta a sua resolução de 1 de Dezembro de 2005 sobre o Acordo Institucional 
sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental3,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Janeiro de 2006 sobre a posição do Conselho 
Europeu sobre as Perspectivas Financeiras e a renovação do Acordo Interinstitucional 
2007-20134,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado "Contribuição para as 
negociações interinstitucionais relativas à proposta de renovação do Acordo 
Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental"
(COM(2006)0075),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulado "Proposta revista de 
renovação do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do 
processo orçamental" (COM(2006)0036),

– Tendo em conta as comunicações da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 
26 de Fevereiro de 2004, intitulada "Construir o nosso futuro em comum: Desafios 
políticos e recursos orçamentais da União alargada, 2007-2013" (COM(2004)0101) e de 
14 de Julho de 2004, intitulada "Perspectivas Financeiras 2007-2013" (COM(2004)0487), 
e o documento de trabalho da Comissão de 12 de Abril de 2005, intitulado "Ajustamentos 
técnicos à proposta da Comissão relativa ao objectivo financeiro plurianual 2007-2013" 
(SEC(2005)0494),

– Tendo em conta a declaração comum sobre as orientações relativas às propostas 
legislativas respeitantes ao objectivo financeiro plurianual 2007-2013, adoptada em 18 de 
Outubro de 2005,

  
1 JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acordo com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 2005/708/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 269 de 14.10.2005, p. 24).
2 Textos Aprovados, 8.6.2005, P6_TA(2005)0224.
3 Textos Aprovados, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Textos Aprovados, 18.1.2006, P6_TA(2005)0010.
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– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15-16 de Dezembro de 2005 
(CADREFIN 268),

– Tendo em conta os trílogos de 23 de Janeiro, 21 de Fevereiro, 21 de Março e 4 de Abril de 
2006,

– Tendo em conta o º 1 do artigo 120º e o segundo travessão do Ponto IV do Anexo VI do 
seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e os pareceres da xxx
(A6-0000/2006),

A. Considerando que, nos termos do ponto 26 do Acordo Institucional de 6 de Maio de 1999, 
a Comissão iniciou o processo de preparação das novas Perspectivas Financeiras e o novo 
Acordo Institucional, com a apresentação de propostas em 10 de Fevereiro e 14 de Julho 
de 2004, 

B. Considerando que, após a adopção pelo Parlamento da sua posição de negociação em 8 de 
Junho de 2005 e na sequência do acordo concluído pelos Estados-Membros em Dezembro 
de 2005, a Comissão apresentou uma proposta revista de um novo Acordo Institucional e 
documentos técnicos sobre o impacto das conclusões do Conselho Europeu, possibilitando 
o início das negociações numa base equitativa,

C. Considerando que o Parlamento estava disposto a conseguir um objectivo financeiro 
plurianual sustentável, que reflectisse os meios adequados no que respeita aos requisitos 
políticos para os próximos anos e os instrumentos e reformas apropriados para melhorar a 
execução,

D. Considerando que o Parlamento foi a única Instituição que desenvolveu uma estratégia 
global e procedeu a uma análise completa e aprofundada das necessidades, a fim de 
identificar as prioridades políticas, em contraste com a abordagem do Conselho, baseada 
em limites máximos e percentagens,

1. Recorda que, desta vez, já tendo sido definidas as Perspectivas Financeiras, o Parlamento 
deliberou durante mais de oito meses no seio de uma comissão temporária criada para este 
efeito e adoptou uma posição de negociação global, baseada em três pilares, com o 
objectivo de:

- satisfazer as prioridades políticas e as necessidades financeiras;

- modernizar a estrutura orçamental;

- melhorar a qualidade da execução do orçamento da UE;

2. Recorda que rejeitou as conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2005 na sua 
actual formulação, considerando que não proporcionariam à UE os meios quantitativos e 
qualitativos necessário para enfrentar os futuros desafios, tendo solicitado ao Conselho 
que assegurasse um mandato efectivo para negociar com o Parlamento;

3. Observa que, em diversas ocasiões, manifestou a sua intenção de iniciar negociações 
construtivas com o Conselho com base nas suas posições respectivas, a fim de chegar a 
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um acordo fundado em melhorias quantitativas e qualitativas aceitáveis, num prazo 
razoável;

4. Considera que o acordo concluído pelas três Instituições em 4 de Abril de 2006 foi o 
único compromisso possível que o Parlamento logrou obter, dada a amplitude das 
negociações, tendo em vista um orçamento plurianual, para assegurar a continuidade da 
legislação comunitária, garantir uma boa gestão financeira dos recursos comunitários e 
manter as competências legislativas e orçamentais do Parlamento no próximo período;

5. Congratula-se com o acordo obtido e, em particular, os progressos alcançados no âmbito 
dos três pilares da sua posição de negociação:

Satisfação das prioridades políticas e das necessidades financeiras mediante:

- um aumento de 4 mil milhões de euros para as políticas acordadas no Conselho 
Europeu de Dezembro de 2005, que deverão ser destinados aos programas que 
constam das rubricas 1a, 1b, 2, 3 b e 4,

- um aumento substancial na reserva do BEI de 2,5 mil milhões de euros , que 
deverão ser postos à disposição dos Estados-Membros no âmbito de um novo 
programa de co-financiamento entre o BEI e o orçamento da UE, com o objectivo 
de intensificar o efeito multiplicador do orçamento comunitário nos domínios da
investigação e desenvolvimento, das RTE e das PME,

- o financiamento de necessidades não programadas, como a reserva para ajuda de 
emergência (1,5 mil milhões de euros ) e o Fundo de Solidariedade da UE (até 7 
mil milhões de euros), fora do quadro financeiro, através de recursos 
suplementares solicitados pelos Estados-Membros, em caso de necessidade,

- o financiamento do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (até 3,5 mil 
milhões de euros), mediante a reutilização de dotações canceladas, fora do quadro 
financeiro;

Melhoria da estrutura orçamental graças a uma maior flexibilidade mediante:

- um montante global de 1,4 mil milhões de euros para reforça a flexibilidade 
durante o período em questão, financiado, em caso de utilização, através de 
recursos suplementares solicitados pelos Estados-Membros, com a possibilidade 
de transitar o montante anual (200 milhões de euros), em caso de não utilização e 
de utilizar o instrumento para as mesmas necessidades por um período de mais de 
um ano de duração,

- a possibilidade de avaliação, no final de 2009, do funcionamento do Acordo 
Interinstitucional e das Perspectivas Financeiras pelo Parlamento eleito, com base 
num relatório que deverá ser apresentado pela Comissão, eventualmente 
acompanhado de propostas;

Melhoria da qualidade da execução dos financiamentos da UE e preservação das 
prerrogativas do Parlamento mediante:
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- a observância dos princípios estabelecidos no Regulamento Financeiro revisto, o 
exercício da responsabilidade pelos Estados-Membros no âmbito das actividades 
de gestão compartilhada, tendo em vista um melhor controlo interno do 
financiamento da UE, o reconhecimento da necessidade de introduzir um 
mecanismo de co-financiamento com o BEI, a fim de intensificar o efeito 
multiplicador das políticas comunitárias, a garantia da participação do Parlamento 
na programação financeira e do financiamento de novas agências, sem prejuízo 
dos programas operativos,

- a participação do Parlamento na revisão global, uma maior participação do 
Parlamento no processo de tomada de decisão da PESC e um controlo mais 
democrático no que respeita às acções externas;

6. Tem consciência, no entanto, do facto de, no final das negociações, não ter sido 
encontrada solução para alguns défices; entende que o problema desses défices deveria ser 
abordado no âmbito dos processos orçamentais anuais e na revisão 2008-2009;

7. Considera que a sua posição, tal como foi exposta na sua resolução supramencionada de 8 
de Junho de 2005, deveria continuar a constituir um objectivo a prosseguir para assegurar 
um nível adequado de financiamento, bem como novas reformas tendo em vista a 
concretização das ambições da União Europeia;

8. Espera que as reformas previstas no próximo Acordo Institucional venham a produzir um 
pronto efeito na execução qualitativa do orçamento e, inclusivamente, na redução dos 
encargos administrativos, bem como um impacto visível para os cidadãos europeus, 
facilitando o acesso dos mesmos ao financiamento da UE;

9. Formula uma recomendação positiva, do ponto de vista orçamental, à comissão 
competente quanto à matéria de fundo sobre o novo Acordo Interinstitucional;

10. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.


