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Novo orçamento da UE: maior flexibilidade acolhida 
favoravelmente, mas ainda é necessária mais ênfase no 
valor acrescentado, afirma o Tribunal de Contas Europeu 
Segundo um novo documento informativo do Tribunal de Contas Europeu, o orçamento da UE 
para o período de 2021 a 2027 proposto pela Comissão Europeia ainda necessita de colocar 
mais ênfase no valor acrescentado. O Tribunal acolhe favoravelmente a maior flexibilidade do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para reagir a acontecimentos imprevistos. Contudo, alerta 
para o facto de as alterações das prioridades entre os domínios de despesas não estarem 
explicadas de forma clara na proposta nem assentarem nos resultados publicados da avaliação 
do valor acrescentado dos programas de despesas da UE realizada pela Comissão. 

"O valor acrescentado europeu foi considerado um dos princípios orientadores da reforma das 
despesas introduzida pela Comissão", afirmou Jan Gregor, o Membro do Tribunal de Contas 
Europeu responsável pelo documento informativo. "No entanto, as propostas da Comissão não 
estão explicadas de forma clara nem justificadas pela avaliação do valor acrescentado europeu 
dos programas de despesas realizada pela Comissão." 

A Comissão propõe introduzir alterações nas prioridades e na estrutura do orçamento. O 
financiamento sofre uma redução de 63 mil milhões de euros só numa rubrica: "Recursos 
naturais e ambiente", incluindo um corte de 15% no financiamento da Política Agrícola Comum 
pela UE. Simultaneamente, pretende uma subida do nível de cofinanciamento concedido pelos 
Estados-Membros para os programas de desenvolvimento rural. 

Nos outros domínios, a Comissão propõe aumentar o financiamento global em 115 mil milhões 
de euros, incluindo 52 mil milhões de euros provenientes de novos fundos. A proposta inclui 
aumentos superiores a 10% nos domínios "Vizinhança e mundo" (+13%), "Mercado único, 
inovação e digital" - a rubrica que abrange as despesas com a investigação (+43%), e "Migração e 
gestão das fronteiras" juntamente com "Segurança e defesa" (+359%). 

O Tribunal chama igualmente a atenção para questões relativas ao calendário do orçamento 
proposto, afirmando que os quadros estratégicos e os objetivos das ações da UE se sobrepõem e 
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não estão sincronizados. A Estratégia Europa 2020 terminará antes do início do novo período do 
QFP, não tendo sido decidido ainda um novo conjunto de objetivos estratégicos para a UE. Na 
realidade, a proposta de orçamento da UE a longo prazo tornou-se um veículo de definição dos 
objetivos políticos da UE após 2020 em vez de se limitar a refleti-los. Segundo o Tribunal, esta 
não é a sequência habitual ou lógica dos acontecimentos. 

A Comissão pretende que a legislação seja adotada até à primavera de 2019, o que seria positivo 
pois ajudaria a Comissão e os Estados-Membros a lançarem novos programas sem atrasos. 

O Tribunal acolhe favoravelmente o aumento significativo da flexibilidade do orçamento para 
reagir a acontecimentos imprevistos, mas deteta igualmente vários desafios a enfrentar antes do 
início do novo QFP: 

• é necessário elaborar um plano financeiro abrangente em complemento da proposta de 
QFP para 2021-2027; 

• o debate sobre a proposta de QFP começou antes de a UE ter declarado claramente os 
seus objetivos estratégicos para o período pós-2020; 

• os programas de despesas da UE necessitarão de quadros de desempenho sólidos e 
coerentes entre si, em consonância com os objetivos estratégicos da UE e o QFP para 2021-2027; 

• os regimes de financiamento novos e revistos que a Comissão propõe terão de assegurar 
um nível sistematicamente elevado de prestação pública de contas e de transparência; 

• o Tribunal de Contas Europeu deverá ter mandato para auditar todos os organismos da 
UE, incluindo a Agência Europeia de Defesa e o Fundo Monetário Europeu proposto, e ser 
convidado a auditar todos os organismos criados fora da ordem jurídica da UE para executarem 
políticas da UE. 

Nota aos diretores das publicações 

O Tribunal calcula que, a preços correntes, o QFP proposto pela Comissão para 2021-2027 
represente um aumento de 18% em relação ao de 2014-2020, passando de 1,08 biliões de euros 
para 1,28 biliões de euros. Contudo, é necessário ter em conta a inflação, o impacto do Brexit 
(redução das contribuições do Reino Unido e pagamentos efetuados a esse Estado-Membro) e a 
inclusão do Fundo Europeu de Desenvolvimento no orçamento da UE. Com base nestes 
elementos, segundo o Tribunal o aumento real é de 5%, passando de 1,08 biliões de euros para 
1,13 biliões de euros. No entanto, em percentagem do Rendimento Nacional Bruto, a Comissão 
estima que represente uma diminuição de 1,16% para 1,11%. 

Um documento informativo não é um relatório de auditoria, mas antes um exame baseado em 
informações divulgadas ao público e nos trabalhos realizados pelo Tribunal no domínio em causa. 

O documento informativo do TCE sobre a proposta da Comissão relativa ao Quadro Financeiro 
Plurianual para 2021-2027 está disponível no sítio Internet do TCE (eca.europa.eu) em inglês. 
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