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Comunicado de imprensa - 26-10-2016
Plenário

Orçamento UE 2017: PE quer mais dotações para o emprego
dos jovens e a competitividade

O Parlamento Europeu aprovou hoje a sua posição sobre o
orçamento da UE para 2017. Os eurodeputados rejeitam os cortes
feitos pelo Conselho ao projeto de orçamento da Comissão e
propõem o aumento das dotações em áreas que consideram
prioritárias, como a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, o
crescimento, a migração e a segurança.

Os parlamentares repõem ainda todos os montantes que foram
cortados no Mecanismo Interligar a Europa e no programa de
inovação Horizonte 2020.

O PE decidiu manter na reserva 20 % das remunerações de antigos
comissários até que a Comissão Europeia reforce o Código de
Conduta dos Comissários para prevenir conflitos de interesses e as
chamadas “portas giratórias”.

O PE fixa o nível global das dotações para 2017 em 160,7 mil milhões de
euros em dotações para autorizações (mais 4,1 mil milhões do que o
proposto no projeto de orçamento da Comissão) e 136,7 mil milhões de
euros em dotações para pagamentos (mais 2,5 mil milhões do que a
Comissão).

Parte deste financiamento adicional deverá ser obtido através da revisão
intercalar do quadro financeiro plurianual da UE 2014-2020, que está a ser
discutida atualmente.

Juventude, emprego e crescimento

O PE aumenta a dotação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens em
1.500 milhões de euros em dotações de autorização, a fim de dar uma
resposta mais eficaz ao desemprego dos jovens. Propõe também alguns
aumentos seletivos em relação ao nível do projeto de orçamento para os
programas COSME (competitividade das empresas), Progress (emprego
e inclusão social) Marie Curie (investigação), Conselho Europeu de
Investigação, Eures (mobilidade profissional) e Erasmus+ (mobilidade
estudantil).

Os eurodeputados repõem ainda todos os montantes cortados no
Mecanismo Interligar a Europa (investimentos destinados a melhorar as
redes europeias dos transportes, da energia e da tecnologia digital) e no
Horizonte 2020 (programa da UE para a investigação e a inovação), num
total de 1.240 milhões de euros em autorizações.

Os parlamentares procuram, assim, minimizar ao máximo o impacto
orçamental da criação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos
(FEEI, também conhecido por Plano Juncker) nestes dois instrumentos,



cujas rubricas foram cortadas para ajudar a financiar o Fundo de Garantia
do FEIE.

O PE considera que o orçamento da UE deve dar prioridade a iniciativas
que venham a facilitar uma verdadeira ecologização da economia.

Migração, asilo e segurança

As agências com responsabilidades nos domínios da migração, do asilo e
da segurança, como o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, o
Serviço Europeu de Polícia (Europol) e a Unidade Europeia de
Cooperação Judiciária (Eurojust), devem também ter mais dotações,
defendem os eurodeputados.

O PE reitera que a criação do Mecanismo em favor dos Refugiados na
Turquia e de quaisquer outros instrumentos ad hoc não pode ser
financiada por cortes noutros instrumentos existentes, como os relativos à
política de desenvolvimento.

Setor leiteiro

Os eurodeputados aguardam a apresentação da Carta Retificativa para o
pacote de apoio de emergência, em particular para o sector leiteiro, e
exprimem “o seu firme apoio ao setor agrícola na União”. O PE aumenta
as dotações em 600 milhões de euros em relação ao projeto de
orçamento, a fim de contrariar os efeitos da crise no setor dos laticínios e
do embargo russo no setor do leite.

20 % das remunerações de antigos comissários ficam na reserva

O PE decidiu manter na reserva 20 % das remunerações de antigos
comissários até que a Comissão Europeia reforce o Código de Conduta
dos Comissários para prevenir conflitos de interesses e as chamadas
“portas giratórias”.

A resolução do PE sobre o orçamento comunitário para 2017 foi aprovada
por 446 votos a favor, 184 contra e 60 abstenções.

Próximos passos

Os negociadores do PE e do Conselho terão agora 21 dias de
"conciliação" para chegar a um acordo. O orçamento da UE para 2017
deverá depois ser aprovado na sessão plenária de dezembro. Caso não
haja acordo, a Comissão Europeia terá de apresentar um novo projeto de
orçamento.
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