
RR\1206639PT.docx PE647.107v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Documento de sessão

A9-0110/2020

3.6.2020

RELATÓRIO
sobre as orientações gerais para a preparação do orçamento de 2021, Secção III 
– Comissão
(2019/2213(BUD))

Comissão dos Orçamentos

Relator: Pierre Larrouturou



PE647.107v02-00 2/78 RR\1206639PT.docx

PT

PR_BUD_GuideCom

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ..........................................3

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS ...............................................18

PROJETO DE POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES DA COMISSÃO DO 
EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS.............................................................................25

CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO .........................................................35

CARTA DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL ..............................................38

CARTA DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR...........................................................................................................................42

CARTA DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA........45

CARTA DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES...................................................................................................................49

CARTA DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO .....................................53

CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL....................................58

CARTA DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL...60

CARTA DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO ............................................62

CARTA DA COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS 
ASSUNTOS INTERNOS .........................................................................................................65

CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS.....................................72

CARTA DA COMISSÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES E DA IGUALDADE DOS 
GÉNEROS ................................................................................................................................74

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO ...........................................................................................................77

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA 
DE FUNDO ..............................................................................................................................78



RR\1206639PT.docx 3/78 PE647.107v02-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as orientações gerais para a preparação do orçamento de 2021, Secção III –
Comissão
(2019/2213(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório especial do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC), de 8 de outubro de 2018, sobre o aquecimento global de 1,5 °C1,

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20122,

– 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-
20203,

– 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 financeira4,

– Tendo em conta a Decisão 2014/335/UE, Euratom do Conselho, de 26 de maio de 2014, 
relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia5,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20206 e as 
declarações comuns anexas, assinadas pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão,

– Tendo em conta o seu relatório intercalar, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo7 e a 
sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-

1 https://www.ipcc.ch/sr15/. 
2 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
6 JO L xx, ….
7 Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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2027 e os recursos próprios: é tempo de satisfazer as expectativas dos cidadãos8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da UE 
para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências9, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de maio de 2020, sobre uma rede de segurança 
para proteger os beneficiários dos programas da União: criação de um plano de 
contingência para o QFP,10

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de maio de 2020, sobre o novo quadro financeiro 
plurianual, os recursos próprios e o plano de recuperação11, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da 
Conferência das Partes (COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica12,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a sua resolução sobre esta 
questão de 19 de janeiro de 201713,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu14,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 18 de fevereiro de 2020, sobre as 
orientações orçamentais para 2021 (06092/2020),

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável,

– Tendo em conta o artigo 93.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Externos,

– Tendo em conta o parecer sob a forma de alterações da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais,

– Tendo em conta as cartas da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Controlo 
Orçamental, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

8 Textos aprovados, P9_TA(2019)0032.
9 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
10 Textos aprovados, P9_TA(2020)0065.
11 Textos aprovados, P9_TA(2020)0124.
12 Textos aprovados, P9_TA(2020)0015.
13 JO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
14 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0110/2020),

A. Considerando que a União Europeia enfrenta uma crise sanitária, económica, social e 
ambiental inesperada e sem precedentes, devido à pandemia de COVID-19;

B. Considerando que não será possível fazer face a estas circunstâncias excecionais com 
um orçamento concebido para uma situação de normalidade;

C. Considerando que, nos termos do artigo 311.º do TFUE, a União deve dotar-se dos 
meios necessários para atingir os seus objetivos estratégicos e que o orçamento deve ser 
integralmente financiado por recursos próprios;

D. Considerando que, nos termos do artigo 312.º do TFUE, o quadro financeiro plurianual 
(QFP) é adotado pelo Conselho por unanimidade, após aprovação do Parlamento 
Europeu, que se pronuncia por maioria dos membros que o compõem;

E. Considerando que o atual QFP termina no final de 2020 e que 2021 deveria ser o 
primeiro ano de aplicação do próximo QFP numa versão revista e reformulada;

F. Considerando que o Parlamento está pronto a negociar o QFP desde novembro de 2018, 
mas que, até à data, o Conselho não entabulou conversações consequentes com o 
Parlamento para além dos contactos mínimos à margem do Conselho dos Assuntos 
Gerais; que o prazo para se chegar a um acordo no Conselho Europeu foi repetidamente 
prorrogado; 

G. Considerando que, em 27 de maio de 2020, a Comissão apresentou uma proposta 
atualizada para o próximo QFP;

H. Considerando que, no seu último relatório, os cientistas do PIAC apelam à adoção de 
medidas radicais para recuperar o atraso verificado na transição ecológica, tendo em 
conta a sua advertência de que a concentração de CO2 aumentou três vezes mais 
rapidamente em 2018-2019 do que na década de 1960, e sublinham que restam poucos 
anos para evitar que as alterações climáticas e o seu impacto ambiental fiquem 
irreversivelmente fora de controlo;

I. Considerando que, no contexto do surto de COVID-19, as vítimas de violência com 
base no género podem ficar expostas aos agressores durante longos períodos de tempo e 
sem acesso ao apoio social e institucional, como demonstram os dados de vários países 
da UE, e que as mulheres estão desproporcionalmente representadas nas profissões em 
que o risco de infeção é elevado;

Combater a crise da COVID-19: um orçamento para proteger e inovar...

1. Reitera que o orçamento da UE é fundamental para responder aos desafios com que a 
União se confronta, que a crise da COVID-19 tornou ainda mais visíveis e acentuou, e 
deve refletir o grau de ambição dos Estados-Membros e das instituições; salienta, por 
conseguinte, que o orçamento de 2021 deve centrar-se principalmente na atenuação dos 
efeitos do surto de COVID-19 e no apoio à recuperação, com base no Pacto Ecológico 
Europeu e na transformação digital; 
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2. Sublinha que a União e todos os seus Estados-Membros devem demonstrar total 
solidariedade para com os que mais necessitam, unindo-se como comunidade e 
assegurando que nenhum país tenha de lutar sozinho contra esta pandemia e as suas 
consequências, nomeadamente mediante a adoção de um orçamento de 2021 que esteja 
à altura deste desafio histórico; 

3. Destaca, neste contexto, que o orçamento de 2021 deve ser o primeiro de um QFP para 
2021-2027 atualizado, reorientado e muito ambicioso;

4. Reitera, em consonância com a sua resolução de 13 de maio de 2020, o apelo à 
Comissão para que proponha um plano de emergência para o QFP até 15 de junho de 
2020, com base na prorrogação automática dos limites máximos de 2020, a fim de 
proteger os beneficiários dos programas da UE e assegurar a continuidade dos 
financiamentos; salienta que este plano de emergência para o QFP deve permitir que os 
atuais programas da UE sejam prolongados e reorientados para fazer face às 
consequências da crise e que sejam criados os instrumentos e iniciativas mais urgentes; 
sublinha a necessidade de evitar qualquer risco de descontinuidade ou de prorrogação 
desordenada do atual QFP e dos programas em curso para 2021, bem como de garantir 
que a União possa levar a cabo as suas atividades e apresentar uma resposta à crise e 
uma estratégia de recuperação ambiciosas;

5. Sublinha que nenhum Estado-Membro pode, por si só, financiar um plano de 
recuperação em grande escala, pelo tempo que for necessário, para fazer face à crise da 
COVID-19 e que o montante e a duração dos planos de recuperação nacionais seriam 
muito limitados se estes fossem financiados exclusivamente através de dívida; insiste na 
necessidade de o plano de recuperação incluir uma componente de investimento em 
grande escala financiada pelo orçamento da União a partir de 2021, e solicita, por 
conseguinte, que o orçamento de 2021 seja uma parte importante deste plano de 
recuperação;

6. Considera que o plano de recuperação deve basear-se no Pacto Ecológico Europeu e na 
transformação digital das nossas sociedades para reconstruir a nossa economia, 
assegurar a resiliência e a inclusão, respeitando os limites do planeta, proteger o bem-
estar e a saúde das pessoas relativamente a novos riscos e impactos ambientais, criar 
empregos de elevada qualidade e assegurar a coesão e a convergência social, económica 
e territorial, nomeadamente através do investimento nas PME e nos setores mais 
afetados pela crise, como o turismo, bem como no desenvolvimento de infraestruturas e 
serviços públicos sustentáveis e dos setores estratégicos, como o setor da saúde, que 
enfrentam a crise na linha da frente; solicita à Comissão que apresente um projeto de 
orçamento para 2021 que tenha em conta estas prioridades; 

7. Considera que as receitas do orçamento da UE devem ser vistas como um instrumento 
para a realização das políticas da UE; sublinha que, para cobrir as despesas 
suplementares decorrentes da crise e diminuir a predominância das contribuições 
baseadas no RNB no orçamento da UE, os novos recursos próprios adicionais que 
entrem diretamente no orçamento da UE como receitas gerais deverão desempenhar um 
papel fundamental a partir de 2021; considera que a ausência de novos recursos próprios 
terá consequências políticas negativas para o orçamento da União de 2021 e 
comprometerá a nova agenda política da Comissão; defende, neste contexto, que as 
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propostas da Comissão, de maio de 2018, relativas aos recursos próprios constituem um 
bom ponto de partida, que deve ser aprofundado à luz da crise e dos desafios atuais; 
recorda, tal como expresso no seu relatório intercalar de 14 de novembro de 2018 e na 
sua resolução de 10 de outubro de 2019, que o Parlamento Europeu não dará a sua 
aprovação ao QFP para 2021-2027 sem um acordo sobre a reforma do sistema de 
recursos próprios da UE, incluindo a introdução de um cabaz de novos recursos 
próprios; 

8. Está convicto de que a atual crise não deve comprometer a ambição de avançar na 
realização do objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050, que exige uma 
redução das emissões de gases com efeito de estufa de 55 %, em comparação com os 
níveis de 1990, até 2030; recorda que o relatório de 2019 do Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente sobre o desfasamento em termos de emissões (PNUA) apela a 
uma redução global dos gases com efeito de estufa de 7,6 % por ano, a fim de limitar o 
aumento da temperatura a menos de 1,5 °C, o que significa uma redução de 
aproximadamente 6,8 % por ano a nível da UE; salienta que tal representa um enorme 
desafio, nomeadamente no que diz respeito à tão necessária transição sustentável e 
socialmente justa, que deve ter em conta os diferentes pontos de partida das regiões e 
dos Estados-Membros da UE e ser acompanhada pela criação de empregos em larga 
escala; insiste em que, para vencer este desafio sem precedentes em apenas dez anos, 
são necessárias medidas urgentes, que devem ser cobertas por um orçamento sólido da 
UE a partir de 2021;

9. Manifesta a sua preocupação com as consequências económicas, sociais e políticas da 
crise se a UE não se dotar rapidamente de instrumentos novos e eficazes para proteger a 
coesão social, preservar o emprego e impedir os despedimentos em massa; congratula-
se, neste contexto, com a proposta relativa a um instrumento europeu de apoio 
temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência (SURE) 
e com o compromisso assumido pela Presidente da Comissão de apresentar uma 
proposta legislativa relativa a um sistema europeu de resseguro de desemprego, tendo 
em vista a sua aplicação o mais rapidamente possível;

... a fim de encontrar soluções para os problemas sociais, ambientais, económicos e 
financeiros agravados

10. Congratula-se com as propostas da Comissão relativas ao Pacto Ecológico Europeu e ao 
Plano de Investimento para uma Europa Sustentável; 

11. Observa, contudo, que a Comissão calcula que, para alcançar o objetivo de redução de 
40 % das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) até 2030 e ter em conta o futuro 
aumento deste nível de ambição, será necessário colmatar um défice de financiamento 
de, pelo menos, 260 mil milhões de EUR por ano, a que acrescem os custos da proteção 
do ambiente, da gestão dos recursos e das medidas de adaptação social; considera que, 
para ajudar a reduzir as emissões de GEE da UE e a pegada de carbono global, um 
mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, o Sistema de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE (CELE) e a legislação da UE em matéria de 
clima devem contribuir plenamente para um salto qualitativo nos esforços políticos e 
financeiros; é de opinião que uma transição justa, como parte integrante da resposta à 
crise, requer um financiamento justo e adequado;
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12. Reitera que o mandato do Parlamento relativamente ao QFP foi estabelecido no seu 
relatório intercalar de 14 de novembro de 2018 sobre os limites máximos, as dotações 
dos programas, os recursos próprios e as disposições em matéria de flexibilidade, a 
revisão intercalar e os princípios horizontais, tais como a integração dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o clima e a igualdade de género; observa que o 
resultado das negociações do QFP determinará em grande medida o nível de 
financiamento dos programas da UE, e reitera a sua posição segundo a qual as dotações 
de autorização para o período de 2021-2027 devem ser fixadas em 1 324,1 mil milhões 
de EUR, a preços de 2018, o que representa 1,3 % do rendimento nacional bruto (RNB) 
da UE-27; está determinado, com base nesta posição, a defender um orçamento para 
2021 de 192,1 mil milhões de EUR, a preços correntes, em dotações de autorização; 
sublinha que, para além destas, são necessárias importantes dotações adicionais para 
responder à crise atual;

13. Reitera a sua posição segundo a qual as metas do QFP para 2021-2027 no que respeita à 
integração do clima e da biodiversidade devem ir além dos níveis das quotas de 
despesas específicas estabelecidos no seu relatório intercalar; espera, por conseguinte, 
atingir um nível de despesas a favor da biodiversidade de 10 % e um nível de despesas a 
favor da integração da ação climática de 30 % em 2021; reitera o seu apelo à Comissão 
para que estabeleça critérios de admissibilidade claros para uma metodologia rigorosa e 
exaustiva, sob a forma de regulamento-quadro, para a definição e o controlo das 
despesas relativas ao clima e à biodiversidade, tendo em conta o princípio de «não 
prejudicar», juntamente com as correspondentes medidas de correção, se for caso disso, 
e um mecanismo de verificação para identificar potenciais impactos nocivos das ações 
da UE na biodiversidade e no clima, em conformidade com os compromissos assumidos 
no âmbito do Acordo de Paris e com o seu apelo a uma eliminação gradual das 
subvenções diretas e indiretas aos combustíveis fósseis;

14. Apoia a mobilização de fundos e a flexibilidade para mobilizar fundos para a 
investigação e o desenvolvimento (I&D) de medidas ligadas à COVID-19, tais como o 
desenvolvimento de vacinas, de novos tratamentos, de testes de diagnóstico e de 
sistemas de cuidados médicos para impedir a propagação do coronavírus e salvar vidas; 

15. Sublinha com veemência que os objetivos da União em matéria de clima exigem 
soluções sustentáveis e a longo prazo; destaca o papel fundamental da I&D na procura 
de soluções eficazes, realistas e exequíveis para os cidadãos, as empresas e a sociedade; 
sublinha que o programa Horizonte Europa será o programa que mais contribuirá para o 
desenvolvimento de novas soluções para o clima; solicita um aumento do financiamento 
de todos os programas de I&D que contribuam para que a União seja líder mundial em 
matéria de tecnologias ecológicas e reforce a sua competitividade a nível mundial em 
maior escala, a fim de reduzir a sua dependência de tecnologias essenciais estrangeiras, 
de se tornar líder nos domínios das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), 
da inteligência artificial (IA) e da cibersegurança, de desenvolver novos tratamentos 
para doenças graves, como o cancro, e de desenvolver capacidades de supercomputação 
e de processamento de dados;

16. Regista com grande preocupação que não é possível executar muitas das excelentes 
propostas de investigação, não pela má qualidade, mas devido ao importante 
subfinanciamento dos programas pertinentes; sublinha a elevada competitividade dos 
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mercados da investigação e da inovação, em que os investigadores são atraídos para 
outras regiões do mundo devido à falta de oportunidades de financiamento na Europa; 
salienta que o Reino Unido deixará de ser o principal beneficiário de numerosos 
programas de I&D da União para passar a ser um forte concorrente; convida o Conselho 
a ter em conta o facto de que cada redução de 10 mil milhões de EUR no programa 
Horizonte Europa resultará numa perda de 110 mil milhões de EUR em termos de PIB 
nos próximos 25 anos; conclui que reduzidas ambições orçamentais em matéria de I&D 
seriam contrárias a qualquer compromisso favorável à competitividade ou à luta contra 
as alterações climáticas, nomeadamente no que diz respeito aos esforços que ainda nos 
esperam para alcançar o objetivo da Estratégia Europa 2020 de 3 % do PIB;

17. Sublinha que os investimentos em infraestruturas de transporte podem contribuir para a 
realização tanto dos objetivos de apoio à economia da UE no contexto atual como dos 
esforços de combate às alterações climáticas, bem como para a transição para uma 
mobilidade sustentável, com base, nomeadamente, na conclusão das políticas relativas à 
rede transeuropeia de transportes (RTE-T), à Shift2Rail e ao Mecanismo Interligar a 
Europa; 

18. Reitera que uma indústria espacial competitiva é essencial para o panorama empresarial 
da Europa, na medida em que assegura empregos de elevada qualidade, importantes 
atividades de I&D e a autonomia de uma infraestrutura de satélites europeia; destaca as 
vantagens dos dados gerados no espaço como instrumento essencial para a 
monitorização da terra e do ambiente;

19. Sublinha que as pequenas e médias empresas (PME) representam 99 % do total das 
empresas dos Estados-Membros e contribuem de forma significativa para a criação de 
emprego, para a estabilidade económica e, cada vez mais, para os esforços de 
sustentabilidade, e que estas empresas serão provavelmente as mais afetadas pela 
recessão económica causada pelo surto de COVID-19; salienta que as PME têm 
dificuldade em encontrar oportunidades de financiamento e recorda o papel do 
Programa da UE para a Competitividade das Empresas e PME (COSME) neste 
contexto; recorda a posição do Parlamento no que se refere à duplicação do envelope 
financeiro das rubricas orçamentais do programa que lhe sucede no âmbito do programa 
do mercado único para o próximo QFP, que deverá permitir uma taxa de êxito das 
propostas de elevada qualidade de, pelo menos, 80 %; salienta que o apoio financeiro às 
PME também deve ser canalizado através da vertente PME do programa InvestEU, a 
fim de preparar o mercado dos produtos e dos serviços e permitir a sua rápida expansão 
nos mercados mundiais; reitera a necessidade de aumentar as oportunidades de criação e 
expansão de empresas em fase de arranque e de colocar especial ênfase na 
transformação digital das PME, também apoiada pelo «Single Market Gateway», um 
facilitador das atividades da administração pública em linha, em conformidade com as 
ambiciosas políticas de proteção dos consumidores, bem como com a sua transição 
ecológica; congratula-se, além disso, neste contexto, com as várias iniciativas do grupo 
do Banco Europeu de Investimento (BEI), nomeadamente a mobilização de 40 mil 
milhões de EUR para as PME afetadas, a disponibilização de 5 mil milhões de EUR 
para as empresas do setor da saúde e o fundo de garantia de 25 mil milhões de euros, 
cujo financiamento será assegurado pelos seus acionistas;

20. Salienta que a atual crise afetará consideravelmente grande número de regiões e setores; 
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está convicto, neste contexto, de que a política de coesão desempenhará um papel 
fundamental e, mais do que nunca, será essencial para estimular a recuperação 
económica em todos os territórios da UE e reforçar a coesão económica, social e 
territorial da União e necessitará de financiamentos adicionais e maior flexibilidade para 
responder aos complexos desafios ambientais, sociais, económicos e demográficos que 
se avizinham; sublinha que, se a aprovação do QFP para 2021-2027 e da base jurídica 
pertinente sofrer atrasos, será indispensável um período de transição entre os dois 
períodos de programação;

21. Sublinha, à luz dos impactos sociais negativos imediatos e a longo prazo da situação 
atual, a importância de aplicar plenamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais no 
orçamento da UE para 2021 e o papel determinante de ações sociais da UE reforçadas – 
nomeadamente o Fundo Social Europeu+ – na recuperação económica e, em particular, 
na luta contra o desemprego entre os jovens e os idosos, a pobreza infantil, o risco de 
pobreza e de exclusão social e a discriminação, bem como na garantia de um diálogo 
social reforçado que permita fazer face às alterações demográficas estruturais a longo 
prazo e garantir o acesso de todos, em especial das população envelhecidas, a serviços 
vitais e fundamentais, como cuidados de saúde, mobilidade, nutrição adequada e 
habitação digna;

22. Solicita que o orçamento de 2021 preste especial atenção às necessidades e às relações 
com os países e territórios ultramarinos (PTU), dado que estes podem ser 
particularmente vulneráveis ao impacto negativo das alterações climáticas; salienta, 
além disso, que é necessário melhorar o acesso dos PTU ao financiamento, dado que os 
recursos administrativos e a capacidade técnica que possuem são limitados, devido ao 
seu estatuto especial e à sua dimensão;

23. Salienta que a segurança interna faz parte integrante das expectativas dos cidadãos da 
UE relativamente a uma União que protege; sublinha que as ameaças à segurança, como 
os ataques terroristas, a criminalidade organizada transnacional e os novos tipos de 
atividades criminosas, como a cibercriminalidade, constituem uma ameaça permanente 
à coesão da União Europeia e requerem uma resposta europeia forte e coordenada; 
considera que, para tal, é necessário intensificar a cooperação transfronteiras entre as 
autoridades competentes; salienta que o reforço e a modernização dos sistemas 
informáticos, colocando a ênfase na melhoria da interoperabilidade dos sistemas, no 
acesso facilitado e na legibilidade dos dados, são absolutamente necessários para 
assegurar uma cooperação eficaz e rápida entre as autoridades policiais, as autoridades 
judiciais e outras autoridades competentes; toma nota de que a Comissão deverá lançar 
uma nova estratégia para a União da Segurança em 2021, que incluirá um conjunto de 
iniciativas em setores fundamentais ligados a tais ameaças; 

24. Solicita à Comissão que afete o orçamento necessário para assegurar uma maior 
capacidade do mecanismo de proteção civil da UE, para que a UE fique mais bem 
preparada e apta a responder a todos os tipos de catástrofes naturais, pandemias e 
emergências, tais como emergências químicas, biológicas, radiológicas e nucleares; 
reitera a importância do mecanismo de proteção civil da UE para uma melhor proteção 
dos cidadãos em caso de catástrofe;

25. Sublinha o êxito do programa Erasmus+ na melhoria da mobilidade, da formação e das 
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competências dos jovens; salienta a necessidade de financiar adequadamente o 
programa, nomeadamente para o tornar acessível a pessoas de todas as origens e faixas 
etárias; 

26. Recorda que a promoção das culturas e dos valores europeus desempenha um papel 
ativo no apoio à democracia, à não discriminação e à igualdade de género, bem como na 
luta contra a desinformação e as notícias falsas; salienta, neste contexto, a necessidade 
de prever um financiamento suficiente para os programas «Justiça» e «Direitos e 
Valores» e de aumentar os recursos destinados a apoiar as vítimas de violência com 
base no género no âmbito destes programas; sublinha que os setores cultural e criativo, 
bem como o setor do turismo, estão e estarão entre os setores mais afetados pela crise 
que a UE atravessa; solicita medidas de emergência para estes setores e um reforço do 
programa Europa Criativa;

27. Espera que, até 2021, seja instituído um mecanismo sólido da UE para a democracia, o 
Estado de direito e os direitos fundamentais;

28. Considera que o Corpo Europeu de Solidariedade é um instrumento fundamental para 
promover a participação cívica em toda a União e reforçar a cidadania da União; insiste 
em que o orçamento de 2021 destinado ao Corpo Europeu de Solidariedade deve estar à 
altura das numerosas expectativas que criou entre os jovens de toda a Europa, em 
particular pela sua vertente de voluntariado; apela a um financiamento suficiente para 
fazer face à grande procura de colocações em ações de voluntariado;

29. Solicita que sejam concedidos, a título prioritário, fundos suficientes para apoiar as 
atividades das organizações da sociedade civil e de outras partes interessadas ativas na 
promoção dos direitos e no reforço e na promoção dos valores da União e do Estado de 
direito, nomeadamente através do futuro programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e 
Valores», numa altura em que se assiste a uma diminuição do espaço da sociedade civil 
em vários Estados-Membros;

30. Salienta o preocupante e crescente retrocesso em matéria de igualdade de género e 
direitos das mulheres e a importância dos instrumentos da UE, como o Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional 
(NDICI), para lutar contra esta situação; lamenta que a Comissão não tenha incluído na 
sua proposta um programa específico relativo à igualdade de género, e solicita dotações 
orçamentais ambiciosas e específicas para apoiar as mulheres defensoras dos direitos 
humanos e a proteção e promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos; 
destaca, por conseguinte, a necessidade de reforçar as dotações orçamentais destinadas a 
apoiar o respeito universal da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos e o acesso aos 
mesmos;

31. Assinala que a política agrícola comum (PAC) e a política comum das pescas (PCP) são 
pedras angulares da integração europeia, que visam garantir aos europeus um 
abastecimento alimentar seguro e de elevada qualidade e a soberania alimentar, o bom 
funcionamento dos mercados alimentares, o desenvolvimento sustentável das regiões 
rurais, a renovação geracional, a gestão sustentável dos recursos naturais e a 
preservação da biodiversidade; recorda o papel fundamental destas políticas, que 
contribuem para que os agricultores e os pescadores tenham um rendimento estável e 
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aceitável, especialmente no difícil contexto atual; recorda a sua posição com vista às 
negociações do QFP para 2021-2027, segundo a qual os orçamentos da PAC e da PCP 
devem ser preservados; solicita que estas políticas sejam reforçadas e que seja conferida 
especial atenção à agricultura de minifúndio e à pesca artesanal; faz notar que a PAC, 
juntamente com outras políticas da União, terá um papel importante a desempenhar na 
realização das ambições do Pacto Ecológico; 

32. Insta a Comissão a ter em conta, na sua proposta e subsequente ato modificativo relativo 
ao projeto de orçamento para 2021, os resultados do acordo político que deverá ser 
alcançado sobre as medidas transitórias para o ano de 2021 (estabelecidas na proposta 
da Comissão de 31 de outubro de 2019 (COM(2019)0581)); insta ainda os Estados-
Membros a velarem por que sejam atribuídos, em tempo oportuno, recursos suficientes 
para a melhoria contínua da qualidade dos dados e dos indicadores comunicados à 
União, a fim de darem pleno cumprimento à iniciativa «orçamento centrado 
resultados»; insiste na necessidade de os dados e os indicadores serem de elevada 
qualidade para uma avaliação correta da PAC;

33. Toma nota das mais recentes evoluções no que diz respeito à situação da migração na 
fronteira externa da UE com a Turquia, que conduziu à recente aprovação do orçamento 
retificativo 1/2020 para responder ao aumento da pressão migratória; sublinha que é 
necessário garantir um nível adequado de recursos no orçamento de 2021, na perspetiva 
da eventual continuação ou mesmo deterioração desta situação; recorda a necessidade 
de solidariedade e de cooperação entre todos os Estados-Membros neste domínio e de 
uma política comum de asilo; salienta que, devido à epidemia de COVID-19, é 
necessário adotar medidas específicas para os migrantes enquanto pessoas 
particularmente vulneráveis, tais como medidas de evacuação preventiva e de 
recolocação; recorda que, no último período, foi regularmente necessário reforçar o 
Fundo para o Asilo e a Migração para ajudar os Estados-Membros a fazer face à crise 
dos refugiados e mobilizar os instrumentos especiais para o efeito, por o limite máximo 
da rubrica 3 ser demasiado baixo, ou recorrer a orçamentos retificativos; espera que os 
Estados-Membros compreendam quais são os seus próprios interesses e compensem o 
efeito do atraso na adoção do Regulamento Dublim IV, aprovando as dotações 
necessárias e aplicando o princípio da solidariedade neste domínio; recorda a 
necessidade de um financiamento adequado para melhorar as condições de vida dos 
migrantes e dos refugiados nos campos de refugiados da UE, bem como a necessidade 
de serviços policiais, de formação do pessoal que controla as fronteiras e dos guardas 
costeiros, para além de medidas eficazes para a integração dos migrantes e dos 
refugiados; 

34. Faz notar que uma correta gestão da migração legal é importante para garantir uma 
resposta adequada à evolução do mercado de trabalho; 

35. Constata que a Turquia continua a acolher a maior população de refugiados no mundo e 
que estão em curso debates sobre a forma como a UE deve continuar a apoiar o país 
após o termo dos compromissos assumidos no âmbito do Mecanismo da UE em Favor 
dos Refugiados na Turquia;

36. Frisa que devem ser tomadas medidas imediatas de solidariedade, nomeadamente um 
programa de recolocação, enquanto se aguarda uma reforma significativa das regras da 
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UE em matéria de asilo; solicita, além disso, que o financiamento do apoio aos 
refugiados na Turquia continue a ser previsto no orçamento da UE;

37. Solicita um orçamento de 2021 ambicioso em matéria de políticas externas da UE, para 
que a União possa superar os desafios com que se vê confrontada; recorda que a paz e a 
solidariedade constituem valores fundamentais que devem ser sistematicamente 
apoiados pelo orçamento da UE; salienta a necessidade de reforçar o financiamento a 
favor dos países dos Balcãs Ocidentais e dos países da vizinhança oriental e meridional, 
a fim de apoiar as reformas políticas e económicas, bem como a favor de outras regiões 
que necessitem de apoio financeiro para poderem desenvolver-se; 

38. Considera que o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) deve centrar os 
seus financiamentos em domínios como o funcionamento das instituições democráticas, 
o Estado de direito, a boa governação e a administração pública; recorda que a 
Comissão recomendou a abertura de negociações de adesão com a Albânia e a 
Macedónia do Norte, e solicita a adoção de disposições financeiras adequadas para 
apoiar as reformas políticas e o alinhamento pelo acervo;

39. Sublinha que as dotações financeiras ao abrigo do IPA III devem ser subordinadas ao 
respeito pelos valores europeus, nomeadamente o Estado de direito, a independência do 
sistema judiciário, o processo democrático, o respeito pelos valores fundamentais e as 
boas relações de vizinhança; insta a Comissão a acompanhar a aplicação da 
condicionalidade; solicita à Comissão que utilize os fundos atualmente atribuídos ao 
abrigo do IPA III para apoiar, através de gestão direta pela União, a sociedade civil, os 
defensores dos direitos humanos e os jornalistas turcos, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às universidades europeias e promover as plataformas de 
comunicação social para jornalistas, com o objetivo de proteger e promover os valores e 
os princípios democráticos, os direitos humanos e o Estado de direito;

40. Salienta que a posição do Parlamento em primeira leitura sobre o NDICI foi adotada em 
4 de março de 2019 e que o seu mandato relativamente ao NDICI foi reconfirmado em 
8 de outubro de 2019; recorda a sua posição a favor de um contributo de 45 % da 
dotação financeira global do NDICI para os objetivos em matéria de clima, gestão e 
proteção do ambiente, biodiversidade e luta contra a desertificação, bem como para 
combater as causas profundas da migração e das deslocações forçadas, colocando uma 
forte ênfase na promoção da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos, 
incluindo os direitos das mulheres, das crianças, dos refugiados, das pessoas deslocadas, 
das pessoas LGBTI, das pessoas com deficiência, dos povos indígenas e das minorias 
étnicas e religiosas;

41. Recorda que a solução duradoura para o atual fenómeno migratório reside no 
desenvolvimento político, económico e social dos países de onde provêm os fluxos 
migratórios; solicita que os respetivos programas de política externa sejam dotados de 
recursos financeiros suficientes para apoiar parcerias justas e mutuamente benéficas 
entre a UE e os países de origem e de trânsito, incluindo os do continente africano; 
solicita à UE, no mesmo contexto e tendo em conta a difícil situação financeira da 
Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo 
Oriente (UNRWA), que intensifique o seu apoio financeiro à Agência em 2021, a fim 
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de manter a prestação ininterrupta de serviços vitais a milhões de refugiados 
palestinianos; 

42. Expressa preocupação com a rápida propagação da pandemia da COVID-19 a nível 
mundial e com o seu impacto nos países afetados; está convicto de que a cooperação 
internacional é crucial para superar esta crise mundial; considera que a UE deve assumir 
a liderança nos esforços mundiais para conter a pandemia e atenuar o seu impacto; 
considera que a União deve demonstrar solidariedade para com os países terceiros 
afetados, nomeadamente através da mobilização de recursos adicionais para os ajudar a 
reconstruir as suas economias, atenuar o impacto socioeconómico desta crise e reforçar 
as capacidades dos sistemas de saúde pública em todo o mundo;

43. Recorda que os direitos humanos são parte integrante da política de ação externa da UE; 
reitera a necessidade de aumentar os financiamentos destinados a apoiar os direitos 
humanos em todo o mundo, nomeadamente a proteger os defensores dos direitos 
humanos, em especial os que estão expostos a maiores riscos; salienta, a este respeito, a 
necessidade de manter o mecanismo para proteção dos defensores dos direitos humanos 
(ProtectDefenders.eu) e de aumentar o financiamento que lhe é consagrado; entende que 
a UE se deve abster totalmente de prestar assistência através de apoio orçamental a 
países que desrespeitem de forma flagrante as normas internacionais em matéria de 
direitos humanos e de democracia ou que não demonstrem suficiente empenho na luta 
contra a corrupção; salienta a importância das missões de observação eleitoral, 
nomeadamente por grupos locais da sociedade civil, e solicita que recebam um nível 
adequado de financiamento;

44. Apela a um reforço do financiamento a favor de ações de comunicação estratégica 
destinadas a combater as campanhas de desinformação, que são cada vez mais utilizadas 
para comprometer a ordem democrática na União e nos países vizinhos; salienta a 
importância do projeto emblemático «EUvsDisinfo» (a UE contra a desinformação) do 
Grupo de Trabalho East StratCom do Serviço Europeu para a Ação Externa para a luta 
contra a desinformação, a propaganda e a influência estrangeira;

45. Salienta a importância de conceder apoio financeiro adequado para enquadrar uma 
genuína União Europeia da Defesa, promover a autonomia estratégica e reforçar o papel 
da UE a nível mundial; sublinha, em particular, a importância de manter a sua posição 
no que se refere aos montantes para o Fundo Europeu de Defesa (FED) e para a 
mobilidade militar; salienta que é necessário garantir o apoio permanente e a 
coordenação reforçada das políticas e ações de defesa no âmbito da Agência Europeia 
de Defesa (AED), da cooperação estruturada permanente (CEP), do FED e de outras 
iniciativas; exorta a Comissão a prever o financiamento das despesas administrativas e 
operacionais da AED e da CEP a partir do orçamento da União, restaurando a função 
orçamental do Parlamento Europeu prevista no artigo 41.º do TUE;

46. Reafirma que a nova arquitetura dos instrumentos de financiamento externo deve 
reforçar a coerência, a responsabilização, a eficiência e o controlo democrático; salienta 
a necessidade de o Parlamento desempenhar um papel mais importante na orientação 
estratégica dos novos instrumentos; espera ser associado à (pré-)programação dos novos 
instrumentos numa fase precoce;
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47. Insta a Comissão a avaliar todos os cenários possíveis e a preparar-se para esses 
cenários, a fim de assegurar a boa gestão financeira do orçamento da União, definindo 
compromissos claros, estabelecendo mecanismos e protegendo o orçamento da UE; 
insta a Comissão a assegurar que a futura participação do Reino Unido nos programas 
da UE respeite um justo equilíbrio no que se refere às contribuições e aos benefícios;

48. Declara que é sua intenção que o Reino Unido continue a ser um parceiro tão próximo 
quanto possível no maior número de programas da UE, em particular os programas 
Erasmus+ e Horizonte Europa; 

49. Recorda o papel central que as agências da UE desempenham na execução dos objetivos 
estratégicos da UE, e reafirma a importância de dotar estes organismos de recursos 
financeiros e humanos suficientes e previsíveis para que possam exercer eficazmente as 
suas funções, rejeitando quaisquer cortes injustificados e arbitrários nos seus 
orçamentos em termos reais; sublinha o papel fundamental desempenhado pela Agência 
Europeia do Ambiente na sensibilização para as alterações climáticas, pela Autoridade 
Europeia do Trabalho na promoção da mobilidade dos trabalhadores, bem como pelo 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo e pela Agência dos Direitos 
Fundamentais no apoio aos requerentes de asilo que procuram proteção na Europa; 

50. Sublinha, paralelamente, a grande necessidade de combater o tráfico de seres humanos e 
a introdução clandestina de migrantes, bem como de apoiar as agências da UE que se 
ocupam da justiça e dos assuntos internos e que prestam assistência aos Estados-
Membros nas fronteiras externas, como a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira (Frontex); toma nota do papel desempenhado pela Frontex no contexto da atual 
crise migratória nas fronteiras externas da UE com a Turquia; solicita que, no 
orçamento de 2021, sejam garantidos níveis de financiamento adequados para a gestão 
das fronteiras;

51. Observa que são atribuídas cada vez mais tarefas às agências que operam no domínio da 
segurança, da aplicação da lei e da cooperação judiciária penal; solicita o aumento dos 
recursos financeiros e de lugares no organograma destas agências, nomeadamente a 
Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust), a Agência da 
União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), a Agência da União Europeia 
para a Formação Policial (CEPOL), a Agência da União Europeia para a 
Cibersegurança (ENISA) e o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 
(OEDT), bem como recursos financeiros e humanos suficientes para as que se ocuparão 
do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo;

52. Manifesta preocupação com o nível insuficiente de financiamento e de pessoal previsto 
para a Procuradoria Europeia no processo orçamental de 2020 e, na perspetiva de 2021, 
insta a Comissão a aumentar o pessoal e os recursos deste órgão institucional e a 
proteger a sua autonomia orçamental; sublinha que a criação da Procuradoria Europeia 
não deve comprometer a capacidade do Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) para funcionar corretamente;

53. Insta a Comissão, tendo em conta a recente epidemia de COVID-19 na Europa e a 
necessidade de uma resposta rápida, coordenada e coerente da UE, a garantir o 
financiamento adequado e necessário às agências competentes da UE que devem 
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trabalhar e apoiar a Comissão e os Estados-Membros nos esforços para combater esta 
pandemia, em particular o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 
(ECDC) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA); insiste em que a Comissão e o 
Conselho se abstenham de reduzir os recursos da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) e da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA);

54. Sublinha a necessidade de reforçar substancialmente a Agência da União Europeia de 
Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), tendo em conta as funções adicionais 
que lhe foram atribuídas por meio de atos legislativos recentes, como o pacote 
«Energias Limpas»; recorda, além disso, a necessidade de atribuir recursos adicionais à 
Agência de Apoio ao Orece (Gabinete do Orece), para que possa desempenhar as 
funções consagradas no Regulamento ORECE e no Código Europeu das Comunicações 
Eletrónicas;

55. Recorda que nenhuma política da União, quer para fazer face à crise da COVID-19, 
quer para dar execução ao Pacto Ecológico Europeu, pode ser devidamente executada 
sem o apoio de uma função pública europeia específica e sem financiamento suficiente;

56. Considera que, no atual contexto político e económico, a Conferência sobre o Futuro da 
Europa deve ser devidamente apoiada, incluindo a nível orçamental, e que a Comissão, 
entre outras instituições envolvidas neste projeto, deve dispor dos meios necessários 
para assegurar o êxito desta iniciativa;

57. Solicita à Comissão que dê o exemplo, garantindo concursos de alta qualidade e 
socialmente responsáveis, de modo a que os contratos sejam adjudicados a empresas 
que respeitem as normas ambientais e laborais fundamentais;

58. Apela a uma avaliação sensível ao género do período orçamental anterior e à aplicação 
da orçamentação sensível ao género no orçamento da UE para 2021; espera, por 
conseguinte, que a Comissão inclua no seu projeto de orçamento um anexo que reúna 
informações específicas relacionadas com o género relativas aos objetivos, aos recursos, 
às realizações e aos resultados, e que apresente compromissos de financiamento a favor 
da igualdade de género e das respetivas medidas de acompanhamento;

Um nível de pagamentos suficiente e realista

59. Está decidido a evitar uma nova crise de pagamentos, especialmente no contexto da 
pandemia de COVID-19; reitera que o limite máximo global dos pagamentos deve ter 
igualmente em conta o volume sem precedentes das autorizações por liquidar no final 
de 2020 e que deverão ser liquidadas no âmbito do próximo QFP; observa ainda que, 
em 2021, as dotações de pagamento se destinarão em grande medida à conclusão dos 
programas do período de 2014-2020; sublinha, contudo, que esta situação não deve 
impedir o lançamento de novos programas;

60. Insiste, por conseguinte, com base nas medidas de 2020, na necessidade de continuar a 
garantir um elevado nível de liquidez aos Estados-Membros no âmbito da resposta à 
pandemia de COVID-19; 

61. Sublinha que a cooperação entre os Estados-Membros no domínio das receitas fiscais 
contribuiria muito mais para os seus orçamentos nacionais do que qualquer redução das 
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despesas nos orçamentos anuais da UE;

62. Exorta a Comissão a velar por que não seja concedido qualquer financiamento da UE a 
partes sujeitas a medidas restritivas da UE (incluindo contratantes ou subcontratantes, 
participantes em seminários e/ou cursos de formação e beneficiários de apoio financeiro 
a terceiros);

63. Está convicto de que qualquer pessoa coletiva que seja detentora beneficiária de 
entidades jurídicas e que receba fundos do orçamento da UE deve ser proibida de 
receber fundos do atual e do futuro orçamento europeu, de acordo com o disposto no 
Regulamento sobre o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2017, incluindo 
pagamentos agrícolas diretos e quaisquer pagamentos, despesas, garantias ou outras 
vantagens neste previstas, se estiverem em situação de conflito de interesses evidente, 
na aceção do artigo 61.º do Regulamento Financeiro (UE, Euratom) 2018/1046;

64. Reitera a sua posição de longa data, segundo a qual as novas prioridades políticas e os 
futuros desafios da UE devem ser financiados por novas dotações e não pela redução do 
montante das dotações de programas já existentes; considera que este princípio deve 
aplicar-se igualmente aos orçamentos retificativos;

65. Observa que o orçamento de 2021, que corresponde ao primeiro exercício do próximo 
QFP que aguarda aprovação, será o primeiro a refletir uma nova nomenclatura 
orçamental; solicita à Comissão que associe de forma adequada a autoridade orçamental 
à sua elaboração; considera que a nova nomenclatura, para além de se adaptar melhor às 
prioridades políticas, deve ser suficientemente detalhada para permitir à autoridade 
orçamental desempenhar eficazmente as suas funções de decisão e ao Parlamento, em 
particular, desempenhar as suas funções de controlo e supervisão democráticos;

66. Observa que, enquanto ramo da autoridade orçamental diretamente eleita pelos 
cidadãos, o Parlamento deve desempenhar o seu papel político e apresentar propostas de 
projetos-piloto e ações preparatórias que espelhem a sua visão política para o futuro; 
compromete-se, neste contexto, a propor um pacote de projetos-piloto e ações 
preparatórias elaborado em estreita colaboração com cada uma das suas comissões, a 
fim de encontrar o justo equilíbrio entre a vontade política e a viabilidade técnica, de 
acordo com a avaliação da Comissão;

°

° °

67. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e ao Tribunal de Contas.
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21.4.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre as orientações para o orçamento de 2021 - Secção III
(2019/2213(BUD))

Relator de parecer: Nikos Androulakis

SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Solicita um orçamento ambicioso para 2021 que permita à UE enfrentar os desafios em 
matéria de política externa, alcançar os seus objetivos e realizar o objetivo de autonomia 
estratégica;

2. Está preocupado com a rápida propagação a nível mundial da pandemia da COVID-19 e 
com o seu impacto nos países afetados; está convicto de que a cooperação internacional 
é crucial para superar esta crise mundial; considera que a UE deve assumir a liderança 
nos esforços mundiais para conter a pandemia e atenuar o seu impacto; insta a UE a 
demonstrar solidariedade para com os países terceiros afetados, nomeadamente os 
países da sua vizinhança imediata, nomeadamente através da mobilização de recursos 
adicionais através dos instrumentos de financiamento externo da UE para ajudar os 
países afetados a reconstruir as suas economias, atenuar o impacto socioeconómico 
desta crise e reforçar as capacidades dos sistemas de saúde pública em todo o mundo;

3. Sublinha a importância estratégica da política de alargamento nos Balcãs Ocidentais e 
da política de vizinhança da UE; salienta a necessidade de reforçar o financiamento 
destinados aos países dos Balcãs Ocidentais e aos países da vizinhança oriental e 
meridional, a fim de apoiar as reformas políticas e económicas, privilegiando os 
parceiros mais empenhados, de acordo com o princípio  «mais por mais» e «menos por 
menos»; recorda a necessidade de aplicar uma condicionalidade rigorosa em matéria de 
apoio financeiro; salienta a necessidade de apoiar sobretudo as forças pró-europeias e 
pró-europeias nestas regiões, promovendo assim o desenvolvimento dos valores da UE 
e o respeito pelo Estado de direito;

4. Considera que o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) deve centrar o seu 
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financiamento nos domínios do funcionamento das instituições democráticas, do Estado 
de direito, da boa governação e da administração pública; recorda que a Comissão 
recomendou a abertura de negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do 
Norte, e solicita a adoção de disposições financeiras adequadas para apoiar as reformas 
políticas e o alinhamento pelo acervo;

5. Sublinha o facto de as dotações financeiras ao abrigo do IPA III deverem ser 
subordinadas ao respeito pelos valores europeus, nomeadamente o Estado de direito, a 
independência do sistema judiciário, o processo democrático, o respeito pelos valores 
fundamentais e as boas relações de vizinhança; insta a Comissão a acompanhar a 
aplicação da condicionalidade; solicita à Comissão que utilize os fundos atualmente 
atribuídos ao abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA III) para apoiar, 
através de gestão direta pela União, a sociedade civil, os defensores dos direitos 
humanos e os jornalistas turcos, e para aumentar as oportunidades de contactos 
interpessoais, reforçar o diálogo académico, melhorar o acesso dos estudantes turcos às 
universidades europeias e promover as plataformas de comunicação social para 
jornalistas, com o objetivo de proteger e promover os valores e os princípios 
democráticos, os direitos humanos e o Estado de direito;

6. Recorda a evolução preocupante nos países da vizinhança meridional, nomeadamente os 
conflitos persistentes na Síria e na Líbia, o aumento do extremismo e as vagas de 
refugiados e migrantes; insta a Comissão a afetar recursos financeiros adequados aos 
países da vizinhança meridional no âmbito da nova estrutura dos instrumentos de 
financiamento externo;

7. Exorta a Comissão, tendo em conta a crescente incerteza e instabilidade na região, a 
intensificar o seu apoio financeiro à Agência das Nações Unidas de Assistência aos 
Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) em 2021, a fim de preservar a 
prestação ininterrupta de serviços básicos a milhões de refugiadas palestinianos e 
permitir à Agência exercer o seu mandato de importância crítica; lamenta a destruição e 
o confisco reiterados da assistência humanitária financiada pela UE na Cisjordânia; está 
preocupado com a falta de determinação do SEAE e da Comissão, tal como salientado 
pelo Tribunal de Contas Europeu, para obter uma indemnização das autoridades 
israelitas, tal como solicitado pelo Parlamento na sua resolução de setembro de 2018;

8. Reitera o seu apelo a uma revisão profunda e abrangente das relações da UE com o 
Egito, nomeadamente o seu programa de assistência; considera, conforme salientado na 
sua resolução de outubro de 2019, que a situação dos direitos humanos no Egito exige 
uma revisão profunda das operações de apoio orçamental da Comissão e solicita que a 
assistência da UE se limite a apoiar principalmente a sociedade civil;

9. Recorda o facto de vários líderes políticos europeus terem salientado a importância de 
as relações com o continente africano registarem um progresso significativo, e salienta, 
por conseguinte, a necessidade de passar das palavras aos atos e conceder financiamento 
suficiente para fazer face aos muitos desafios e oportunidades comuns a curto, médio e 
longo prazo que a Europa e África apenas podem abordar em conjunto;

10. Solicita à Comissão que apresente uma estratégia abrangente da UE para o Ártico que 
tenha em conta todos os aspetos geopolíticos e geoestratégicos, bem como as rápidas 
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alterações climáticas na região; solicita à Comissão que inclua o Ártico no programa de 
trabalho para 2020;

11. Congratula-se com a proposta apresentada pelo Presidente da Comissão, Ursula von der 
Leyen, de criar uma «Comissão Geopolítica»; reitera, contudo, a necessidade de 
garantir o cumprimento de outras prioridades e valores da UE, nomeadamente a 
proteção dos direitos humanos, da igualdade de género, do ambiente e dos direitos das 
minorias; salienta, por conseguinte, a necessidade de proteger as prioridades e os 
valores supramencionados, criando, simultaneamente, uma nova UE «geopolítica»;

12. Recorda que os direitos humanos são parte integrante da política de ação externa da UE; 
reitera a necessidade de maior financiamento destinado a apoiar os direitos humanos em 
todo o mundo, nomeadamente a proteção dos defensores dos direitos humanos, em 
especial os que estão expostos a maiores riscos;  salienta, a este respeito, a necessidade 
de manter o mecanismo para proteção dos defensores dos direitos humanos 
(ProtectDefenders.eu) e de aumentar o financiamento que lhe é consagrado; entende que 
a UE se deve abster absolutamente de prestar assistência através de apoio orçamental a 
países que desrespeitem de forma flagrante as normas internacionais em matéria de 
direitos humanos e de democracia ou que não demonstrem suficiente empenho na luta 
contra a corrupção; salienta a importância das missões de observação eleitoral, 
nomeadamente por grupos locais da sociedade civil, e solicita um nível adequado de 
financiamento;

13. Apela a um reforço do financiamento para ações de comunicação estratégica, a fim de 
combater as campanhas de desinformação, que são cada vez mais utilizadas para 
comprometer a ordem democrática na União e nos países vizinhos; salienta a 
importância do projeto emblemático do Grupo de Trabalho East StratCom do Serviço 
Europeu para a Ação Externa (a UE contra a desinformação) na luta contra a 
desinformação, a propaganda e a influência estrangeira;

14. Sublinha que as alterações climáticas estão a mudar o panorama geopolítico e a 
aumentar as necessidades humanitárias em muitas partes do mundo; insiste na 
necessidade de o próximo orçamento permitir à União a cumprir as suas obrigações 
decorrentes do Acordo de Paris, ser plenamente alinhado com o objetivo de limitar o 
aquecimento global a menos de 1,5°C e contribuir para conter e inverter o declínio da 
biodiversidade; sublinha também, neste contexto, a importância de uma elaboração do 
orçamento que seja eficaz na proteção do clima e do ambiente (incluindo a 
biodiversidade); salienta que há que envidar todos os esforços para garantir que o 
objetivo global de integração das questões climáticas seja alcançado ao longo de todo o 
período de 2021-2027;

15. Salienta a importância da integração da perspetiva de género e a necessidade de 
indicadores adequados e de uma metodologia específica, bem como de um 
acompanhamento regular, a fim de analisar o impacto do orçamento da UE na igualdade 
de género; insta o SEAE a melhorar o equilíbrio geográfico e de género no seio do seu 
pessoal; salienta a necessidade de medidas específicas para garantir a presença de 
consultores de género nas delegações da UE e nas missões e operações da política 
comum de segurança e defesa (PCSD);
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16. Insiste em que o orçamento da política externa e de segurança comum (PESC) se deve 
centrar em domínios prioritários, tanto em termos geográficos como temáticos, e em 
domínios aos quais a ação da UE possa conferir maior valor acrescentado;

17. Salienta a importância de conceder apoio financeiro adequado para enquadrar uma 
genuína União Europeia da Defesa, promover a autonomia estratégica e reforçar o papel 
da UE a nível mundial; salienta, em particular, a importância de manter a posição do 
Parlamento no que se refere aos montantes para o Fundo Europeu de Defesa (FED) e 
para a mobilidade militar; salienta que é necessário garantir o apoio permanente e a 
coordenação reforçada das políticas e ações de defesa no âmbito da Agência Europeia 
de Defesa (AED), da cooperação estruturada permanente (CEP), do Fundo Europeu de 
Defesa (FED) e de outras iniciativas;  exorta a Comissão a prever o financiamento das 
despesas administrativas e operacionais da Agência Europeia de Defesa e da cooperação 
estruturada permanente a partir do orçamento da União, restaurando a função 
orçamental do Parlamento Europeu prevista no artigo 41.º do Tratado da União 
Europeia (TUE);

18. Salienta a importância de manter a posição do Parlamento relativamente ao montante do 
Programa Espacial da União Europeia, que reforça o papel da Europa enquanto 
interveniente mundial e que constitui um forte ativo da UE em matéria de segurança e 
defesa;

19. Observa que, em 2021, entrará em vigor uma nova geração de instrumentos de 
financiamento externo, incluindo um instrumento simplificado de alcance mundial, para 
substituir a maioria dos instrumentos de financiamento externo existentes;

20. Reafirma que a nova arquitetura dos instrumentos de financiamento externo deve 
reforçar a coerência, a responsabilização, a eficiência e o controlo democrático; salienta 
a necessidade de o Parlamento desempenhar um papel mais importante na orientação 
estratégica dos novos instrumentos; espera ser associado à (pré-) programação dos 
novos instrumentos numa fase precoce;

21. Apela a uma maior transparência e controlo do financiamento concedido pelos 
instrumentos de financiamento externo nos países beneficiários, de modo a garantir que 
os recursos financeiros são utilizados da forma mais eficiente e eficaz possível;  reclama 
intercâmbios regulares através de um diálogo estruturado entre o Parlamento e a 
Comissão que permita ao Parlamento avaliar em pormenor a utilização do orçamento; 
apela a um reforço da cooperação e da consulta com os beneficiários locais ao longo das 
fases de planeamento e execução orçamental;  salienta a necessidade de promover a 
visibilidade dos instrumentos de financiamento externo, sensibilizando para o seu 
impacto positivo e os seus benefícios, a fim de reforçar não apenas o impacto do 
financiamento, mas também a diplomacia pública da UE;

22. Solicita à Comissão que elabore planos de emergência em tempo útil, a fim de assegurar 
a continuidade do financiamento, caso os novos programas não sejam adotados a tempo 
do início do novo quadro financeiro plurianual (QFP);

23. Exorta a Comissão a apresentar uma nomenclatura orçamental diferenciada para os 
novos instrumentos de financiamento externo, nomeadamente através da inclusão de, 
pelo menos, uma rubrica orçamental para cada país terceiro que receba montantes 



PE647.107v02-00 22/78 RR\1206639PT.docx

PT

significativos em assistência da UE; salienta que, no contexto de um conjunto de 
instrumentos mais racionalizado, a estrutura orçamental deve ser suficientemente 
detalhada e transparente para permitir que o Parlamento exerça eficazmente as suas 
funções orçamentais e cumpra o seu papel de supervisão.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais apresenta à Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais,

Alteração 2
Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que ajudar a 
combater a pobreza infantil, apoiar os 
jovens, dando-lhes a educação e as 
oportunidades de que necessitam para 
prosperar, e aumentar o número de 
mulheres no mercado de trabalho são 
alguns dos principais objetivos da 
Comissão;

Alteração 3
Proposta de resolução
N.º 3-A e n.º 3-B (novos)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda que o futuro orçamento 
da UE deverá contribuir para ter em 
conta as questões relativas ao clima e à 
biodiversidade para além dos níveis 
previstos de despesas específicas, o que 
deve ser alcançado integrando os 
objetivos climáticos e ambientais no 
processo de decisão em todas as políticas e 
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programas ao longo de todo o ciclo 
político, prosseguindo simultaneamente o 
objetivo de uma transição justa, que não 
deixe ninguém para trás;
3-B. Congratula-se , além disso, com a 
criação de emprego que o Pacto 
Ecológico Europeu poderá anunciar e 
está determinado a assegurar condições 
de trabalho dignas para todos; está 
convencido, por conseguinte, de que o 
Pacto Ecológico Europeu deve ser 
acompanhado de intervenções que visem 
a proteção dos trabalhadores em 
particular;

Alteração 4
Proposta de resolução
N.º 3-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-C. Sublinha que os fundos de 
transição deverão não só abranger a 
reconversão dos trabalhadores do setor do 
carvão e de outros setores dos 
combustíveis fósseis, mas também ter em 
conta todos os setores potencialmente 
envolvidos, incluindo o do aço;

Alteração 5
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua preocupação com o 
risco de uma nova crise financeira, tal 
como assinalado pelas instituições 
financeiras internacionais, à luz do 
aumento da dívida pública e privada a nível 
mundial (322 % do PIB mundial); 
manifesta-se apreensivo com as potenciais 
consequências sociais e políticas de tal 
crise – que, segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), seria dez vezes mais 
dura do que a de 2008 – se a UE não 

4. Manifesta a sua preocupação com o 
risco de uma nova crise financeira, tal 
como assinalado pelas instituições 
financeiras internacionais, à luz do 
aumento da dívida pública e privada a nível 
mundial (322 % do PIB mundial); 
manifesta-se apreensivo com as potenciais 
consequências sociais e políticas de tal 
crise – que, segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), seria dez vezes mais 
dura do que a de 2008 – se a UE não 
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dispuser de novos instrumentos para 
proteger a coesão social;

dispuser de novos instrumentos para 
proteger a coesão social, preservar o 
emprego e prevenir os despedimentos 
maciços;

Alteração 6

Proposta de resolução
Título da secção e n.ºs 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G e 4-H (novos)

Proposta de resolução Alteração

... e proteger os cidadãos da UE da 
próxima crise financeira

... e garantir e alcançar uma plena coesão 
social, económica e territorial
4 A. Recorda que um crescimento 
sustentável e inclusivo e um investimento 
e uma política orçamental bem 
direcionados são fundamentais para a 
criação de emprego de qualidade e uma 
maior prosperidade para todos;
4-B. Sublinha, portanto, que o Pacto 
Ecológico deve conduzir ao progresso 
social, melhorando o bem-estar de todos e 
reduzindo as desigualdades sociais, os 
desequilíbrios económicos entre os 
Estados-Membros e as disparidades entre 
géneros e entre gerações; considera que 
uma transição justa não deve deixar 
ninguém nem nenhum lugar para trás e 
deve prever medidas contra as 
desigualdades sociais e económicas; 
reitera que a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
uma sociedade sustentável deve ser 
realizada em conjunto com a 
implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;
4-C. Preconiza, por conseguinte, um 
orçamento ambicioso para 2021, para 
promover a implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais com base no 
crescimento sustentável de uma economia 
social de mercado altamente competitiva, 
com o objetivo de alcançar o pleno 
emprego e o progresso social, de 
promover a igualdade para todos e a 
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solidariedade intergeracional e de 
salvaguardar os direitos da criança, 
consagrados no Tratado da União 
Europeia; salienta, em particular, a 
importância de um financiamento 
adequado para apoiar as medidas 
destinadas a promover a igualdade e o 
igual acesso dos homens e das mulheres 
ao mercado de trabalho; recorda também 
a importância de um financiamento 
adequado e de outros instrumentos que 
promovam o apoio à legislação e às 
políticas antidiscriminação e à sua 
aplicação;
4-D. Salienta que a aplicação dos 
pontos acima referidos exige políticas 
sociais devidamente financiadas e 
sublinha a necessidade de, por 
conseguinte, reforçar os instrumentos 
existentes que contribuem para estes 
objetivos, nomeadamente o Fundo Social 
Europeu + (FSE+) (incluindo a Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens(IEJ)), o 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 
mais Carenciadas (FEAC), o Programa 
da UE para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG);
4-E. Recorda a necessidade de 
direcionar os fundos estruturais e os 
investimentos de forma mais eficaz para a 
promoção do crescimento inclusivo, a 
redução das desigualdades e a promoção 
da convergência social ascendente;
4-F. Alerta para o facto de que 
quaisquer reduções orçamentais nestes 
domínios poderão dificultar que estas 
políticas sejam eficazes e alcancem os 
seus objetivos; insiste, portanto, em que 
sejam preservadas no próximo QFP e 
continuem a ser executadas 
predominantemente através de 
subvenções;
4-G. Reitera que estes fundos devem 
criar sinergias que contribuam para 
reduzir as divergências e as desigualdades 
sociais, para garantir que ninguém é 
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esquecido neste processo;
4-H. Salienta a necessidade de 
assegurar uma transição harmoniosa 
entre o atual período de financiamento e o 
novo QFP, especialmente entre os atuais 
FSE, IEJ, FEAC e EaSI e o novo FSE+;

Alteração 7
Proposta de resolução
N.º 4-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-I. Solicita um financiamento 
suficiente para apoiar o investimento na 
habitação, para tomar medidas para 
tratar eficazmente dos problemas 
crescentes relacionados com a falta de 
habitação a preços acessíveis, as más 
condições de habitação, a exclusão no que 
se refere à habitação e as pessoas 
sem-abrigo;

Alteração 8
Proposta de resolução
N.º 4-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-J. Recorda a importância de garantir 
que ninguém seja deixado para trás; 
preconiza, por conseguinte, um 
orçamento da UE que promova a 
igualdade em todas as fases da vida, desde 
o princípio até ao fim da vida das pessoas; 
solicita, para este fim, a criação de um 
programa de apoio aos Estados-Membros 
que pretendam criar ou reforçar uma rede 
pública e universal de acolhimento de 
crianças e de assistência aos idosos, assim 
como uma rede pública para as pessoas 
muito dependentes, como as pessoas com 
deficiência ou as pessoas que necessitam 
de cuidados continuados;
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Alteração 9
Proposta de resolução
N.ºs 4-K, 4-L, 4-M, 4-N e 4-O (novos)

Proposta de resolução Alteração

4-K. Recorda que o desemprego dos 
jovens continua inaceitavelmente alto e 
caracterizado por disparidades 
significativas entre os Estados-Membros;
4-L. Reitera, por conseguinte, a 
importância de um financiamento 
adequado e de outros instrumentos que 
promovam medidas que combatam o 
desemprego dos jovens e tornem os jovens 
mais empregáveis, nomeadamente a IEJ e 
o Erasmus+;
4-M. Toma nota, além disso, da 
proposta da Comissão de integrar a IEJ 
no FSE+ para o período de programação 
de 2021-2027, mas manifesta a sua 
preocupação com a falta de clareza sobre 
os recursos anuais efetivos consagrados 
ao combate ao desemprego dos jovens no 
futuro FSE+, em particular no que diz 
respeito às concentrações temáticas no 
Regulamento FSE+; salienta a 
necessidade de manter o nível de 
financiamento para combater o 
desemprego dos jovens pelo menos ao 
nível do período de programação 
precedente;
4-N. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela Presidente da Comissão, 
Ursula von der Leyen, nas suas 
orientações políticas, no sentido de 
reforçar a Garantia para a Juventude, 
transformando-a num instrumento 
permanente, com um orçamento maior e a 
apresentação regular de relatórios;
4-O. Insta a que seja assegurado o 
financiamento, em 2021, para prosseguir 
a implementação da Garantia para a 
Juventude nos Estados-Membros;
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Alteração 10
Proposta de resolução
N.ºs 10-A, 10-B, 10-C e 10-E (novos)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Lamenta que mais de um quarto 
das crianças da UE estejam em risco de 
pobreza ou de exclusão social;
10-B. Congratula-se, nesta matéria, com 
o compromisso da Comissão de criar a 
Garantia Europeia para a Infância, para 
contribuir para assegurar que todas as 
crianças em risco de pobreza ou de 
exclusão social na Europa tenham acesso 
ao conjunto de direitos mais 
fundamentais, como os cuidados de 
saúde, os serviços de acolhimento de 
crianças, a educação, uma alimentação 
adequada e habitação digna;
10-C. Recorda energicamente que esta 
iniciativa está também relacionada com as 
negociações sobre o QFP e solicita que a 
Garantia Europeia para a Infância seja 
integrada no futuro FSE+, com pelo 
menos 5,9 mil milhões de EUR de fundos 
novos para todo o período do QFP 
2021-2027;
10-D. Recorda o papel dos instrumentos 
da UE no apoio às empresas e aos 
trabalhadores na sua transição para uma 
economia digital e mais ecológica; reitera 
a importância do ensino e da formação 
profissionais (EFP) na era da 
digitalização; insta a Comissão a explorar 
novas oportunidades de apoio aos 
programas EFP, especialmente nos 
domínios do desenvolvimento de software 
e das tecnologias da informação;
10-E. Solicita que o orçamento de 2021 
preste especial atenção às necessidades e 
às relações com os países e territórios 
ultramarinos (PTU), dado que podem ser 
particularmente vulneráveis ao impacto 
negativo das alterações climáticas; 
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salienta, além disso, que o acesso aos 
financiamentos para os PTU deve ser 
melhorado, dado que os recursos 
administrativos e a capacidade técnica 
que possuem são limitados, devido ao seu 
estatuto especial e à sua dimensão;

Alteração 11
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está decidido a evitar uma nova 
crise de pagamentos; reitera que o limite 
máximo global dos pagamentos deve ter 
em conta o volume sem precedentes das 
autorizações por liquidar no final de 2020 e 
que deverão ser liquidadas no âmbito do 
próximo QFP; observa ainda que, em 2021, 
as dotações de pagamento se destinarão em 
grande medida à conclusão dos programas 
do período de 2014-2020; sublinha, 
contudo, que essa situação não deve 
impedir o lançamento de novos programas;

12. Está decidido a evitar uma nova 
crise de pagamentos; reitera que o limite 
máximo global dos pagamentos deve ter 
em conta o volume sem precedentes das 
autorizações por liquidar no final de 2020 e 
que deverão ser liquidadas no âmbito do 
próximo QFP; observa ainda que, em 2021, 
as dotações de pagamento se destinarão em 
grande medida à conclusão dos programas 
do período de 2014-2020; sublinha, 
contudo, que essa situação não deve 
impedir o lançamento de novos programas 
e não deve funcionar em detrimento do 
FSE+;

Alteração 12
Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Solicita que seja dada especial 
atenção para garantir uma transição sem 
interrupção para os financiamentos ao 
abrigo do atual eixo Progress do EaSI;
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

Exmo. Senhor Deputado Johan Van Overtveldt
Presidente
da Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o orçamento de 2021 - Secção III 
(2019/2213(BUD))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Desenvolvimento foi incumbida de 
submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Por procedimento escrito, 
a comissão decidiu proceder ao envio do parecer sob a forma de carta.

A Comissão do Desenvolvimento examinou o assunto na sua reunião do dia 21 de abril de 2020. 
Na mesma reunião, a comissão decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar.

Com os melhores cumprimentos,

Tomas Tobé

SUGESTÕES

1. Exorta o Conselho a ultimar os seus mandatos de negociação sobre o novo quadro 
financeiro plurianual (QFP) e o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (NDICI); 

2. Salienta que a posição do Parlamento em primeira leitura sobre o NDICI foi adotada em 
4 de março de 2019 e que o seu mandato relativamente ao NDICI foi reconfirmado em 
8 de outubro de 2019; recorda a posição do PE a favor de um contributo de 45 % da 
dotação financeira global do NDICI para os objetivos em matéria de clima, gestão e 
proteção do ambiente, biodiversidade e luta contra a desertificação, bem como para 
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combater as causas profundas da migração e das deslocações forçadas, colocando uma 
forte ênfase na promoção da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos, 
incluindo os direitos das mulheres, das crianças, dos refugiados, das pessoas deslocadas, 
das pessoas LGBTI, das pessoas com deficiência e dos povos indígenas, bem como das 
minorias étnicas e religiosas;

3. Realça que a melhoria da coesão entre os Estados-Membros, o aprofundamento da 
solidariedade com os nossos parceiros e a execução da Agenda 2030 serão os nossos 
principais objetivos para o próximo exercício orçamental; 

4. Reitera que a União e os seus Estados-Membros devem honrar os seus compromissos 
coletivos, nomeadamente no que diz respeito ao objetivo de 0,7 % da APD/RNB, aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao Acordo de Paris[1], bem como às metas 
em matéria de saúde, educação e igualdade de género;

5. Solicita a aplicação do princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento 
(CPD) consagrado no artigo 208.º do TFUE, bem como uma identificação clara das 
responsabilidades de cada organismo da UE no que respeita à aplicação dos 
compromissos em matéria de CPD;

6. Recorda que a União deve estar preparada para combater globalmente a COVID-19, 
apoiando os seus países parceiros; salienta que os fundos da UE devem ser afetados de 
modo a demonstrar solidariedade internacional com os mais vulneráveis do mundo; 
entende que a UE deve reforçar o seu apoio à OMS e ao ACNUR; solicita à UE que 
apoie os frágeis sistemas de saúde de África, da América Latina e da Ásia;

7. Solicita à UE que promova a cooperação e os contactos multilaterais para alcançar 
soluções internacionais coordenadas para a crise da COVI-19; considera que a UE e os 
Estados-Membros devem apelar às organizações financeiras multilaterais para que 
suspendam temporariamente, ou mesmo considerem anular parcialmente, os reembolsos 
da dívida institucional de modo a que a execução da dívida possa ser alinhada com a 
principal prioridade, nomeadamente a luta contra a COVID-19; entende que, num 

[1] com especial destaque para o ponto 100 da Resolução sobre o Pacto Ecológico Europeu: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_PT.pdf 
«100. Congratula-se com o conceito do princípio de «não prejudicar» e com o compromisso assumido pela 
Comissão de assegurar que todas as ações da UE ajudem a UE a alcançar um futuro sustentável e uma transição 
justa, incluindo a utilização de instrumentos de orçamentação verde, e de atualizar em conformidade as 
orientações para legislar melhor; insiste numa abordagem coerente da aplicação do Acordo de Paris, da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tanto nas 
políticas internas como nas políticas externas; insta a Comissão a prestar assistência aos Estados-Membros em 
relação à plena e correta aplicação da legislação atual e futura em matéria de ambiente e clima nos 
Estados-Membros e a assegurar a existência de consequências em caso de incumprimento»;
bem como o artigo 54.º da Resolução sobre a COP25: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_PT.pdf 
«54. Salienta que o orçamento da UE deve ser coerente com os respetivos compromissos internacionais em 
matéria de desenvolvimento sustentável a médio e a longo prazo e com os seus objetivos em matéria de clima e 
energia, não devendo ser contraproducente para esses objetivos ou dificultar a sua aplicação; insta, por 
conseguinte, a Comissão a assegurar a proteção do clima e da biodiversidade nos investimentos da UE e a 
apresentar regras harmonizadas e vinculativas, sempre que adequado; insta a Comissão a assegurar que o 
próximo quadro financeiro plurianual (QFP) cumpra plenamente o Acordo de Paris e que não sejam efetuados 
gastos em sentido contrário»;
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momento em que muitos países de África, da América Latina e da Ásia se deparam com 
sérias dificuldades para assegurar cuidados básicos de saúde a um enorme número de 
pessoas em plena crise sanitária, a UE e a comunidade internacional devem aliviar todos 
os encargos que pesam sobre a capacidade dos países parceiros para fazerem face à 
pandemia.
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CARTA DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o processo orçamental de 2021 - Secção III  
2019/2213(BUD) 

Senhor Presidente,

A Comissão do Controlo Orçamental (CONT) insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta os seguintes aspetos na elaboração das orientações 
do Parlamento Europeu para o processo orçamental de 2021

Autorizações por liquidar (RAL)

1. A Comissão CONT manifesta a sua preocupação com os seguintes factos:

- as autorizações por liquidar (RAL) continuaram a aumentar em 2018, atingindo 281,2 mil 
milhões de EUR no final de 2018 (face a 267,3 mil milhões de EUR em 2017), tendo 
aumentado 36 % (73,7 mil milhões de EUR) nos últimos sete anos desde 2011, o ano 
correspondente do QFP anterior;

- com base nas previsões a longo prazo da Comissão, as autorizações por liquidar atingirão 
313,8 mil milhões de EUR até 2023;

2. A Comissão CONT insta a Comissão a continuar a melhorar as suas previsões financeiras 
e a ajudar os países a encontrar projetos elegíveis com um claro valor acrescentado 
europeu;

3. A Comissão CONT assinala que o risco de as dotações de pagamento serem insuficientes 
é agravado pelo facto de a execução dos FEEI registar atrasos ainda maiores do que no 
QFP precedente; a este respeito, o nossa comissão chama a atenção para o facto de, em 9 
dos 13 Estados-Membros que aderiram à União desde 2004, as autorizações por liquidar 
representarem mais de 15 % das despesas públicas anuais; considera que a falta de 
dotações de pagamento pode colocar graves desafios financeiros e políticos tanto nestes 
países como na União;

4. A Comissão CONT insta a Comissão a tomar medidas para evitar pressões indevidas 
sobre o nível das dotações de pagamento nos primeiros anos do QFP para o período de 
programação de 2021-2027; a Comissão CONT insta a autoridade orçamental a:
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 prever um bom equilíbrio entre as dotações de autorização e as dotações de 
pagamento para o próximo QFP, aumentando as dotações de pagamento, 
alterando as regras das autorizações ou diminuindo as dotações de autorização;

 ao fazê-lo, ter em conta a possibilidade de o número de pedidos de pagamento ser 
elevado em 2021 e 2022 e o facto de as dotações de pagamento não utilizadas não 
poderem transitar para o próximo QFP;

 reforçar as capacidades administrativas dos Estados-Membros para permitir a 
execução atempada dos programas; reitera, a este respeito, a necessidade da 
prestação de uma maior assistência técnica aos Estados-Membros pela Comissão, 
a fim de assegurar que a execução do programa se mantenha nos prazos fixados e 
respeite os requisitos legais;

 acabar com a regra n +3 em conformidade com o pedido por si formulado na 
quitação à Comissão pela execução do orçamento de 2018; destaca a necessidade 
de reduzir a anulação automática de autorizações no período de programação 
2021-2027 para n+2, a fim de levar os Estados-Membros executar rapidamente os 
programas;

 trabalhar no sentido de simplificar os pedidos de financiamento, gerir e facilitar a 
apresentação de relatórios no âmbito dos programas; sublinha que um excesso de 
regulamentação e procedimentos a nível nacional, regional e local prejudica o 
cumprimento dos objetivos políticos e aumenta o risco de sobrerregulamentação; 
salienta que esses encargos administrativos adicionais constituem uma fonte 
desnecessária de erros;s

 iniciar de forma ordenada o novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e execução 
de programas novos e em curso em 2021; tendo em conta o atual desacordo entre 
os Estados-Membros e o Parlamento sobre o âmbito do novo QFP, a Comissão 
CONT insta a Comissão a apresentar um plano de emergência que abranja o 
orçamento de 2021 e prorrogue os programas operacionais ao abrigo do atual 
QFP, a fim de assegurar a fiabilidade do planeamento e a ordem do orçamento da 
UE;

Absorção atempada

5. A Comissão CONT manifesta a sua preocupação com o facto de a execução dos fundos 
estruturais estar atrasada e a situação ser ainda pior do que no momento comparável do 
período de programação anterior: enquanto, atualmente, a taxa de absorção média é 
inferior a 40 %, no momento comparável do período de programação 2007-2013 era 
inferior a 60 %;

6. A Comissão CONT insta a Comissão a apresentar um relatório sobre o montante total dos 
pagamentos no âmbito do atual QFP que estão programados até 2022/2023 devido à regra 
n +3 (programas do antigo QFP que se estenderão até meados do novo QFP);

7. A Comissão CONT insta a Comissão e os Estados-Membros em causa a estabelecerem 
um plano de ação no primeiro semestre de 2020 para acelerar a execução dos FEEI no 
atual período de programação, com incentivos claros para a absorção efetiva dos fundos 
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disponíveis;

Conflitos de interesses

8. A Comissão CONT chama a atenção para o artigo 61.º do Regulamento Financeiro, que 
entrou em vigor em 2 de agosto de 2018 e alargou a definição de conflitos de interesses; 
a Comissão CONT insta a Comissão, na sua qualidade de guardiã dos Tratados, a lutar 
contra todas as formas de conflito de interesses e a avaliar regularmente as medidas 
preventivas tomadas pelos Estados-Membros para os evitar; 

9. A Comissão CONT insta a Comissão a propor orientações comuns sobre  a forma como 
poderá ser evitada a ocorrência de conflitos de interesses de políticos de relevo; além 
disso, a Comissão CONT insta o colegislador a adotar normas éticas comuns para todas 
as questões relacionadas com os conflitos de interesses e solicita à Comissão que promova 
a divulgação das melhores práticas entre os Estados-Membros; a Comissão CONT 
salienta que, tendo em conta os problemas existentes em alguns Estados-Membros quanto 
aos conflitos de interesses na distribuição dos fundos da União em regime de gestão 
partilhada, não é aceitável que alguns membros do Conselho Europeu, alguns membros 
dos governos nacionais e funcionários tomem decisões sobre a distribuição e a gestão das 
subvenções da UE de que eles próprios, membros da sua família ou estruturas 
oligárquicas possam beneficiar;

Procuradoria Europeia

10. A Comissão CONT sublinha que a criação da Procuradoria Europeia (EPPO) assinala um 
salto qualitativo na proteção dos interesses financeiros da União; 

11. A Comissão CONT critica o subfinanciamento e a falta de pessoal da Procuradoria 
Europeia durante a fase de instalação prevista pela Comissão; a Comissão CONT salienta 
que a Procuradoria Europeia pode ter de tratar até 3 000 processos por ano e que, por 
conseguinte, necessita de, pelo menos, 76 lugares adicionais e 8 milhões de EUR se se 
pretende que esteja plenamente operacional até ao final de 2020; a Comissão CONT 
encoraja vivamente a Comissão a apresentar um projeto de orçamento retificativo; a 
Comissão CONT salienta que qualquer aumento do orçamento ou do quadro de pessoal 
da Procuradoria Europeia não deve ser feito em detrimento dos orçamentos e quadros de 
pessoal do OLAF ou da Eurojust; opõe-se, em particular, à redução de 45 lugares no 
quadro de pessoal do OLAF; salienta que o OLAF já sofre de subfinanciamento e de falta 
de pessoal e que a transferência de mais recursos do OLAF para a Procuradoria Europeia 
poderá aumentar o risco de que uma utilização indevida dos fundos da UE não seja 
detetada; sublinha que tal poderá conduzir a uma diminuição dos recursos próprios 
tradicionais da UE e a um aumento da fraude transfronteiras ao IVA e da fraude 
aduaneira, afetando assim negativamente as receitas da UE; 

12. Salienta que a Eurojust já enfrenta dificuldades na cooperação internacional, 
nomeadamente no domínio da criminalidade transfronteiras, devido a equipamento 
inadequado; considera inaceitável reforçar a Procuradoria Europeia em detrimento da 
Eurojust; insta a Comissão a assegurar o financiamento adequado destas organizações; 
salienta que a Procuradoria Europeia, o OLAF, a Europol e a Eurojust são essenciais para 
combater a fraude transfronteiras ao IVA e a fraude aduaneira e prevenir a utilização 
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abusiva dos fundos da UE;

13. A Comissão CONT deplora que atualmente existam mecanismos de controlo sólidos e 
amplos em áreas com erros menores, ao passo que, nos casos transfronteiriços são 
utilizados recursos humanos e financeiros significativamente inferiores; chama a atenção 
para as consequências nitidamente negativas para a cobrança de receitas, em detrimento 
da UE e, por extensão, dos Estados-Membros;

14. A Comissão CONT observa que, nos termos do artigo 3.º do Regulamento que a institui, 
a Procuradoria Europeia é um órgão institucional da União Europeia, ao passo que, no 
orçamento de 2020, é apresentada como uma agência no âmbito da rubrica «Comissão»; 
a Comissão CONT está preocupada com o facto de esta situação não garantir de forma 
adequada a necessária independência da Procuradoria Europeia e insta a Comissão a 
apresentar o respetivo orçamento enquanto organismo independente no âmbito da futura 
rubrica 7 (Administração), juntamente com os outros órgãos e instituições, e não no 
âmbito da futura rubrica 2 (Comissão), com as agências no domínio da Justiça e dos 
Assuntos Internos; 

Com os melhores cumprimentos.

Monika Hohlmeier
Presidente da Comissão CONT e relatora para a quitação à Comissão
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CARTA DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR

GR/av
D(2020) 11953

Exmo. Sr. Deputado Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o orçamento de 2021 - Secção III 
(2019/2213(BUD))

Senhor Presidente, 

Devido à propagação da COVID-19 e à subsequente alteração do calendário de atividades do 
Parlamento para as próximas semanas por motivo de força maior, a Comissão ENVI não poderá 
votar o seu projeto de parecer sobre as «Orientações para o orçamento de 2021 — Secção III» 
(2019/2213 (BUD)). Por conseguinte, na qualidade de presidente da Comissão ENVI e de 
relator permanente para o orçamento, permita-me que lhe transmita o contributo da Comissão 
ENVI sob a forma de pontos de resolução, que deverão ser tidos em conta pela Comissão 
BUDG: 

Emergência da COVID-19

 Sublinha que o orçamento da União para 2021 deve prever recursos destinados ao 
desenvolvimento de capacidades para lidar com pandemias, a fim de garantir a proteção 
dos cidadãos europeus; aponta para a necessidade urgente de prever um financiamento 
adequado parra apoiar uma investigação suscetível de contribuir para a atenuação do 
surto de COVID-2019;

 Congratula-se com o ato de execução introduzido pela Comissão ao abrigo do 
Mecanismo de Proteção Civil da União, que altera a lista de capacidades que constituem 
o instrumento rescEU para incluir a armazenagem de equipamento médico e de 
tratamento no contexto do surto de COVID-19; realça que deve ser atribuído um 
financiamento suficiente ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, a fim de 
ajudar a combater os incêndios florestais, as inundações, os sismos, as emergências de 
saúde pública e outras catástrofes naturais e de origem humana, cujos efeitos virão a ser 
muito provavelmente exacerbados pelas alterações climáticas; recorda que, na 
sequência do surto de COVID-19, o Mecanismo foi utilizado para repatriar os cidadãos 
da UE, nomeadamente de Wuhan, na China; salienta que o Mecanismo de Proteção 
Civil da União deve dispor de um financiamento suficiente para fazer face ao surto de 
COVID-19, a fim de salvar vidas, nomeadamente através da atribuição de 
financiamento adicional para intervenções e capacidades;

 Salienta que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) deve ser 
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dotado de uma capacidade adequada de recursos humanos para responder da melhor 
forma ao atual surto de COVID-19; recorda que, no período 2013-2018, o número de 
funcionários a tempo inteiro no ECDC foi reduzido em 20 e solicita que o organigrama 
original seja urgentemente restabelecido;

 Realça a necessidade de que qualquer futuro plano de recuperação ou instrumento 
financeiro que utilize dinheiro da UE no contexto da recessão económica causada pelo 
COVID-19 esteja em consonância com as prioridades do Pacto Ecológico;

Pacto Ecológico Europeu, orçamento de 2021 e QFP

 Salienta a necessidade de assegurar a afetação de recursos suficientes no orçamento de 
2021, a fim de permitir à União tomar rapidamente as medidas concretas necessárias 
para fazer face à emergência climática, ambiental e da biodiversidade; insiste em que o 
próximo orçamento deve ajudar a União a honrar o seu compromisso no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu, a cumprir as suas obrigações decorrentes do Acordo de Paris e estar 
em plena consonância com os objetivos de limitar o aquecimento global a menos de 
1,5 °C e inverter o declínio da biodiversidade;

 Salienta que o orçamento da União para 2021 deve preparar o caminho para a 
implementação plena e eficaz da ambição descrita na comunicação da Comissão sobre 
o Pacto Ecológico Europeu, com vista a alinhar todas as políticas da União com os seus 
objetivos; considera que a União deve demonstrar liderança mundial nas questões 
climáticas, nomeadamente através do seu orçamento;

 Insta a Comissão a implementar instrumentos de orçamentação ecológica a partir de 
2021; destaca, a este respeito, a importância de um orçamento de resistência efetiva às 
alterações climáticas, assegurando a sua conformidade com o Acordo de Paris, e da 
preservação da biodiversidade; insta a Comissão a disponibilizar orientações 
transversais sobre a proteção do clima e da biodiversidade para nortear todos os 
documentos de planeamento político para o próximo QFP;

 Sublinha que o orçamento da União para 2021 é o primeiro do novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para 2021-2027; salienta que, desde o início do novo QFP, há que 
envidar todos os esforços para garantir que o objetivo global de integração das questões 
relativas ao clima e à biodiversidade seja alcançado o mais rapidamente possível; reitera 
a posição da Comissão ENVI, de 5 de setembro de 2019, no sentido de estabelecer um 
objetivo de 40 % para a integração das questões climáticas no próximo QFP;

 Assinala que as despesas relativas ao clima e à biodiversidade devem ser monitorizadas 
através de uma metodologia mais sólida, transparente e abrangente, necessária para 
evitar o risco de sobrestimação dos fundos atribuídos; recorda o seu apoio a um objetivo 
de despesa claro em matéria de integração da questão da biodiversidade de pelo menos 
10 % no próximo QFP, para além do objetivo de despesa no que respeita à integração 
das questões climáticas, que deve ser refletido no orçamento da União;

  Solicita ao Conselho Europeu que aprove novos recursos próprios, como um imposto 
sobre o plástico reciclado e a utilização das receitas do RCLE no orçamento da UE, em 
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consonância com a posição do Parlamento1;

 Destaca a necessidade de assegurar recursos suficientes no orçamento de 2020 para a 
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU;

 Salienta que, na consecução das ambições da União em matéria de clima e ambiente, é 
necessário atribuir recursos suficientes para alcançar uma transição justa, e sublinha que 
os encargos devem ser suportados de acordo com o princípio do poluidor-pagador e não 
pelas pessoas e comunidades mais vulneráveis; realça que os recursos necessários para 
o Fundo para uma Transição Justa devem ser suplementares e não ser concedidos à custa 
de outros programas da UE;

 Sublinha que devem ser atribuídos recursos adequados no orçamento de 2021 à 
elaboração e aplicação do futuro plano europeu de luta contra o cancro; destaca que 
também deve ser afetado financiamento suficiente para combater as doenças raras e não 
transmissíveis, com especial ênfase na investigação e na prevenção, bem como na luta 
contra a resistência antimicrobiana;

 Assinala a importância de assegurar a afetação de recursos financeiros suficientes no 
orçamento de 2021, para assegurar o financiamento adequado e previsível das agências 
da União e permitir-lhes que cumpram o seu mandato e executem as respetivas tarefas.

Enviei uma carta semelhante a Pierre Larrouturou, relator geral para o orçamento de 2021.

Com os melhores cumprimentos,

Pascal CANFIN

1 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 
– Posição do Parlamento com vista a um acordo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)).
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CARTA DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o orçamento de 2021 - Secção III 
(2019/2213(BUD))

Senhor Presidente,

Dada a situação excecional que enfrentamos atualmente, os coordenadores ITRE decidiram 
apresentar o parecer da ITRE sobre as orientações para o orçamento de 2021 sob a forma de 
carta, com base no trabalho já realizado em comissão.

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar.

Com os melhores cumprimentos,

Cristian-Silviu Buşoi

SUGESTÕES

1. Lamenta que os Estados-Membros não tenham conseguido, até à data, chegar a acordo 
sobre o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 e a reforma do sistema de 
recursos próprios, o que põe em risco o arranque atempado e o funcionamento dos 
novos programas e, por conseguinte, a capacidade da União para concretizar as suas 
prioridades políticas, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu e a sua contribuição 
para a neutralidade climática até 2050; observa que o QFP constitui a base para o 
orçamento anual e que, na ausência de um regulamento sobre o QFP, as orientações 
para o orçamento de 2021 só podem refletir a posição geral do Parlamento sobre o QFP;

2. Insiste na necessidade de o orçamento para 2021 permitir à União cumprir as suas 
obrigações decorrentes do Acordo de Paris, incluindo o princípio da não-maleficência, e 
estar plenamente alinhado com o objetivo de limitar o aquecimento global a menos 
de 1,5°C; a este respeito, insiste em que o próximo orçamento se centre no 
desenvolvimento sustentável, na transição energética, na criação de emprego e na 
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inversão da perda de biodiversidade; recorda que é necessário intensificar os esforços 
das despesas com as alterações climáticas até pelo menos 25 % das despesas da UE 
durante o período do novo QFP, e até 30 %, o mais rapidamente possível, respeitando 
simultaneamente objetivos específicos mais elevados noutros programas, como os 
35 % acordados no âmbito do programa Horizonte Europa;

3. Acrescenta que uma das principais prioridades políticas é assegurar a competitividade e 
sustentabilidade das industrias da UE, o que inclui a redução da carga administrativa, 
nomeadamente dos programas da UE, e a revisão das atuais regras da UE em matéria de 
auxílios estatais, sem pôr em causa o funcionamento do mercado interno; acredita que a 
prosperidade económica está diretamente ligada à competitividade industrial global e a 
políticas climáticas eficientes; insiste em que serão necessários investimentos 
significativos na inovação, nomeadamente em tecnologias digitais e setores com 
utilização intensiva de energia, para reforçar a competitividade, desenvolver 
competências futuras e criar emprego; 

4. Sublinha que a nova categoria 1 («Mercado Único, Inovação e Digital») será 
determinante para impulsionar o crescimento económico sustentável induzido pela 
inovação e dinamizar a investigação e inovação incrementais e disruptivas, com vista a 
contribuir para a transição para uma economia e sociedade com impacto neutro no clima 
até 2050, em conformidade com o Acordo de Paris; destaca, além disso, a importância 
da nova categoria 5 («Segurança e Defesa»), que inclui o novo Fundo Europeu de 
Defesa e fundos para a segurança nuclear e o desmantelamento;

5. Recorda a posição do Parlamento sobre a dotação financeira global do Horizonte 
Europa de 120 mil milhões de EUR (a preços de 2018), bem como a taxa continuamente 
excessiva de candidaturas ao programa ao longo do último QFP, o que significa que 
poderiam ter sido financiados muitos mais projetos de elevada qualidade no domínio da 
investigação e inovação se tivesse sido concedido financiamento suficiente da União; 
solicita à Comissão que apresente o projeto de orçamento de 2021 em conformidade, a 
fim de assegurar que as atividades de investigação e inovação sejam ambiciosamente 
financiadas sem interrupções, nomeadamente em domínios que são essenciais para a 
autonomia estratégica e a competitividade internacional da UE, que apoiam a transição 
para uma economia com impacto neutro no clima até 2050, os objetivos gerais do Pacto 
Ecológico Europeu e os ODS e que beneficiam os cidadãos e a sociedade, como a 
transformação digital, a mobilidade, a energia, os cuidados de saúde e o espaço; solicita, 
além disso, à Comissão que apoie a introdução no mercado de produtos e serviços 
inovadores; relembra, neste contexto, a necessidade de um apoio equilibrado à 
investigação fundamental e aplicada; apela a uma redução dos desequilíbrios regionais 
em termos de capacidades de I&I na UE; lembra que as parcerias no domínio da 
investigação e inovação são meios eficazes para fomentar a investigação em 
colaboração e envolver a indústria no programa e, como tal, devem ser reforçadas; 
salienta, além disso, a necessidade de coordenar as atividades científicas e de 
investigação para além das fronteiras europeias e, por conseguinte, a necessidade de 
assegurar um quadro adequado para a cooperação internacional;

6. Salienta que todos os domínios do orçamento devem contribuir para os objetivos gerais 
do Pacto Ecológico Europeu e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas; reitera as consideráveis necessidades de financiamento e os 
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investimentos adicionais necessários para a realização destes objetivos; recorda, neste 
contexto, a importância da introdução de um Fundo para uma Transição Justa que tenha 
em conta os impactos societais, socioeconómicos, tecnológicos e ambientais nos 
trabalhadores e nas comunidades afetadas negativamente pela transição da dependência 
do carvão e do carbono e apela a um financiamento sólido do Fundo e a uma 
metodologia na afetação de fundos que garanta que nenhuma região da UE fica para trás 
na transição energética; reitera, a este respeito, a posição do Parlamento de que os novos 
instrumentos devem ser financiados com novos capitais, em vez de se reduzirem outros 
programas da UE;

7. Salienta a importância do Mecanismo Interligar a Europa enquanto instrumento 
fundamental para alcançar os objetivos da União da Energia e para facilitar o 
compromisso assumido pela União no âmbito do Acordo de Paris e solicita dotações 
adequadas para o programa, em particular para a sua vertente energética; insiste em que 
a seleção dos projetos prioritários em matéria de infraestruturas energéticas tem de estar 
plenamente alinhada com o Pacto Ecológico Europeu; salienta a necessidade de apoiar 
uma transformação do setor europeu da mobilidade, a fim de criar um transporte 
sustentável, limpo e competitivo na União;

8. Realça a necessidade de um projeto de orçamento ambicioso, em particular para novos 
programas como o Programa Europa Digital, que visa impulsionar os investimentos em 
domínios vitais no futuro, como a inteligência artificial, a cibersegurança, a 
supercomputação e as competências digitais avançadas, que devem estar operacionais o 
mais rapidamente possível, a fim de ajudar a tornar a UE mais competitiva e contribuir 
para colmatar o fosso digital, tanto no que diz respeito às disparidades de género no 
setor das TIC, como ao desequilíbrio geográfico em matéria de preparação digital entre 
Estados-Membros; apela, por isso, à utilização de todos os programas da UE para 
adaptar a Europa à era digital e para alcançar a soberania digital; opõe-se 
veementemente a quaisquer cortes, em comparação com a proposta da Comissão, 
especialmente em domínios que visem garantir uma sociedade digitalizada centrada no 
ser humano; sublinha o papel fundamental da digitalização da administração pública e 
da interoperabilidade entre os sistemas informáticos dos governos a todos os níveis, no 
melhor interesse dos cidadãos e das empresas;

9. Destaca a importância das PME, das microempresas e das startups enquanto parte 
essencial da economia da UE, na medida em que proporcionam um elevado número de 
postos de trabalho, incluindo a maioria dos novos postos de trabalho na UE, e recorda 
que as PME desempenham um papel vital na investigação e inovação, bem como na 
aceitação dos resultados da I&I; apela a um maior apoio no orçamento de 2021 às PME, 
bem como aos polos e redes de PME; insta a Comissão a assegurar um financiamento 
suficiente e uma transição harmoniosa do programa COSME para o novo Programa do 
Mercado Único e do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e de outros 
instrumentos financeiros para o InvestEU; salienta a necessidade de facilitar o acesso 
das PME ao financiamento durante todo o ciclo de investigação, desenvolvimento e 
inovação e saúda, neste contexto, o papel do Conselho Europeu da Inovação (CEI);

10. Recorda a posição do Parlamento sobre a dotação financeira global do Programa 
Espacial de 15 mil milhões de EUR (a preços de 2018); solicita, neste contexto, à 
Comissão que apresente o projeto de orçamento de 2021 em conformidade; alerta para o 
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facto de um financiamento insuficiente poder prejudicar os programas emblemáticos 
existentes, como os programas Galileo, EGNOS e Copernicus, bem como o lançamento 
de novos programas importantes, nomeadamente o GovSatCom e o Conhecimento da 
Situação no Espaço (SSA), limitando a liderança europeia em setores relevantes como o 
da segurança, da defesa, da proteção civil e ambiental e dos serviços públicos; sublinha 
a importância do programa espacial para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico e 
assegurar um acompanhamento adequado do seu progresso; lamenta que a Comissão, na 
sua proposta, não tenha aumentado suficientemente os recursos humanos e financeiros 
da nova Agência da União Europeia para o Programa Espacial após o acordo 
interinstitucional provisório sobre o Programa Espacial que alargou a lista de tarefas da 
EUSPA;

11. Relembra o importante papel que as agências da UE desempenham para ajudar a 
alcançar os objetivos políticos estabelecidos pelo legislador; solicita, por conseguinte, 
recursos financeiros e humanos suficientes para todas as agências, em conformidade 
com as suas tarefas e responsabilidades; sublinha, em particular, a necessidade de 
reforçar substancialmente a Agência Europeia de Cooperação dos Reguladores da 
Energia (ACER), que não dispõe de recursos humanos e financeiros suficientes há 
muitos anos, arriscando-se a comprometer o funcionamento da ACER e a sua 
capacidade para desempenhar as suas tarefas de monitorização e transparência do 
mercado, bem como as tarefas adicionais que lhe foram atribuídas através de legislação 
recente, incluindo o pacote Energias Limpas; insiste em que a Comissão resolva este 
problema já no seu projeto de orçamento; recorda, além disso, a necessidade de atribuir 
recursos adicionais ao Gabinete do ORECE, a fim de poder desempenhar as funções 
consagradas no Regulamento ORECE e no Código Europeu das Comunicações 
Eletrónicas.
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CARTA DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA PROTEÇÃO DOS 
CONSUMIDORES

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213(BUD)) – Relator de parecer, Leszek Miller

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores foi incumbida de submeter um parecer sob a forma de carta à apreciação da 
comissão a que V. Ex.ª preside.

A comissão decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes do anexo à 
presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Petra De Sutter, MD, PhD
Presidente

Anexo: Sugestões

SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o orçamento da União para 2021 é o primeiro orçamento do novo 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-2027;

B. Considerando que o Parlamento está pronto a negociar o novo QFP desde novembro 
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de 2018, mas que, até à data, o Conselho não encetou verdadeiras negociações e que a 
janela de oportunidades para alcançar um acordo é cada vez mais estreita;

C. Considerando que, desde que foi criado, o mercado interno contribui de forma 
significativa para o crescimento, a competitividade e o emprego na União, permite que 
pessoas, bens, serviços e capitais circulem mais livremente na União, cria novas 
oportunidades e economias de escala para as empresas europeias, nomeadamente as 
micro, pequenas e médias empresas (PME), contribui para a criação de emprego e 
oferece aos consumidores uma maior escolha a preços mais baixos, garantindo 
simultaneamente a sua proteção e a elevada qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos; que o mercado interno é um elemento fundamental para a transformação 
da economia numa economia sustentável e eficiente na utilização dos recursos e da 
energia, por forma a responder à crescente pressão das alterações climáticas; que a 
realização do mercado único deve continuar a ser uma das prioridades do orçamento 
de 2021;

D. Considerando que o mercado único digital (MUD) deve ser visto como um dos 
elementos fundamentais do mercado único em geral e que a sua realização eficaz 
constitui uma condição indispensável para o bom funcionamento do mercado único no 
seu conjunto, beneficiando tanto os cidadãos como as empresas;

1. Congratula-se com a ambição do relator do PE para a secção III do orçamento de 
atribuir 883 milhões de EUR (a preços de 2018) ao Programa a favor do Mercado 
Único para 2021, o que corresponde à proposta do Parlamento para o próximo QFP 
(2021-2027) no sentido de um aumento significativo da despesa na vertente 
consagrada ao mercado único face à proposta da Comissão, que corresponde a 
praticamente metade (ou seja, 48,5 %, a preços de 2018), tendo em conta o perfil de 
despesa previsto para o programa, o que demonstra claramente a sua importância; 
salienta a necessidade de manter estas proporções de dotações nas próximas 
negociações; manifesta deceção com o quadro de negociação revisto relativo ao QFP 
2021-2027 e aos recursos próprios, apresentado pelo Presidente do Conselho Europeu, 
que reduz em 57,1 % as dotações para o Programa a favor do Mercado Único;

2. Exorta os Estados-Membros a manterem um nível elevado de autorizações para o novo 
Programa a favor do Mercado Único1 (incluindo as anteriores ações do programa 
COSME), que visa combater a fragmentação do mercado único, capacitando e 
protegendo os consumidores e permitindo que as micro, pequenas e médias empresas 
(PME) tirem pleno partido de um mercado único que funcione corretamente, o que é 
indispensável para o desenvolvimento da economia europeia, bem como para a 
sustentabilidade; 

3. Acolhe com agrado as comunicações da Comissão intituladas «Construir o futuro digital 
da Europa» e «Uma estratégia europeia para os dados», bem como o Livro Branco da 
Comissão sobre inteligência artificial, uma vez que as três iniciativas contêm reflexões 
importantes sobre a proteção dos consumidores e regras harmonizadas para as empresas 
no mercado único; sublinha a importância de um financiamento suficiente para as 
iniciativas digitais da Comissão no âmbito dos programas relacionados com o QFP;

1 COM(2018) 441 final.
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4. Congratula-se com as novas iniciativas propostas pela Comissão no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu, em particular a iniciativa «Capacitar o consumidor para a transição 
ecológica», uma vez que a promoção do empenho dos consumidores em padrões de 
consumo sustentáveis é fundamental para a realização das prioridades do Pacto 
Ecológico; salienta a importância de sensibilizar os consumidores e de orientar o 
financiamento para ações que promovam o consumo sustentável, como parte das futuras 
políticas relativas aos consumidores no âmbito do Programa a favor do Mercado Único 
(QFP);

5. Sublinha que, para obter padrões globais de consumo sustentável, as regras do mercado 
único são fundamentais para incentivar produtos e serviços, processos e modelos 
empresariais destinados a alcançar a circularidade através de requisitos de 
sustentabilidade e durabilidade, em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu; recorda que, para apoiar a transição da nossa economia para um modelo 
sustentável, mantendo simultaneamente a nossa competitividade, é necessário assegurar 
o financiamento adequado de ações específicas através do Programa a favor do Mercado 
Único (QFP);

6. Apela à afetação de recursos adicionais para a plena implementação do Portal Digital 
Único, que poderá registar atrasos em vários Estados-Membros; observa que os 
programas de administração pública em linha destinados a modernizar a administração 
pública e a proceder à digitalização dos serviços públicos oferecem valor acrescentado 
a todas as pessoas a que o mercado único diz respeito, especialmente os cidadãos e as 
empresas; recorda a necessidade de atribuir fundos suficientes para desbloquear projetos 
ambiciosos neste domínio;

7. Recorda que a proteção dos consumidores é um dos principais domínios da ação da UE 
em prol dos cidadãos e que apoia, em especial, os consumidores em situações 
vulneráveis; sublinha a necessidade constante de melhorar a política dos consumidores, 
especialmente à luz dos desafios emergentes, tanto no setor digital como no físico, 
através de um financiamento adequado e da aplicação das disposições existentes 
destinadas, em particular, a combater práticas comerciais desleais no mercado único;

8. Salienta que a aplicação eficaz das regras do mercado único desempenha um papel 
importante na política de defesa do consumidor, pois assegura que sejam oferecidos 
aos consumidores produtos e serviços seguros e conformes, tanto no mercado em linha 
como no mercado convencional; sublinha a necessidade de maior cooperação entre as 
autoridades de fiscalização do mercado a nível da UE, bem como de reforçar o quadro 
existente; solicita, por conseguinte, um financiamento específico neste domínio no 
âmbito do Programa a favor do Mercado Único (QFP);

9. Destaca a importância de um aumento do nível das dotações de autorização para a 
modernização da união aduaneira, a fim de apoiar a aplicação do Código Aduaneiro da 
União (Código) e o desenvolvimento da alfândega eletrónica; assinala que, na vertente 
consagrada ao mercado único, estão previstas dotações apenas para o financiamento do 
programa Alfândega, mas considera que o financiamento do Instrumento relativo ao 
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Equipamento de Controlo Aduaneiro2 também deve ser incluído nesta vertente; salienta, 
ao mesmo tempo, que os cortes de 31 % previstos na proposta apresentada pelo 
Presidente do Conselho Europeu relativa ao programa Alfândega e ao instrumento de 
apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro comprometem o cumprimento 
dos objetivos de ambos os programas;

10. Manifesta preocupação pelo facto de a ausência de acordo no Conselho quanto a uma 
posição de negociação poder atrasar as negociações com o Parlamento, bem como a 
entrada em vigor dos programas que deviam ter início em 2021, em especial o novo 
Programa a favor do Mercado Único, bem como o programa Alfândega e o Instrumento 
relativo ao Equipamento de Controlo Aduaneiro, que não é a continuação de um 
programa existente, mas uma nova iniciativa.

2 COM(2018) 442 final.
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CARTA DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o orçamento de 2021 - Secção III 
(2019/2213(BUD))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Transportes e do Turismo foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 23 
de março de 2020, a Comissão TRAN decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a 
forma de carta.

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Orçamentos a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

(assinatura) Karima Delli

SUGESTÕES

1. Apela a um orçamento ambicioso para o setor dos transportes da UE, que tenha em 
conta os desafios e as oportunidades emergentes, bem como as atuais prioridades 
políticas em termos de política de transportes e de turismo da UE;

2. Salienta que a política de transportes da UE é fundamental para o desenvolvimento 
económico, social e ambiental da Europa e para a sua sustentabilidade, bem como 
para assegurar a acessibilidade territorial e a conectividade de todas as regiões da 
UE; solicita, por conseguinte, com veemência, que a política e transportes da UE 
beneficie de um financiamento adequado e suficiente para poder desenvolver modos 
de transporte sustentáveis e garantir o crescimento, o emprego e a competitividade 
na Europa, nomeadamente nas  zonas geográficas ultraperiféricas, insulares ou 
desfavorecidas; destaca que é importante efetuar investimentos adicionais na 
investigação e na inovação, bem como na coesão social e territorial, a fim de lograr 
os desafios no domínio ambiental e aumentar e consolidar a conectividade 
transfronteiriça e inter-regional;
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3. Sublinha que o orçamento para 2021 deve refletir as prioridades definidas pelo 
Parlamento na sua Resolução de 14 de novembro de 2018 sobre o quadro financeiro 
plurianual (QFP) e que deve proporcionar o financiamento necessário quer para os 
projetos iniciados no âmbito do atual QFP quer para os novos projetos com base no 
QFP 2021-2027; reitera, por conseguinte, a importância de prever um plano de 
emergência para proteger os beneficiários e assegurar a continuidade dos projetos 
no caso de o atual QFP ter de ser prorrogado para além de 2020;

4. Considera que o financiamento dos transportes da UE deve ser alinhado em 
conformidade com os requisitos regulamentares do Pacto Ecológico, devendo 
igualmente prever-se o pleno alinhamento com o Acordo de Paris; salienta, por 
conseguinte, que um elevado nível de financiamento, uma utilização eficiente e 
orientada para os resultados dos fundos destinados à vertente dos transportes, aos 
programas e empresas comuns que cumpram estes objetivos no âmbito do Horizonte 
2020 se revestem da maior importância; sublinha a importância dos projetos e dos 
programas nos domínios da descarbonização, da digitalização e da transição justa;

A importância dos transportes na consecução dos objetivos do Pacto Ecológico

5. Reitera que os transportes devem contribuir para alcançar a neutralidade climática 
até 2050, a qual exigirá investimentos financeiros avultados, não devendo 
comprometer a competitividade global da indústria europeia no mercado mundial;

6. Frisa, por conseguinte, que um financiamento adequado dos projetos no domínio 
dos transportes será fundamental para acelerar a transição para uma mobilidade 
sustentável, segura, inteligente, interoperável e acessível através de medidas 
assentes nas novas tecnologias, do reforço dos transportes multimodais, do 
desenvolvimento da mobilidade multimodal automatizada e conectada e de um 
aumento da produção, assim como da implantação de combustíveis alternativos 
sustentáveis, nomeadamente de pontos de carregamento;

7. Destaca a importância de complementar o Pacto Ecológico com uma transição justa, 
inclusiva e não discriminatória, a fim de garantir a adaptação das empresas, das PME 
e dos trabalhadores do setor dos transportes e de apoiar as regiões e comunidades 
mais afetadas; considera que é importante dispor de financiamento adequado para 
este processo de adaptação, incluindo incentivos para investimentos sustentáveis, 
bem como proporcionar formação e novos conhecimentos aos trabalhadores do setor 
tendo em vista novas perspetivas, requisitos e competências em matéria de emprego;

8. Salienta que os transportes públicos são fundamentais para a promoção de 
sociedades sustentáveis do ponto de vista ambiental, climático e económico e para 
combater a exclusão social e a tendência negativa do despovoamento em zonas 
isoladas com uma baixa densidade populacional; insta, neste sentido, a um reforço 
dos apoios às infraestruturas de transporte e à promoção do transporte público e da 
mobilidade sustentável; considera que o orçamento de 2021 deve apoiar a 
introdução de um plano de ação tendo em vista a implementação de um sistema de 
bilhética multimodal único; propõe a realização de estudos que permitam aferir dos 
impactes de sistemas de transporte público gratuitos, nomeadamente em termos de 
oscilação do número de passageiros, duração das deslocações, número de acidentes 
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de trânsito e de mortes, assim como dos impactes sobre as alterações climáticas;

Reforço dos programas emblemáticos

9. Realça a importância de aumentar o orçamento dos programas emblemáticos de 
particular relevância para a consecução dos objetivos da UE: 

– Sublinha o papel fundamental do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) na 
promoção do desenvolvimento de uma rede transeuropeia (RTE-T) de elevado 
desempenho, sustentável e interligada nos domínios das infraestruturas de 
transportes, da energia e dos serviços digitais e na consecução dos objetivos 
do Pacto Ecológico: reafirma que a rápida conclusão da RTE-T contribuirá de 
forma significativa para a coesão socioeconómica e territorial da União, bem 
como para a promoção dos objetivos de descarbonização por esta almejados; 
apela, por conseguinte, a que o orçamento relativo ao MIE-Transportes seja 
aumentado no QFP 2021-2027 e que a sua dotação para o ano de 2021 seja 
estabelecida em conformidade, incluindo o pleno respeito das diferenças ao 
nível do desenvolvimento das infraestruturas em cada Estado-Membro; 
recorda que o planeamento da despesa do MIE a curto, médio e longo prazo 
deve adotar uma abordagem orientada para os resultados e ter em vista a 
obtenção de uma mais valia para a UE; deplora os atrasos na execução dos 
trabalhos em vários Estados-Membros, em especial no que respeita a projetos 
transfronteiriços; 

– Solicita um aumento do orçamento do programa Horizonte 2020 para 
120 mil milhões de EUR (a preços de 2018) e da sua componente «Cidades 
inteligentes e transportes integrados» a partir de 2021;

Preservação das políticas existentes

10. Recorda que o financiamento da política de coesão para as infraestruturas de 
transportes deve ter como objetivo a prossecução do objetivo de coesão económica, 
social e territorial consagrado no Tratado; destaca o papel crucial que a política de 
transportes e o investimento da UE desempenham na promoção e no reforço da 
coesão territorial, social e económica na UE; solicita, por conseguinte, a manutenção 
do financiamento da RTE-T no âmbito da política de coesão, incluindo a 
componente dirigida ao apoio para o desenvolvimento e a modernização das 
ligações secundárias, regionais e locais;

Dotação específica para o turismo sustentável

11. Considera que o setor do turismo está estreitamente relacionado com o setor dos 
transportes; reitera veementemente o seu apelo à criação de uma rubrica orçamental 
separada e específica para o turismo sustentável, por forma a melhor refletir as 
necessidades atuais e futuras em termos de infraestrutura e segurança, a importância 
do turismo na economia da UE enquanto quarta maior indústria de exportação e o 
seu papel para a competitividade, o emprego e o desenvolvimento do bem-estar 
social;
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Financiamento de novas iniciativas

12. Concorda que a dotação para infraestruturas sustentáveis do Fundo InvestEU seja 
aumentada para 14 mil milhões de EUR (a preços de 2018) no período 2021-2027, 
prevendo para tal uma dotação adequada no orçamento para 2021;

13. Salienta a importância de um sistema de recursos próprios mais simples e mais 
eficiente, capaz de reduzir substancialmente a proporção das contribuições baseadas 
no RNB e de garantir o financiamento adequado das despesas da UE;

Agências e parcerias europeias

14. Destaca o importante papel das agências e das parcerias europeias para melhorar o 
desempenho e a segurança do setor dos transportes e fomentar uma redução das 
emissões dos transportes baseada no progresso tecnológico e em normas; considera 
fundamental estabelecer uma parceria europeia para o setor marítimo a fim de 
fomentar a investigação e a inovação neste modo de transporte; salienta a 
importância de as agências e empresas comuns serem dotadas de recursos 
financeiros e humanos, assim como de uma gestão eficaz, a fim de poderem 
assegurar a plena execução das suas tarefas; insta a Comissão a acompanhar de mais 
ativamente a gestão financeira e administrativa das agências, em particular no que 
diz respeito aos conflitos de interesses;

15. Frisa, em particular, o papel crucial da Agência Ferroviária da União Europeia 
(AFE) e da empresa comum Shift2Rail para lograr uma transição duradoura do 
transporte rodoviário para o transporte ferroviário; salienta que a empresa comum 
Shift2Rail desempenha um papel fundamental na superação dos obstáculos técnicos 
e na promoção da interoperabilidade, com o objetivo final de tornar o transporte 
ferroviário mais barato, mais eficiente e mais atrativo, contribuindo 
simultaneamente para uma redução dos acidentes e das emissões de CO2;

16. Salienta, em especial, o papel das empresas comuns Clean Sky 2 e SESAR, bem 
como da Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (AESA), na 
redução das emissões de CO2 por passageiro; realça os bons resultados e o papel 
fundamental desempenhado pela empresa comum Clean Sky 2 para garantir avanços 
concretos no domínio das tecnologias verdes, tendo em vista uma melhoria da 
segurança e uma redução das emissões de CO2 e dos gases com efeito de estufa, 
assim como dos níveis de ruído produzido pelas aeronaves; apela a uma participação 
mais estreita da EASA no acompanhamento da investigação das duas empresas 
comuns e sublinha a necessidade de implementar rapidamente o programa de 
rotulagem ambiental, com recurso às competências da EASA em matéria de 
tecnologias de certificação; destaca a urgência de induzir a conectividade e de 
aumentar a eficácia mediante a desfragmentação do espaço aéreo europeu através 
de iniciativas destinadas a aumentar a segurança e reduzir os atrasos e o impacto 
ambiental do tráfego aéreo;

17. Congratula-se com o apoio direto da Agência Europeia da Segurança Marítima 
(EMSA) aos esforços envidados pelos Estados-Membros na implementação 
ambiental e com o seu apoio no combate à poluição marítima e no controlo das 
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emissões; considera que, com recursos adicionais, a Agência pode desempenhar um 
papel importante no apoio aos Estados-Membros na atenuação dos riscos ambientais 
associados ao transporte marítimo e na melhoria da sustentabilidade do setor 
marítimo.
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Johan VAN OVERTVELDT
Presidente da Comissão dos Orçamentos
WIE 05U012
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o orçamento de 2021 – secção III – 2019/2213 
(BUD)) Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Desenvolvimento Regional foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. A comissão decidiu 
proceder ao envio do parecer sob a forma de carta.

* * *

Considerando que, nos termos do artigo 174.º do TFUE, a coesão económica, social e territorial 
é reconhecida como o elemento essencial de um desenvolvimento harmonioso da União e que 
o QFP, enquanto tal, não deve deixar de apoiar plenamente este objetivo da UE;

Sublinha que o orçamento da UE para 2021 será o primeiro orçamento no âmbito do QFP 
2021-2027 e deve transmitir uma mensagem clara, mostrar claramente a posição do Parlamento 
para os próximos sete anos, refletir as prioridades políticas da União e assegurar a execução 
dos programas da UE que apoiam e reforçam a coesão económica, social e territorial; recorda 
que estes programas e políticas apoiam e contribuem significativamente para a implementação 
de soluções sustentáveis para o crescimento económico, o investimento e a competitividade, 
bem como para condições de trabalho e de vida seguras dos cidadãos, incluindo a igualdade de 
oportunidades e a não discriminação;

Considera que os investimentos realizados no âmbito da política de coesão e de 
desenvolvimento regional apresentam um valor acrescentado muito elevado em termos de 
percentagem de financiamento em toda a União Europeia e contribuem para as prioridades e 
objetivos da UE, como o Pacto Ecológico, a inovação e a economia digital; salienta que o 
desenvolvimento sustentável, o crescimento económico e a prossecução da coesão global e 
inclusiva, através da redução das diferenças e desigualdades nos Estados-Membros e nas 
regiões da Europa, são objetivos universais e fundamentais da existência da União Europeia;

Reitera que são necessários fundos suficientes para atingir estes objetivos, bem como uma 
transição ambiciosa, justa, harmoniosa e inclusiva e uma Europa neutra em termos de clima; 
recorda, neste contexto, o contributo da política de coesão para atividades de investigação e 
inovação que promovam a transferência de tecnologias avançadas;  observa que o Fundo para 
a Transição Justa deve ser dotado de meios financeiros adequados, de modo a que ninguém 
seja deixado para trás e o Fundo possa ser eficazmente aplicado nos Estados-Membros, a fim 
de proteger os cidadãos que vivem em zonas carboníferas e industriais poluídas, mas também 
em regiões insulares e remotas, que são as mais vulneráveis à transição climática; realça, a 
este respeito, a necessidade de garantir os recursos financeiros já para 2021, assegurando que 
as políticas «tradicionais» e as políticas fundamentais, como a política de coesão e a política 
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agrícola comum, não sejam postas em causa; reitera, além disso, o seu pedido de um plano de 
emergência para assegurar a continuidade do financiamento no caso de o atual QFP ter de ser 
prorrogado para além de 2020; exige que a Comissão apresente esse plano sem demora, a fim 
de evitar atrasos no início dos novos programas e de assegurar um apoio harmonioso e 
contínuo aos beneficiários;

Observa que o impacto económico da propagação mundial da Covid-19 em 2020 deverá 
conduzir a novos períodos de recessão em vários Estados-Membros, pelo que é necessário afetar 
recursos financeiros extraordinários para este efeito no orçamento da UE para 2021.

Com os melhores cumprimentos.

Younous Omarjee
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CARTA DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III  
(2019/2213 (BUD))

Ex.º Sr. Presidente Van Overtveldt,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
foi incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua 
reunião de 22 de janeiro de 2020, a comissão decidiu proceder ao envio do presente parecer 
sob a forma de carta.

Em 26 de março, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural examinou a questão 
através de um procedimento escrito. Decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução.

Com os melhores cumprimentos,

(assinatura) Norbert Lins
SUGESTÕES

A. Considerando que 2021 deve ser o primeiro ano de execução do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) e que a Comissão deve propor uma nova estrutura 
orçamental; 

B. Considerando que a Comissão propôs uma revisão da Política Agrícola Comum (PAC) 
que inclui 3 propostas legislativas distintas e considerando que a entrada em vigor da 
nova reforma da PAC não terá lugar, quase certamente, em 2021;

C. Considerando que a Comissão propôs um regulamento que estabelece determinadas 
disposições transitórias para o apoio ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) e ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) no que respeita 
aos seus recursos e à sua execução no ano de 2021;

D. Considerando que o domínio da agricultura e do desenvolvimento rural continuará a 
constituir a maior parte das despesas do orçamento porque, ao contrário da maioria dos 
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outros setores, as despesas a nível da União substituem largamente as despesas 
nacionais; considerando que é essencial que quaisquer novas exigências feitas ao setor 
agrícola em resultado do Pacto Ecológico Europeu sejam adequadamente apoiadas por 
recursos orçamentais suplementares;

1. Insta a Comissão a propor uma estrutura orçamental que respeite os princípios gerais da 
unidade, da universalidade, da anualidade, da especificação e, em especial, os princípios 
da transparência e da boa gestão financeira, para que o Parlamento possa exercer 
plenamente o seu poder de controlo; exorta, por conseguinte, a Comissão a propor uma 
estrutura orçamental para a agricultura e o desenvolvimento rural que seja 
suficientemente pormenorizada, como acontece com o atual QFP;

2. Regista que a PAC, juntamente com outras políticas da União, terá um papel importante 
a desempenhar no cumprimento das ambições do Pacto Ecológico;

3. Reitera a posição do Parlamento de que o orçamento da PAC deve ser mantido ao nível 
atual pelo menos, especialmente à luz das novas exigências que lhe serão feitas a fim de 
contribuir para os objetivos da União nos domínios do clima e da biodiversidade, em 
conformidade com o Acordo de Paris, e também nos domínios da segurança alimentar, 
do crescimento económico, do equilíbrio territorial e social, das crises económicas e da 
saúde, dos mercados em risco de volatilidade ou encerramento, bem como de outros 
fatores que afetam a segurança alimentar;

4. Insta a Comissão a ter em conta, na sua proposta e subsequente ato de alteração para o 
projeto de orçamento para 2021, os resultados do acordo político a alcançar sobre as 
medidas transitórias para o ano de 2021 (COM(2019)0581, 2019/0254 (COD)); insta 
ainda os Estados-Membros a atribuírem recursos suficientes para uma melhoria 
contínua da qualidade dos dados e indicadores comunicados à União, a fim de cumprir 
plenamente a política de «orçamento baseado em resultados»; insiste na elevada 
qualidade dos dados e indicadores para avaliar adequadamente a PAC; 

5. Exorta os Estados-Membros a fazerem face ao problema demográfico e à falta de 
renovação geracional que o setor agrícola enfrenta e insiste ainda em que sejam tomadas 
medidas de apoio suficientes para os jovens agricultores e a igualdade de género nas 
zonas rurais;

6. Continua a insistir que as receitas para o orçamento da União decorrentes de receitas 
afetadas ou de reembolsos por irregularidades na agricultura em anos anteriores devem 
permanecer neste domínio;

7. Relembra a necessidade de dedicar uma parte significativa dos fundos do programa 
Horizonte Europa ao setor agroalimentar, especialmente no contexto mais amplo da 
estratégia «Do Prado ao Prato»; está convencido da importância da investigação, do 
desenvolvimento e da inovação neste setor e de assegurar que os resultados da 
investigação e da inovação atinjam o nível das explorações agrícolas; apoia o aumento 
das dotações do programa para garantir alimentos seguros e de alta qualidade, bem 
como formas inovadoras de agricultura na União;

8. Solicita a continuação do apoio a ações preparatórias e a projetos-piloto novos e em 
curso.
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CARTA DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213 (BUD))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão da Cultura e da Educação foi incumbida de 
submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. 

Em nome da Comissão CULT e em estreita coordenação com Romeo Franz, relator da 
Comissão CULT para o orçamento de 2021, apresento a V. Ex.ª as sugestões que se seguem 
sobre o orçamento de 2021. Estas sugestões constituem o contributo da Comissão CULT para 
as «Orientações relativas ao orçamento de 2021» que a Comissão dos Orçamentos está a 
elaborar. 

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Sabine Verheyen

SUGESTÕES

1. Reafirma a importância dos programas nos domínios da juventude, da cidadania, da 
educação e da cultura e a necessidade de prever um financiamento suficiente para que 
seja possível ir ao encontro das expectativas dos cidadãos e realizar os objetivos 
ambiciosos definidos para estes programas; considera que um aumento adequado do 
financiamento é fundamental para o futuro da Europa e para que um maior número de 
participantes possa beneficiar dos programas, em particular as pessoas com menos 
oportunidades; entende que os programas culturais, educativos e criativos podem não 
apenas reforçar os seus objetivos, colocando especial ênfase na inclusão e no equilíbrio 
geográfico, mas também contribuir para o objetivo da União de fazer face aos desafios 
mundiais, como as alterações climáticas e a digitalização, entre outros; insiste em que o 
orçamento de 2021 deve ser significativamente superior ao de 2020 e deve ser seguido 
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de um crescimento linear e gradual das dotações anuais, a fim de alargar o acesso a 
partir do primeiro ano e evitar aumentos desproporcionados e dificuldades de absorção 
nos últimos anos do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027; insta a Comissão a 
apresentar um plano de emergência para assegurar a continuação do financiamento de 
todos os programas de financiamento da União a partir do início de 2021, caso não seja 
possível concluir com êxito as negociações relativas ao QFP até ao fim de 2020; reitera 
que é necessário colocar uma forte ênfase nos problemas sociais causados pelas 
alterações climáticas e que o orçamento destinado ao programa Erasmus+, ao Corpo 
Europeu de Solidariedade e ao Programa Europa Criativa deve estar à altura das 
ambições políticas destes programas e favorecer o desenvolvimento sustentável e a 
transição ambiental; salienta que a educação e a cultura são domínios fundamentais para 
definir e promover a igualdade de género, e solicita, por essa razão, a integração da 
perspetiva de género e dos princípios da orçamentação sensível ao género em todos os 
programas, bem como na resposta aos desafios da sociedade;

2. Recorda que o programa Erasmus+ é o programa que mais promove a mobilidade para 
fins de aprendizagem de pessoas de todas as idades e de todos os grupos sociais, e que 
os pedidos de participação ultrapassam de longe os fundos disponíveis; salienta que o 
programa Erasmus+ é uma história europeia de sucesso, na medida em que reúne 
pessoas, desenvolve competências interpessoais e de trabalho, promove a aprendizagem 
intercultural e apoia um verdadeiro sentimento de pertença à Europa; reitera, por 
conseguinte, que o orçamento de 2021 deve ter em conta o pedido no sentido de se 
triplicar o orçamento do programa Erasmus+ no âmbito do QFP para 2021-2027; frisa 
que as novas iniciativas nos domínios da cidadania, da juventude, da educação e da 
cultura, como a iniciativa «Universidades Europeias» no âmbito do novo programa 
Erasmus, podem contribuir para os debates sobre o futuro da Europa e ter um impacto 
real nas vidas dos cidadãos e na sua perceção da Europa; sublinha, contudo, que o apoio 
do Parlamento a novas iniciativas depende do montante final dos orçamentos 
estabelecidos para os programas; reitera, neste contexto, que para novas iniciativas são 
necessárias novas dotações;

3. Sublinha o valor do programa Europa Criativa no apoio às indústrias e aos setores 
audiovisual, criativo e cultural da União; recorda que este programa foi 
consideravelmente subfinanciado, o que comportou taxas de êxito de financiamento 
persistentemente baixas para os projetos do programa em curso, especialmente no caso 
da vertente cultural; insiste na necessidade de um aumento substancial dos 
financiamentos, a fim de alcançar os objetivos do programa e responder às expectativas 
dos cidadãos; recorda que o orçamento de 2021 deve ter em conta a necessidade de 
duplicar o financiamento do programa Erasmus+ no âmbito do QFP para 2021-2027; 
insta a Comissão a melhorar a sua estratégia de comunicação externa e, logo, o acesso 
dos cidadãos à informação sobre as atividades da União; reitera a necessidade de a 
Comissão estudar novos meios e formas de informar sobre os assuntos da União; 
solicita, por conseguinte, à Comissão que diversifique em maior grau os instrumentos 
de informação atualmente utilizados e promovidos no contexto das «atividades 
multimédia»;

4. Considera que o Corpo Europeu de Solidariedade é um instrumento fundamental para 
promover a participação cívica em toda a União e reforçar a cidadania da União; insiste 
em que o orçamento de 2021 destinado ao Corpo Europeu de Solidariedade deve ser 
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coerente com as numerosas expectativas que criou entre os jovens de toda a Europa, em 
particular pela sua vertente de voluntariado; apela a um financiamento suficiente para 
fazer face à grande procura de colocações em ações de voluntariado;

5. Sublinha o êxito do programa «Europa para os cidadãos» e a sua importância para 
reforçar o sentimento de pertença à União e promover a participação democrática e 
cívica dos cidadãos, bem como o seu envolvimento nas ações da União; reitera a 
necessidade de assegurar o aumento essencial do financiamento em prol da vertente 
«envolvimento e participação dos cidadãos» no âmbito do programa Cidadãos, 
Igualdade, Direitos e Valores, e recorda que este financiamento deve corresponder a 
27,26 % do orçamento total do programa;

6. Manifesta a sua preocupação com a situação causada pela pandemia de COVID-19; 
solicita à Comissão que tome todas as medidas necessárias para apoiar os beneficiários 
dos programas da União nos domínios da cultura e da educação; salienta a necessidade 
de apoio adicional ao setor criativo, gravemente afetado pela crise; exorta a Comissão a 
elaborar uma estratégia coordenada entre os Estados-Membros, para que se realizem 
investimentos suficientes nos domínios da cultura, da educação, da juventude e da 
cidadania após a crise causada pela pandemia de COVID-19, com o objetivo de evitar 
uma situação semelhante à registada a seguir à crise económica e financeira de 2009, 
quando a despesa pública nestes domínios diminuiu de forma significativa na União.
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CARTA DA COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS 
ASSUNTOS INTERNOS

Sr. Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações gerais para a preparação do orçamento de 2021, 
Secção III – Comissão (2019/2213(BUD))

Senhor Presidente,

No âmbito do procedimento em epígrafe, a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos foi convidada a apresentar um parecer à apreciação da comissão a que V. 
Ex.ª preside, em conformidade com a decisão, por procedimento escrito, com data de 19 de 
março de 2020. 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões nas 
suas orientações gerais para a preparação do orçamento de 2021, Secção III – Comissão.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

(assinatura) Juan Fernando López Aguilar

SUGESTÕES

– Tendo em conta o relatório especial do Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC), de 8 de outubro de 2018, sobre o aquecimento global de 1,5 °C1,

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20122,

– 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 
2014-20203,

– 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 financeira4,

– Tendo em conta a Decisão 2014/335/UE, Euratom do Conselho, de 26 de maio de 2014, 
relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia5,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20206 e as 
declarações comuns anexas, assinadas pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão,

– Tendo em conta o seu relatório intercalar, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo7 e a 
sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027 e os recursos próprios: é tempo de satisfazer as expectativas dos cidadãos8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu9,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de ... 2020, sobre as orientações 
orçamentais para 2021(00000/2019),

– Tendo em conta o artigo 93.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0000/2020),

A. Considerando que, nos termos do artigo 311.º do TFUE, a União se deve dotar dos 
meios necessários para atingir os seus objetivos estratégicos e que o orçamento deve ser 
integralmente financiado por recursos próprios;

B. Considerando que, nos termos do artigo 312.º do TFUE, o quadro financeiro plurianual 

2 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
6 OJ L xx, ….
7Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.
8 Textos aprovados, P9_TA(2019)0032.
9 Textos aprovados, P9_TA(2020)0005.
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(QFP) é adotado pelo Conselho por unanimidade, após aprovação do Parlamento 
Europeu, que se pronuncia por maioria dos membros que o compõem;

C. Considerando que o atual QFP termina no final de 2020 e que 2021 deverá ser o 
primeiro ano de aplicação do próximo QFP;

D. Considerando que o Parlamento está pronto a negociar o QFP desde novembro de 2018, 
mas que, até à data, o Conselho não entabulou conversações consequentes com o 
Parlamento para além dos contactos mínimos à margem do Conselho dos Assuntos 
Gerais; considerando que o prazo para se chegar a um acordo no Conselho Europeu foi 
repetidamente prorrogado; 

E. Considerando que, se o novo QFP não for adotado atempadamente, vários programas da 
UE poderão ser suspensos devido ao facto de a sua base jurídica deixar de ser aplicável; 
considerando que, nesse caso, teria de ser criada uma «rede de segurança» sob a forma 
de uma prorrogação temporária dos limites máximos e de outras disposições 
correspondentes do último ano do quadro atual, em conformidade com o artigo 312.º, 
n.º 4, do TFUE;

F. Considerando que, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, alínea c), do Acordo de Paris, os 
fluxos financeiros devem ser «coerentes com um percurso conducente a um 
desenvolvimento com baixas emissões de gases com efeito de estufa e resiliente às 
alterações climáticas»;

G. Considerando que a atual Comissão se autodefiniu como geopolítica e mostrou a 
ambição de fazer face aos desafios climáticos e ambientais, que considera ser a tarefa 
que define esta geração;

H. Considerando que o asilo e a migração continuarão a ocupar um lugar de destaque na 
agenda da UE; considerando que as medidas de solidariedade, como os programas de 
recolocação, reinstalação ou admissão por motivos humanitários são cruciais, 
enquanto se aguarda uma reforma significativa do Sistema Europeu Comum de Asilo; 
considerando que os Estados-Membros continuarão a precisar de apoio financeiro 
para o acolhimento e o registo de pessoas que necessitam de proteção internacional, 
para o tratamento dos pedidos de asilo e para o regresso, em condições de dignidade, 
das pessoas sem direito de permanência;

I. Considerando que uma migração legal bem gerida é importante para assegurar uma 
resposta adequada à evolução do mercado de trabalho; considerando que o 
financiamento é necessário para a integração adequada dos requerentes de asilo;

J. Considerando que a Turquia continua a acolher a maior população de refugiados no 
mundo e que estão em curso debates sobre a forma como a UE deve continuar a apoiar 
o país após o termo dos compromissos assumidos no âmbito do Mecanismo da UE em 
Favor dos Refugiados na Turquia; 

K. Considerando que a proteção efetiva das fronteiras externas da UE é uma condição 
prévia para o bom funcionamento do espaço Schengen e para a livre circulação na UE; 
considerando que a proteção efetiva das fronteiras externas deve respeitar o direito da 
União e o direito internacional, nomeadamente o direito de asilo e o princípio da não 
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repulsão; considerando que a criação de um verdadeiro sistema de guarda europeia de 
fronteiras e costeira reforçará as responsabilidades partilhadas entre os Estados-
Membros e a União para as fronteiras externas, continuando os Estados-Membros a 
ser os principais responsáveis pela gestão das suas fronteiras externas; 

L. Considerando que a natureza altamente complexa e em constante evolução das 
ameaças à segurança da UE exige uma abordagem abrangente e coordenada que ligue 
as dimensões externa e interna e invista no reforço das capacidades e no reforço da 
cooperação, a fim de melhorar a capacidade da UE e dos seus Estados-Membros para 
prevenir e enfrentar essas ameaças de forma eficaz e eficiente;

M. Considerando que o futuro programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores» foi 
objeto de um acordo parcial com o Conselho e incluído na posição do Parlamento em 
primeira leitura; considerando que este programa se reveste de uma importância 
estratégica para reforçar a cidadania europeia e que, por conseguinte, o financiamento 
deve ser proporcional; considerando que este programa inclui uma nova vertente sobre 
os valores da União que prestará apoio financeiro às organizações da sociedade civil 
ativas a nível local, regional e transnacional na promoção dos direitos, reforçando 
assim também a proteção e a promoção dos valores da União e o respeito pelo Estado 
de direito e contribuindo para o diálogo democrático, a transparência e a boa 
governação, nomeadamente nos casos onde o espaço da sociedade civil é cada vez mais 
reduzido; 

Orçamento 2021: garantir o êxito do Pacto Ecológico...

1. Reitera que o orçamento da UE é fundamental para responder aos desafios com que a 
União se confronta e reflete o grau de ambição dos Estados-Membros e das instituições;

2. Lamenta que não tenha sido dada atenção ao apelo lançado pelos cientistas do PIAC, no 
seu último relatório, para que sejam tomadas medidas radicais para recuperar o atraso 
na transição ecológica, tendo em conta a sua advertência de que a concentração de CO2 
aumentou três vezes mais rapidamente em 2018-2019 do que na década de 1960; 
sublinha que restam poucos anos para evitar que as alterações climáticas fiquem 
irreversivelmente fora de controlo;

3. Assinala que a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em 55 % até 
2030 representa um enorme desafio, nomeadamente no que diz respeito ao isolamento 
dos edifícios, ao desenvolvimento dos transportes públicos e à realização tanto da 
transição agrícola como de uma transição socialmente justa; insiste em que, para levar a 
bom termo esta iniciativa sem precedentes em apenas dez anos, é necessário tomar 
medidas urgentes, que devem ser cobertas por um orçamento sólido da UE a partir de 
2021;

... e proteger os cidadãos da UE da próxima crise financeira

4. Manifesta a sua preocupação com o risco de uma nova crise financeira, tal como 
assinalado pelas instituições financeiras internacionais, à luz do aumento da dívida 
pública e privada a nível mundial (322 % do PIB mundial); manifesta-se apreensivo 
com as potenciais consequências sociais e políticas de tal crise – que, segundo o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), seria dez vezes mais dura do que a de 2008 – se a UE 



RR\1206639PT.docx 69/78 PE647.107v02-00

PT

não dispuser de novos instrumentos para proteger a coesão social;

Um orçamento à altura dos desafios

5. Congratula-se com as propostas da Comissão relativas ao Pacto Ecológico Europeu e ao 
Plano de Investimento para uma Europa Sustentável, nomeadamente o Fundo para uma 
Transição Justa; salienta que estas propostas estão estreitamente ligadas às negociações 
sobre o próximo QFP e implicam, por conseguinte, um QFP sólido e credível; sublinha 
que o financiamento de novas iniciativas deve ser calculado de forma adicional à 
proposta inicial da Comissão e comportar, por conseguinte, um aumento dos limites 
máximos do QFP;

6. Observa, contudo, que, a Comissão calcula que, para atingir o objetivo de redução de 
40 % das emissões de GEE até 2030, será necessário colmatar um défice de 
financiamento de, pelo menos, 500 mil milhões de EUR por ano, o que inclui medidas 
de adaptação social; considera que este défice de financiamento está fortemente 
subestimado, mesmo para o objetivo de 40 %, e ainda mais para o objetivo de 55 %, e 
até ao momento não foi resolvido, nem a nível da UE nem a nível nacional; salienta a 
necessidade urgente de dar um novo salto qualitativo a nível dos esforços políticos e 
financeiros para a realização destes objetivos; é de opinião que a introdução de 
verdadeiros recursos próprios novos é fundamental para colmatar este défice; considera 
que uma transição justa exige um financiamento justo;

7. Entende, por conseguinte, que todo o orçamento de 2021 deve respeitar o objetivo de 
redução de 55 % das emissões de GEE, tal como solicitado na sua resolução de 15 de 
janeiro de 2020 sobre o Pacto Ecológico Europeu, bem como os compromissos sociais 
assumidos pela Presidente da Comissão, a fim de enviar os sinais certos aos cidadãos e 
às empresas da UE;

8. Reitera que o mandato do Parlamento relativamente ao QFP foi estabelecido no seu 
relatório intercalar de 14 de novembro de 2018 sobre os limites máximos, as dotações 
dos programas, os recursos próprios e as disposições em matéria de flexibilidade, a 
revisão intercalar e os princípios horizontais, tais como a integração dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o clima e a igualdade de género;

9. Reitera a sua posição segundo a qual as dotações de autorização para o período de 
2021-2027 devem ser fixadas em 1 324,1 mil milhões de EUR, a preços de 2018, o que 
representa 1,3 % do rendimento nacional bruto (RNB) da UE-27; está determinado, em 
conformidade com esta posição, a defender um orçamento para 2021 de 192,1 mil 
milhões de EUR, a preços correntes, em dotações de autorização (1,29 % do RNB);

10. Observa que esta posição implica a afetação, em 2021, de 18 179 milhões de EUR ao 
programa Horizonte Europa, de 4 613 milhões de EUR ao programa Erasmus+, de 
2 132 milhões de EUR ao Fundo InvestEU, de 883 milhões de EUR ao Programa do 
Mercado Único, de 15 645 milhões de EUR ao Fundo Social Europeu+, de 4 256 
milhões de EUR ao Mecanismo Interligar a Europa, de 11, 716 milhões de EUR ao 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional (NDICI), de 923 milhões de EUR ao Fundo para o Asilo e a Migração, de 
676 milhões de EUR ao instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e dos 
vistos no âmbito do Fundo para Gestão das Fronteiras (FGF), de 228 milhões de EUR 
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ao Fundo para a Segurança Interna (FSI) e de 247 milhões de EUR ao programa 
«Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores»;

11. Tenciona estabelecer objetivos vinculativos para a integração da biodiversidade e de 
considerações climáticas e de fixar o objetivo para este último aspeto em, pelo menos, 
30 % para 2021; reitera o seu apelo à Comissão no sentido de estabelecer critérios 
claros para a admissibilidade de uma metodologia rigorosa e exaustiva para a definição 
e o controlo das despesas relativas ao clima e à biodiversidade;

Um nível de pagamentos suficiente e realista

12. Está decidido a evitar uma nova crise de pagamentos; reitera que o limite máximo 
global dos pagamentos deve ter em conta o volume sem precedentes das autorizações 
por liquidar no final de 2020 e que deverão ser liquidadas no âmbito do próximo QFP; 
observa ainda que, em 2021, as dotações de pagamento se destinarão em grande medida 
à conclusão dos programas do período de 2014-2020; sublinha, contudo, que essa 
situação não deve impedir o lançamento de novos programas;

13. Insiste, por conseguinte, na necessidade de fixar as dotações de pagamentos a um nível 
adequado a partir de 2021, a fim de evitar dificuldades para os beneficiários, e reitera o 
seu compromisso de defender um nível de pagamentos de 184,7 mil milhões de EUR, a 
preços correntes, para 2021;

Plano de emergência para o QFP

14. Reitera o apelo a um plano de emergência para proteger os beneficiários e assegurar a 
continuidade dos financiamentos no caso de o atual QFP ter de ser prorrogado para 
além de 2020; exorta a Comissão a apresentar tal plano sem demora, prevendo, se 
necessário, a prorrogação das bases jurídicas;

15. Assinala que a prorrogação dos limites máximos do atual QFP se traduziria num 
montante de 172,2 mil milhões de EUR em dotações de autorização em 2021, o que 
representa 1,15 % do RNB da UE, de acordo com as estimativas de 2018 da Comissão; 
observa, além disso, que um montante adicional de 3,5 mil milhões de EUR ficaria 
disponível no início de 2021 a título dos instrumentos de flexibilidade;

Proteger as fronteiras externas da UE, proporcionar proteção internacional e gerir os 
fluxos migratórios, garantir a segurança interna

16. Apela a uma abordagem coerente e uniforme do Conselho Europeu e da Presidência da 
União Europeia no que se refere ao financiamento de todos os programas setoriais no 
domínio da justiça e dos assuntos internos (JAI) no âmbito do próximo QFP, bem como 
a todas as agências e os organismos competentes no domínio da JAI, incluindo a 
AEPD, a fim de dispor de recursos adequados para garantir a implementação 
atempada de todos os compromissos assumidos na legislação europeia neste domínio 
de intervenção;

17. Salienta a necessidade de prever um financiamento adequado para que a Agência 
Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira possa constituir rapidamente o corpo 
permanente de 10 000 guardas de fronteira e de pessoal e adquirir o equipamento 
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necessário para poder prestar um apoio eficiente e de relevo aos Estados-Membros; 
frisa que também deve ser concedido um financiamento adequado ao Instrumento de 
Gestão das Fronteiras e dos Vistos, no âmbito do qual os Estados-Membros são 
ajudados a assegurar a gestão eficiente das fronteiras externas da União;

18. Solicita que sejam atribuídos mais recursos financeiros aos Estados-Membros 
especificamente para assegurar um acolhimento e registo adequados dos requerentes 
de asilo, o tratamento dos pedidos de asilo e o regresso em condições de dignidade de 
pessoas sem direito a permanecer, com uma preferência clara por regressos 
voluntários;

19. Frisa que as medidas imediatas de solidariedade, nomeadamente um programa de 
recolocação, devem ser introduzidas enquanto na pendência de uma reforma 
significativa das regras da UE em matéria de asilo; solicita, além disso, que o 
financiamento previsto no orçamento da UE para o apoio aos refugiados na Turquia 
seja mantido;

20. Destaca a importância de conceder financiamento adequado aos Estados-Membros 
para os apoiar nos seus esforços de melhoria da cooperação transfronteiriça e de 
reforço das capacidades na luta contra a criminalidade grave e organizada 
transnacional, o terrorismo, incluindo as ameaças híbridas, bem como a radicalização 
conducente ao extremismo violento; reitera o papel importante da Europol e da 
Eurojust no apoio aos Estados-Membros a este respeito; sublinha, além disso, a carga 
de trabalho adicional da eu-LISA relacionada com o desenvolvimento das novas bases 
de dados da UE e a implementação da interoperabilidade; apela à disponibilização a 
estas agências de financiamento e de pessoal suficientes para que exerçam os seus 
mandatos;

21. Congratula-se com o facto de a Procuradoria Europeia (EPPO) ter sido instituída e de 
a procuradora-geral ter assumido as suas funções; recorda que, devido à natureza 
altamente sensível do seu trabalho, a Procuradoria Europeia tem requisitos especiais, 
incluindo um centro de dados totalmente independente e altamente seguro, bem como 
serviços de proteção da segurança, tanto para a procuradora-geral como para os 
edifícios; insiste em que estes requisitos sejam acompanhados de um financiamento 
adequado; 

22. Insiste em que será necessário aumentar o orçamento de todas as outras agências JAI 
descentralizadas e da AEPD em 2021 para que exerçam plenamente os seus mandatos, 
reforçando assim a aplicação do direito da UE e a cooperação operacional a nível da 
União; 

Promoção do Estado de direito

23. Solicita que seja concedido um financiamento suficiente, enquanto prioridade, para 
apoiar a atividade das organizações da sociedade civil e de outras partes interessadas 
ativas na promoção dos direitos e no reforço e na promoção dos valores da União e do 
Estado de direito, nomeadamente através do futuro programa «Cidadãos, Igualdade, 
Direitos e Valores», numa altura em que o espaço da sociedade civil se reduz cada vez 
mais em vários Estados-Membros;
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CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações para o orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213(BUD))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Constitucionais foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Uma vez que, devido 
ao surto de COVID-19, não foi possível à nossa comissão aprovar um parecer, transmito pela 
presente as prioridades expressas pelos membros da nossa comissão, com base no projeto de 
parecer e nas alterações apresentadas. Este texto foi aprovado pelos coordenadores por 
procedimento escrito. 

Em primeiro lugar, os membros da comissão desejam recordar a importância de uma reforma 
dos procedimentos de adoção do quadro financeiro plurianual e do sistema de recursos 
próprios da União, a fim de superar os impasses recorrentes nas negociações sobre o 
orçamento da União. O orçamento da União deve ser suficiente para financiar o exercício das 
competências que lhe são atribuídas pelos Tratados e que aumentaram ao longo do tempo. 
Para tal, é igualmente necessário introduzir rapidamente novos recursos verdadeiramente 
próprios, tal como previsto no artigo 311.º do TFUE, a fim de constituir um orçamento da 
União sólido, centrado no interesse comum europeu e capaz de enfrentar os desafios do nosso 
tempo e de produzir os resultados que importam para os cidadãos europeus. 

Uma comunicação eficaz com os cidadãos de toda a Europa e a sua consulta devem figurar 
entre as principais prioridades do orçamento, a fim de assegurar uma participação ampla, ativa 
e eficaz dos cidadãos. 
Em particular, o orçamento para 2021 deverá dispor dos recursos necessários para a 
realização da Conferência sobre o Futuro da Europa. Estes recursos devem estar à altura dos 
objetivos da Conferência, enunciados na posição do Parlamento Europeu sobre a Conferência 
sobre o Futuro da Europa1, como a organização de ágoras temáticas dos cidadãos europeus e 
de ágoras dos jovens ao longo de todo o processo. 

Os membros da comissão sublinham a necessidade de um financiamento adequado dos 
programas, atividades e iniciativas da União, que são fundamentais para reforçar os processos 
de democracia participativa na UE, aumentar a confiança dos cidadãos, melhorar a sua 
compreensão das políticas da UE e desenvolver e promover a cidadania europeia, em 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0010.  
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particular o programa «Europa para os cidadãos», o programa «Direitos, Igualdade e 
Cidadania», a iniciativa de cidadania europeia, bem como o programa Erasmus Plus, o Corpo 
Europeu de Solidariedade e a elaboração de um programa curricular sobre a educação para a 
cidadania da UE. É igualmente necessário assegurar níveis de financiamento adequados para 
que as atividades das instituições e dos organismos da UE, como as representações da 
Comissão ou o Grupo de Trabalho East StratCom, possam combater a desinformação e as 
interferências externas. Além disso, o secretariado comum do registo de transparência deve 
dispor de meios administrativos e financeiros suficientes e adequados para desempenhar as 
suas funções. 

Por último, os membros da comissão gostariam de recordar que, de acordo com os Tratados, e 
a fim de preservar a confiança mútua entre si, os atuais e antigos Estados-Membros da União 
Europeia devem honrar inteiramente as suas obrigações orçamentais. 

Estou certo de que a Comissão dos Orçamentos terá estas sugestões em consideração aquando 
da elaboração das orientações para o orçamento de 2021.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Antonio Tajani
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CARTA DA COMISSÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES E DA IGUALDADE 
DOS GÉNEROS

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre as orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III 
(2019/2213(BUD))

Ex.mo Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade 
dos Géneros foi incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª 
preside. Por procedimento escrito dos coordenadores de 31 de março de 2020, a comissão 
decidiu proceder ao envio do presente parecer sob a forma de carta.

No âmbito desse procedimento, a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros decidiu instar a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes da presente carta.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Evelyn Regner

SUGESTÕES

A. Considerando que, nos termos do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, «na realização de todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres», consagrando, assim, o 
princípio da igualdade de género, segundo o qual a igualdade de género deve ser 
incorporada em todas as políticas da UE e tida em conta em todas as etapas do processo 
orçamental, mediante a integração da perspetiva de género e a orçamentação sensível ao 
género;

B. Considerando que é necessário erradicar e combater eficazmente a discriminação por 
meio da ação dos Estados-Membros e da UE, e que uma percentagem cada vez mais 
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importante do orçamento da UE, incluindo os fundos estruturais da UE e o investimento 
em serviços públicos de prestação de cuidados de elevada qualidade, deve destinar-se à 
criação de novas oportunidades no mercado de trabalho da UE, à promoção dos direitos 
sociais e à melhoria das condições de trabalho e de vida, a fim de facilitar um melhor 
equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar para ambos os sexos, colocando 
especial ênfase na melhoria da igualdade, nomeadamente no caso das mulheres e das 
raparigas e das pessoas LGBTI+;

C. Considerando que as mulheres continuam a estar sub-representadas em cargos de 
direção e de decisão, ao mesmo tempo que estão sobrerrepresentadas em setores com 
baixas remunerações, como a prestação de cuidados e serviços, e consagram mais 
tempo do que os homens a atividades não remuneradas, como o trabalho doméstico e a 
prestação de cuidados; que são necessárias medidas especiais para apoiar as mulheres, 
em particular as mulheres que retomam uma atividade laboral após uma interrupção 
prolongada, a fim de aumentar o seu potencial no mercado de trabalho;

D. Considerando que as mulheres continuam a estar sub-representadas nos setores da 
economia digital, da inteligência artificial, das TIC e da ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática (CTEM) no que respeita à educação, à formação e ao emprego, 
designadamente em cargos de gestão; que os recursos utilizados para apoiar a 
emancipação das mulheres através da inclusão digital podem permitir reforçar a 
igualdade na era digital; que a estratégia «Uma Europa Preparada para a Era Digital» 
deve integrar a perspetiva de género;

E. Considerando que a Comissão deve assegurar níveis de financiamento suficientes, e 
pelo menos equivalentes aos níveis atuais, para programas destinados a apoiar os 
direitos das mulheres, como o atual programa Direitos, Igualdade e Cidadania e o futuro 
programa Direitos e Valores, colocando a tónica especialmente nos instrumentos de luta 
contra a discriminação e a favor da igualdade de género e da integração da perspetiva de 
género, bem como na prevenção da violência com base no género; salienta a posição do 
Parlamento Europeu a favor de uma dotação específica para medidas destinadas a 
prevenir e combater todas as formas de violência de género, bem como a promover a 
plena aplicação da Convenção de Istambul no âmbito do programa Direitos e Valores;

Colocar a igualdade no centro das políticas da UE

1. Salienta que a orçamentação sensível ao género deve tornar-se parte integrante do 
processo orçamental em todas as suas fases e em todas as rubricas orçamentais, de 
modo a que as despesas orçamentais se tornem um instrumento eficaz para promover a 
igualdade de género; exorta a que a integração da perspetiva de género seja aplicada de 
forma coerente em todos os programas e instrumentos financeiros da UE e no Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE);

2. Reitera o seu pedido de mais investimento para defender os direitos das mulheres e das 
jovens; solicita dotações orçamentais para apoiar a independência económica das 
mulheres através de programas e fundos da UE, como os programas COSME e 
Horizonte 2020 e o FEIE;

3. Apela a maiores sinergias entre os instrumentos disponíveis para promover a igualdade 
de género e melhorar o equilíbrio entre vida profissional e vida privada; reitera a 
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necessidade de redobrar esforços para apoiar as mulheres em situações de maior 
vulnerabilidade, designadamente as mulheres com deficiência, as mulheres de cor, as 
mães solteiras e as mulheres migrantes, as mulheres que vivem em zonas rurais remotas, 
as mulheres pertencentes a minorias étnicas e as mulheres da comunidade LGBTI+;

4. Solicita que se proceda ao acompanhamento das despesas relacionadas com a igualdade 
de género com rubricas orçamentais independentes para ações específicas, e que sejam 
criados indicadores adequados, avaliações de impacto e uma metodologia específica, 
nomeadamente no que diz respeito à luta contra a discriminação em razão do género, a 
violência psicológica, sexual e física e o assédio sexual, bem como ao acesso das 
mulheres à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos; solicita que sejam desenvolvidos 
e aplicados mecanismos de responsabilização e transparência pertinentes, bem como 
procedimentos para a comunicação de resultados, que deve ser regular e sensível ao 
género, com o intuito de melhorar o processo de integração da perspetiva de género e a 
eficiência dos programas executados;

5. Insta a UE a aumentar a dotação orçamental para as organizações da sociedade civil que 
promovem os direitos das mulheres na Europa e no hemisfério sul;

6. Salienta a preocupante e crescente hostilidade em relação à igualdade de género e aos 
direitos das mulheres e a importância dos instrumentos da UE, como o IVCDCI, para 
lutar contra esta situação; lamenta que a Comissão não tenha incluído um programa 
específico relativo à igualdade de género na sua proposta, e solicita dotações 
orçamentais ambiciosas e específicas para apoiar as mulheres defensoras dos direitos 
humanos e a proteção e promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos; 
destaca, por conseguinte, a necessidade de reforçar as dotações orçamentais destinadas a 
apoiar o respeito e o acesso universais à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos;

7. Recorda o papel importante desempenhado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género (EIGE) na compreensão do alcance e das causas da desigualdade entre homens 
e mulheres na UE, bem como a necessidade de um orçamento consolidado para a 
recolha de dados repartidos por género e a aquisição de conhecimentos especializados 
no domínio da igualdade de género; solicita que o orçamento, o quadro do pessoal e a 
independência do EIGE aumentem ou, pelo menos, se mantenham nos níveis atuais.
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