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Projeto de decisão
Artigo 3-B

Projeto do Conselho Alteração

1. Com o objetivo exclusivo de fazer 
face às consequências da crise da 
COVID-19 através do Regulamento do 
Conselho que cria um Instrumento de 
Recuperação da União Europeia e da 
legislação setorial a que se refere: 

Suprimido

a) A Comissão fica habilitada a obter 
fundos por empréstimo nos mercados de 
capitais, em nome da União, até ao 
montante de 750 000 000 000 EUR a 
preços de 2018.  As operações de 
contração de empréstimos são efetuadas 
em euros; 
b) Os fundos resultantes de 
empréstimos podem ser utilizados para 
conceder empréstimos até ao montante de 
360 000 000 000 EUR a preços de 2018 e, 
em derrogação do artigo 3.º-A, para 
despesas até ao montante de 390 000 000 
000 EUR a preços de 2018.
O montante referido no primeiro 
parágrafo, alínea a), é ajustado com base 
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num deflator fixo de 2% por ano.  A 
Comissão comunica anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho o 
montante assim ajustado. 
A Comissão gere a contração de 
empréstimos a que se refere o primeiro 
parágrafo, alínea a), de modo a não haver 
nenhuma nova atividade líquida de 
contração de empréstimos após 2026.
2. O reembolso do capital dos fundos 
utilizados para as despesas referidas no 
n.º 1, alínea b), e os juros correspondentes 
devidos são suportados pelo orçamento 
geral da União.  As autorizações 
orçamentais podem ser fracionadas em 
parcelas anuais por diversos exercícios, 
nos termos do artigo 112.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho.   
O reembolso dos fundos a que se refere o 
n.º 1, alínea a), é programado, de acordo 
com o princípio da boa gestão financeira, 
de modo a assegurar a redução constante 
e previsível dos passivos. O reembolso do 
capital dos fundos tem início antes do 
termo do período abrangido pelo QFP 
2021-2027, com um montante mínimo, na 
medida em que o permitam os montantes 
não utilizados para pagamentos de juros 
devidos a título dos empréstimos 
contraídos nos termos do n.º 1, no devido 
respeito do procedimento estabelecido no 
artigo 314.º do TFUE.  Todos os passivos 
decorrentes da habilitação excecional e 
temporária a que se refere o n.º 1 são 
integralmente reembolsados o mais tardar 
em 31 de dezembro de 2058.  
Os montantes devidos pela União num 
determinado ano para o reembolso do 
capital dos fundos a que se refere o 
primeiro parágrafo não podem exceder 
7,5% do montante máximo a utilizar para 
despesas referido no n.º 1, alínea b).  
3. A Comissão estabelece as 
disposições necessárias para a gestão das 
operações de contração de empréstimos e 
informa regular e exaustivamente o 
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Parlamento Europeu e o Conselho sobre 
todos os aspetos da sua estratégia de 
gestão da dívida. A Comissão estabelece 
um calendário das emissões que contenha 
as datas e volumes de emissão previstos 
para o ano seguinte, bem como um plano 
que estabeleça os pagamentos previstos de 
capital e juros, e comunica-o ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão atualiza regularmente o 
referido calendário.
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