
RR\1217280PT.docx PE658.989v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Documento de sessão

A9-0206/2020
Parte 1

3.11.2020

RELATÓRIO
referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União 
Europeia para o exercício de 2021
(11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD))

Parte 1: Proposta de resolução

Comissão dos Orçamentos

Relatores: Pierre Larrouturou (secção III – Comissão)
Olivier Chastel (outras secções)



PE658.989v02-00 2/116 RR\1217280PT.docx

PT

PR_BUD_1all

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU ..........................................4

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS ...............................................22

PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO.....................................................29

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS ...........34

PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS ......................40

PARECER DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR...........................................................................................................................50

PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA ...56

PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA DEFESA DOS 
CONSUMIDORES...................................................................................................................61

PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO.................................66

PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ...............................73

PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
...................................................................................................................................................79

PARECER DA COMISSÃO DAS PESCAS ...........................................................................87

PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO........................................92

PARECER DA COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS 
ASSUNTOS INTERNOS .........................................................................................................97

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS ..............................104

PARECER DA COMISSÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES E DA IGUALDADE DOS 
GÉNEROS ..............................................................................................................................108

DECLARAÇÃO CONJUNTA ADOTADA NO TRÍLOGO ORÇAMENTAL DE 22 DE 
SETEMBRO DE 2020............................................................................................................113

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO .........................................................................................................115

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA 
DE FUNDO ............................................................................................................................116



RR\1217280PT.docx 3/116 PE658.989v02-00

PT

Publicação separada

–
...................................................................................................
Decisões relativas aos projetos de alteração ao projeto de 
orçamento geral, aprovadas pela Comissão dos Orçamentos na 
sua reunião de 14 de outubro de 2020 Parte 2 – A9-0206/2020



PE658.989v02-00 4/116 RR\1217280PT.docx

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia 
para o exercício de 2021 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

O Parlamento Europeu,

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

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

– 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 Europeia1,

– 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, (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 a proposta alterada de regulamento do Conselho, de 28 de maio de 
2020, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027 
(COM(2020)443),

– 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 o seu relatório intercalar, de 14 de novembro de 2018, sobre o quadro 
financeiro plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo5 e a 
sua resolução, de 23 de julho de 2020, sobre as conclusões da reunião extraordinária do 
Conselho Europeu de 17-21 de julho de 2020;

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de junho de 2020, sobre as orientações gerais 
para a preparação do orçamento de 2021, Secção III – Comissão6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de maio de 2020, sobre a previsão de receitas e 

1 JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
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 Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.
6 Textos aprovados, P9_TA(2020)0166.
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despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 20217,

– Tendo em conta o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
2021, adotado pela Comissão em 27 de julho de 2020 (COM(2020)0300) (o «PO»),

– Tendo em conta a posição sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2021, adotada pelo Conselho em 28 de setembro de 2020 e transmitida ao 
Parlamento Europeu em 1 de outubro de 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, 16 de setembro de 2020, sobre o projeto de 
decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia8,

– Tendo em conta o artigo 94.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres das comissões interessadas,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0206/2020),

Secção III 

Panorâmica geral

1. Recorda que 2021 deverá ser o primeiro ano do novo quadro financeiro plurianual (QFP); 
lamenta que, devido aos atrasos nas negociações sobre o QFP e os recursos próprios, para 
as quais o Parlamento estava pronto desde novembro de 2018 e que não puderam ter início 
antes das conclusões do Conselho Europeu de 21 de julho, bem como devido à pandemia 
de COVID-19, o processo orçamental relativo a 2021 não tenha podido, até à data, basear-
se num acordo sólido e ambicioso sobre o QFP;

2. Assinala que a Comissão apresentou um projeto de orçamento (PO) para 2021 com base 
nas suas próprias propostas de QFP, que foram atualizadas em maio de 2020, ao passo 
que o Conselho limitou a sua leitura, com exceção da rubrica 7, a uma tradução aritmética 
das conclusões do Conselho Europeu, enquanto aguarda a carta retificativa que a 
Comissão utilizará após o acordo político sobre o QFP e os recursos próprios para 
atualizar a sua proposta;

3. Toma nota da posição do Conselho sobre o PO, incluindo a importância que atribui à 
carta retificativa; partilha do ponto de vista do Conselho sobre a carta retificativa, embora 
tencione apresentar uma leitura que siga de forma coordenada as suas prioridades para o 
QFP e os recursos próprios e para o orçamento de 2021; observa que esta abordagem 
também é motivada pelo tempo limitado de que se disporá após a apresentação da carta 
retificativa;

4. Recorda que, na sua resolução atrás mencionada de 19 de junho de 2020 sobre as 
orientações gerais para a preparação do orçamento de 2021, o Parlamento sublinhou que 
o orçamento de 2021 deve centrar-se principalmente na atenuação dos efeitos da 

7 Textos aprovados desta data, P9_TA(2020)0123.
8 Textos aprovados desta data, P9_TA(2020)0220.
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pandemia de COVID-19 e no apoio à recuperação, com base no Pacto Ecológico Europeu 
e na transformação digital, a fim de promover um crescimento justo, inclusivo e 
sustentável, a criação de empregos de alta qualidade e o seu objetivo de longo prazo de 
convergência socioeconómica;

5. Congratula-se com o Plano de Recuperação da União Europeia; insiste, porém, na 
necessidade de consagrar claramente o papel da autoridade orçamental no que se refere à 
autorização das receitas afetadas externas, nomeadamente a título do instrumento de 
recuperação «Next Generation EU», no âmbito do processo orçamental anual;

6. Recorda 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, pelo menos, 10 % e um nível de despesas 
a favor da integração da ação climática de, pelo menos, 30 % em 2021; reitera o seu apelo 
a favor de uma abordagem de integração da perspetiva de género de modo a reunir 
informações relacionadas com as questões de género relativas aos objetivos, aos 
contributos, às realizações e aos resultados, incluindo os compromissos de financiamento 
a favor da igualdade de género e a metodologia de acompanhamento e comunicação das 
despesas relacionadas com a questão da igualdade de género;

7. Reitera o seu apelo à Comissão para que estabeleça critérios de elegibilidade claros para 
uma nova metodologia rigorosa e exaustiva, tanto para as despesas relacionadas com o 
clima como para as relacionadas com a biodiversidade, sob a forma de regulamentos-
quadro que assegurem que apenas os projetos que satisfaçam os critérios de avaliação 
técnica pertinentes elaborados nos termos do Regulamento (UE) 2020/852 sejam tidos 
em conta quando contribuam para esses objetivos de despesa, bem como, se for caso 
disso, para as medidas corretivas correspondentes e para a plena aplicação do princípio 
de «não prejudicar significativamente» a que se refere o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852, a fim de assegurar que a União cumpra os compromissos que assumiu no 
âmbito do Acordo de Paris e o seu apelo à eliminação gradual das subvenções indiretas 
aos combustíveis fósseis e à proibição das subvenções diretas a estes combustíveis em 
todo o orçamento da União;

8. Decide aumentar para os níveis indicados no relatório intercalar sobre o QFP, de 14 
novembro de 2018, os quinze programas emblemáticos identificados na sua resolução de 
23 de julho de 2020 (Horizonte Europa, InvestEU, Erasmus+, Garantia para a Infância, 
Fundo para uma Transição Justa, Europa Digital, Mecanismo Interligar a Europa, LIFE+, 
UE pela Saúde, Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, Europa Criativa, programa 
«Direito e Valores», Fundo Europeu de Defesa e Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (IVCDCI) e a ajuda 
humanitária, bem como as agências competentes da UE e a Procuradoria Europeia); 
decide ainda basear a sua leitura nos limites máximos do QFP propostos pela Comissão 
no PO; considera que qualquer aumento das dotações para os programas emblemáticos 
deve ser acompanhado de um aumento correspondente do limite máximo da rubrica do 
QFP pertinente; decide aumentar o financiamento das prioridades do Parlamento, 
nomeadamente nas áreas das alterações climáticas, da energia, da interconectividade nos 
domínios digital e dos transportes, do espaço, das PME, do turismo, da segurança, da 
migração, dos direitos fundamentais e da ação externa;
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9. Aceita os aumentos do Conselho nas rubricas 1, 2a e 3, exceto no caso das rubricas 
orçamentais relativamente às quais decida fixar um montante mais elevado de dotações; 
aceita ainda a transferência do polo temático «Resiliência» da rubrica 5 para a rubrica 2b;

10. Reitera os compromissos que assumiu no passado de aproveitar plenamente a 
possibilidade de reutilizar os montantes das anulações de autorizações a favor da 
investigação, tal como previsto no artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro; 

11. Insiste na necessidade de uma nomenclatura orçamental mais detalhada, que permita à 
autoridade orçamental desempenhar plenamente as suas funções de decisão no processo 
orçamental anual e controlar a execução do orçamento no que se refere às rubricas 2b, 4 
e 6;

12. Decide, como regra geral, restabelecer os níveis do PO relativamente a todas as rubricas 
orçamentais cujas dotações tenham sido reduzidas pelo Conselho e não tenham sido 
aumentadas na sua leitura, com exceção da rubrica 7;

13. Assinala a importância de assegurar a afetação de recursos financeiros suficientes e de 
capacidades adequadas em termos de recursos humanos às agências da União, para que 
possam cumprir o seu mandato, executar as suas tarefas e responder da melhor forma às 
consequências da pandemia de COVID-19; sublinha que são necessárias sinergias e uma 
coordenação adequada entre as agências para tornar o seu trabalho mais eficaz, em 
particular nos casos em que exista convergência em relação a objetivos estratégicos 
específicos, e para permitir uma utilização equitativa e eficiente dos fundos públicos; 
insiste em que a Comissão assegure a melhor afetação possível do pessoal entre as suas 
direções-gerais, tendo em conta as necessidades urgentes e as prioridades a longo prazo 
no contexto da resposta à crise da COVID-19 e, em particular, o Pacto Ecológico 
Europeu;

14. Assinala que o calendário pragmático atualizado do processo orçamental não permite um 
acordo em tempo útil sobre uma eventual segunda proposta de PO; considera, por 
conseguinte, fundamental usar plenamente todo o período da conciliação orçamental para 
alcançar um acordo ambicioso;

15. Fixa o nível global das dotações para o orçamento de 2021 (todas as secções) em 
181 762 377 716 EUR em dotações de autorização, o que representa um aumento de 
15 016 195 740 EUR em comparação com o PO; decide, além disso, reconstituir um 
montante de 1 631 420 EUR em dotações de autorização, no seguimento das anulações 
de autorizações, nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro; recorda, 
contudo, que esse nível deve ser ajustado após a publicação da carta retificativa e à 
medida que as negociações e a conciliação avancem;

16. Recorda que, tal como indicado na sua resolução legislativa de 16 de setembro de 2020, 
para financiar o orçamento de 2021, devem ser introduzidas novas categorias de recursos 
próprios a partir de 2021 e quaisquer montantes gerados pelos novos recursos próprios 
que excedam o nível necessário para cobrir as obrigações de reembolso do «Next 
Generation EU» num determinado ano devem ser mantidos no orçamento da União como 
receitas gerais, nomeadamente para complementar os 15 programas emblemáticos da UE 
a partir de 2021, e os limites máximos do QFP devem ser aumentados em conformidade;
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Rubrica 1 

17. Salienta que o programa Horizonte Europa proporciona uma grande mais-valia europeia, 
e sublinha a importância deste programa para domínios importantes da investigação 
europeia, essenciais para garantir o êxito do Pacto Ecológico Europeu e contribuir para a 
transição para uma economia e uma sociedade com impacto neutro no clima até 205, bem 
como para apoiar a transformação digital, que é fundamental para a prosperidade da 
União no futuro; salienta, além disso, que a pandemia de COVID-19 demonstrou que é 
necessário investir na investigação no domínio da saúde; propõe, por conseguinte, um 
aumento significativo do programa Horizonte Europa, em consonância com a posição que 
há muito assumiu, que consiste em solicitar um orçamento global de 120 mil milhões de 
EUR para o período de vigência do QFP 2021-2027; considera, além disso, que o 
montante total das anulações de autorizações efetuadas ao longo de todo o atual QFP deve 
ser reconstituído, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro, 
para apoiar a transição climática e a transição digital, bem como a investigação no 
domínio da saúde;

18. Está convicto de que a luta contra o cancro deve ser uma prioridade da União e que é 
necessário intensificar significativamente os esforços nesse sentido; sublinha que a 
investigação sobre o cancro é um pilar importante desta luta; salienta que é necessário 
intensificar a investigação neste domínio sem demora;

19. Solicita que o orçamento da União para 2021 assegure que o Programa InvestEU disponha 
de fundos suficientes e cumpra tanto o seu objetivo de longo prazo de participar na 
recuperação da competitividade a longo prazo, proporcionando mais capacidade de 
investimento para apoiar as infraestruturas sustentáveis, a investigação, a inovação, a 
digitalização, as PME e os investimentos no domínio social, como o seu objetivo de curto 
prazo de apoiar a recuperação económica através de investimentos estratégicos 
sustentáveis; regista com profundo pesar que o Conselho Europeu rejeitou a proposta da 
Comissão relativa a um Instrumento de Apoio à Solvabilidade (IAS); apoia a rubrica 
orçamental prevista nos trabalhos preparatórios do Parlamento sobre o IAS, 
designadamente a transferência das dotações previstas para o IAS para o Programa 
InvestEU, em benefício das empresas que estão estabelecidas nos Estados-Membros e 
desenvolvem a sua atividade na União;

20. Salienta o papel fundamental desempenhado pelo Mecanismo Interligar a Europa na 
promoção do desenvolvimento de uma rede transeuropeia de elevado desempenho e da 
interconectividade entre Estados-Membros, especialmente os que apoiam uma 
mobilidade sustentável e transfronteiras, bem como a transferência modal, com o objetivo 
de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 60 % até 2030, apoiar projetos 
energéticos e de transporte no âmbito da transição para uma economia com impacto 
neutro no clima em que seja garantida a segurança do aprovisionamento, tendo em conta 
a situação especial das regiões insulares e periféricas europeias, e sublinhar a necessidade 
de uma transição digital, que inclua a melhoria das competências e a requalificação dos 
trabalhadores da União; propõe, por conseguinte, aumentos importantes;

21. Sublinha que a crise da COVID-19 pôs em evidência a importância crescente da 
digitalização para o funcionamento quotidiano da economia; reconhece a importância do 
programa Europa Digital no planeamento e no apoio à transição digital; propõe aumentos 
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superiores aos da sua posição provisória sobre o QFP, a fim de ter em conta as 
necessidades que a pandemia tornou patentes;

22. Recorda o valor fundamental do Programa Espacial da União Europeia, em particular o 
contributo dos programas Copernicus e Galileo para o Pacto Ecológico Europeu, e 
solicita, por conseguinte, reforços específicos para assegurar que os programas possam 
apoiar os objetivos ambientais da União; salienta a importância da independência da 
indústria espacial europeia no quadro da concorrência mundial e destaca o valor 
acrescentado destes programas para o crescimento do emprego, a competitividade e o 
desenvolvimento das PME;

23. Considera que é igualmente necessário reforçar outras prioridades importantes desta 
rubrica; solicita, nomeadamente, um aumento substancial do montante destinado aos 
objetivos das PME, que são uma pedra angular da economia da União e desempenham 
um papel crucial na disponibilização de investimentos de excelente qualidade e na criação 
de emprego em todos os Estados-Membros, nomeadamente com o objetivo de apoiar e 
aumentar a participação das mulheres nas PME e o seu acesso aos mercados, reforçando, 
além disso, os principais programas do polo temático «Espaço»; recorda o importante 
papel que as agências da União desempenham na realização dos objetivos das políticas 
da União; solicita, por conseguinte, recursos financeiros e humanos suficientes para a 
Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), a Agência Ferroviária da 
União Europeia (AFE), a Autoridade Bancária Europeia (EBA), a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), a Agência da União Europeia para o 
Programa Espacial e o Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE), em consonância com as suas tarefas e responsabilidades;

24. Reitera o seu pedido de apoio às PME, em particular do setor do turismo, das indústrias 
criativas e do setor dos transportes, a fim de reforçar a sua capacidade de recuperar das 
consequências da pandemia de COVID-19; reitera ainda o apelo lançado pelo Parlamento, 
no relatório intercalar de 2018 sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027, no sentido 
de ser criada uma nova rubrica orçamental específica para ter em conta o setor do turismo, 
o qual se reveste da máxima importância para toda a economia da União, para a 
competitividade e para o emprego (assegura 23 milhões de empregos diretos e indiretos 
na União, especialmente para os jovens) e para o desenvolvimento social, foi 
particularmente afetado pela crise da COVID-19 e regista atualmente uma quebra rápida 
e acentuada da procura e um aumento das perdas de emprego, o que coloca em risco 
muitas PME europeias;

25. Lamenta que, atendendo à situação atual, a Comissão não tenha proposto a criação de 
uma rubrica específica para o turismo; solicita um rápido apoio direto e indireto a este 
setor, em particular às PME;

26. Aumenta, por conseguinte, o nível das dotações de autorização para a rubrica 1 em 
6 313 980 774 EUR em relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações 
preparatórias), dos quais 5 996 664 225 EUR se destinam a programas emblemáticos; 
disponibiliza, além disso, nesta rubrica, um montante de 1 631 420 001 EUR em dotações 
de autorização, no seguimento de anulações de autorizações, nos termos do artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro;
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Rubrica 2a

27. Decide fazer sua a leitura da rubrica 2a feita pelo Conselho;

Rubrica 2b

28. Sublinha a necessidade urgente de afetar recursos adicionais ao Programa UE pela Saúde, 
que contribui, em particular, para atender às importantes necessidades estruturais 
identificadas durante a crise da COVID-19 e define domínios de ação essenciais, como a 
melhoria dos sistemas nacionais de saúde, a redução das desigualdades no domínio da 
saúde, a disponibilidade de medicamentos e de outros produtos necessários durante a crise 
a preços razoáveis, bem como a garantia da prestação contínua e atempada de serviços 
acessíveis e seguros de saúde sexual e reprodutiva e direitos conexos e a intensificação, 
inter alia, da luta contra o cancro na União;

29. Salienta a importância do programa Erasmus+, um programa emblemático fundamental 
e um dos programas da União com maior êxito, que representa um investimento 
estratégico no futuro da União e dos seus cidadãos; recorda que o financiamento 
insuficiente do programa Erasmus+ comprometeria a criação contínua de novas 
oportunidades para os jovens e o aumento da sua empregabilidade, bem como a 
capacidade do programa para realizar os seus novos objetivos e estar à altura do desafio 
de se tornar mais inclusivo e ecológico; decide, por conseguinte, aumentar 
substancialmente as dotações a favor do programa Erasmus+, em consonância com a sua 
posição de triplicar o orçamento deste programa;

30. Recorda que o setor cultural e criativo é um dos mais atingidos pela pandemia de COVID-
19 e solicita respostas e financiamento adequados para reduzir as perdas importantes e 
contínuas do setor causadas pelo encerramento imprevisível de salas de espetáculo 
durante a crise da COVID-19; propõe, por conseguinte, um aumento substancial das 
rubricas orçamentais relativas ao programa Europa Criativa para apoiar os setores 
afetados pela crise;

31. Insiste na necessidade de maior transparência na atribuição de fundos no âmbito das 
várias componentes e subprogramas do programa Erasmus+, restabelecendo a sua 
anterior nomenclatura, e do programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores», criando 
uma nova rubrica orçamental para a vertente «valores da União»; reitera o seu apelo à 
Comissão para que aumente a transparência na utilização do orçamento consagrado a 
atividades multimédia, nomeadamente através da criação de uma série de novas rubricas 
orçamentais relacionadas com ações nesse domínio;

32. Decide criar uma nova rubrica orçamental 07 06 04 «Proteger e promover os valores da 
União», a fim de reforçar o financiamento destinado à proteção e à promoção da 
democracia, do Estado de direito e dos direitos fundamentais, nomeadamente apoiando 
as atividades das organizações da sociedade civil neste domínio;

33. Faz sua a previsão da Comissão segundo a qual, no contexto da recuperação da pandemia 
de COVID-19, a luta contra a pobreza extrema e, em especial, o combate à pobreza 
infantil será ainda mais importante nos próximos anos; insiste, por conseguinte, na 
necessidade de criar uma rubrica orçamental independente no âmbito do FSE+ para a 
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Garantia Europeia para a Infância, a que deve ser atribuída uma dotação de mil milhões 
de EUR para o ano de 2021;

34. Recorda que a crise da COVID-19 afeta de forma desproporcionada as mulheres, os 
grupos de pessoas que são objeto de discriminações sistemáticas em razão do género e 
outros grupos vulneráveis, e solicita um reforço da vertente «Emprego e Inovação Social» 
para apoiar programas e ações de formação destinados a promover a participação destas 
pessoas e combater a sua precariedade no mercado de trabalho;

35. Salienta o papel fundamental do programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores» na 
proteção e promoção dos direitos e dos valores consagrados nos Tratados e na Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE, e insiste em que são necessárias dotações adicionais para 
cada uma das vertentes, designadamente para a vertente Daphne, que incide no combate 
à violência contra as mulheres, bem como para a vertente que promove o envolvimento e 
a participação dos cidadãos na vida da União;

36. Salienta a importância do Programa Justiça, que contribui para o desenvolvimento de um 
espaço europeu de justiça baseado no Estado de direito, no reconhecimento mútuo e na 
confiança mútua, e decide reforçar este programa;

37. Apela a um aumento das dotações para a vertente «Cultura, Criatividade e Sociedade 
Inclusiva», a fim de integrar melhor a perspetiva de género em cada um dos programas, 
bem como apoiar e promover os estudos e a investigação sobre as questões de género na 
União;

38. Considera necessário aumentar as dotações da rubrica orçamental relativa à comunidade 
cipriota turca, a fim de contribuir de forma decisiva para a continuação e a intensificação 
da missão do Comité para as Pessoas Desaparecidas em Chipre e apoiar o Comité Técnico 
Bicomunitário sobre o Património Cultural, promovendo, assim, a confiança e a 
reconciliação entre as duas comunidades;

39. Lamenta profundamente que a Comissão ainda não tenha reagido ao apelo do Parlamento 
para que se proceda a uma revisão exaustiva da rubrica orçamental destinada a ações 
multimédia, nomeadamente no que se refere ao contrato-quadro com a Euronews; decide 
inscrever a sua dotação orçamental na reserva até que a Comissão responda às 
preocupações manifestadas pelo Tribunal de Contas; observa, contudo, que o Tribunal de 
Contas não assinala qualquer falta da Euronews no que se refere às suas obrigações 
contratuais de transmitir informações no âmbito do quadro atual;

40. Recorda o importante papel desempenhado pelas agências descentralizadas cujas 
atividades são cobertas por esta rubrica; solicita que a Agência dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia (FRA) seja dotada de recursos financeiros e humanos suficientes para 
desempenhar as suas funções, tendo em conta os projetos adicionais que foram 
identificados através do processo de consulta da agência às partes interessadas; solicita 
que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) e a Autoridade Europeia do 
Trabalho (AET) sejam dotados de recursos orçamentais suficientes, tendo em conta a 
importância da sua missão, bem como o papel que se espera que a AET desempenhe na 
garantia de uma mobilidade laboral justa no contexto da crise da COVID-19; solicita, 
além disso, que sejam atribuídos recursos financeiros e humanos suficientes, para outros 
prioridades importantes, à Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal 
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(Eurojust), ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e à Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA);

41. Decide proceder a reforços específicos das dotações destinadas à Procuradoria Europeia, 
para que este organismo possa assumir as suas funções sem demora e em conformidade 
com os requisitos relativos ao exercício do seu mandato; considera que a natureza da 
Procuradoria Europeia exige maiores garantias de independência e que, por conseguinte, 
o seu orçamento deve ser incluído na rubrica 7, considerando-a um organismo 
independente e não a equiparando a uma agência; sublinha que a criação da Procuradoria 
Europeia não deve comprometer a capacidade do Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) para funcionar corretamente;

42. Rejeita a proposta da Comissão de fundir diferentes rubricas orçamentais ligadas a 
objetivos de política social; entende que a existência de rubricas orçamentais 
independentes, como no passado, garantiria a transparência e os recursos necessários para 
cada um destes domínios fundamentais;

43. Decide transferir a rubrica 06 04 01 (Instrumento de Recuperação da União Europeia – 
Pagamento dos cupões e resgates periódicos no prazo de vencimento) para o capítulo 17, 
uma vez que todos os custos de financiamento das despesas relacionadas com o 
instrumento «Next Generation EU» devem ser contabilizados para além dos limites 
máximos do QFP;

44. Aumenta globalmente as dotações de autorização da rubrica 2b em 5 894 270 074 EUR 
em relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 6 041 
509 293 EUR se destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 3

45. Recorda que, na sua posição sobre o Instrumento Europeu de Recuperação, o Conselho 
Europeu não manteve o nível de apoio ao Fundo para uma Transição Justa previsto na 
proposta da Comissão; manifesta o seu receio de que estes cortes comprometam 
seriamente os esforços de recuperação; reitera que o Fundo para uma Transição Justa é 
um elemento vital e indispensável da arquitetura do Pacto Ecológico Europeu; propõe, 
por conseguinte, um aumento de 500 milhões de EUR em dotações de autorização para 
este programa emblemático em 2021;

46. Decide concentrar, em consonância com a prioridade geral de combater as alterações 
climáticas e impedir a perda de biodiversidade, aumentos significativos, no valor de 
237 milhões de EUR em dotações de autorização, nas rubricas orçamentais relativas ao 
programa LIFE; assinala que este aumento se destina a contribuir para objetivos 
essenciais, como a preservação da natureza e da biodiversidade, a economia circular e a 
qualidade de vida, a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas, bem 
como a transição para energias limpas; espera que a Comissão garanta a capacidade de 
absorção necessária para uma utilização eficaz destes meios adicionais;

47. Recorda que diversos setores agrícolas foram seriamente afetados pela pandemia de 
COVID-19 e apoia, por essa razão, um aumento específico das dotações das rubricas 
orçamentais relativas às medidas de apoio ao mercado no âmbito do Fundo Europeu 



RR\1217280PT.docx 13/116 PE658.989v02-00

PT

Agrícola de Garantia (FEAGA), que visam atenuar os efeitos da crise causada pela 
pandemia, nomeadamente no caso das explorações agrícolas biológicas e dos pequenos 
agricultores; espera que a carta retificativa ajuste em maior medida o nível das dotações 
do FEAGA, tendo em conta as receitas afetadas que se espera estejam disponíveis em 
2021, bem como outros parâmetros, como o impacto da pandemia de COVID-19 nos 
setores agrícolas;

48. Considera que não devem ser usadas quaisquer dotações, em especial ligadas à política 
agrícola comum, para apoiar a reprodução ou a criação de touros para touradas de morte;

49. Destaca a situação socioeconómica particularmente difícil nas regiões ultraperiféricas da 
União, que foi agravada pelo impacto da crise da COVID-19; propõe, neste contexto, 
dotações complementares para a rubrica orçamental relativa ao programa POSEI para a 
manutenção da atividade agrícola e para o fornecimento de produtos alimentares e 
agrícolas nas regiões ultraperiféricas, a que devem ser atribuídos recursos suficientes; 
sublinha, além disso, a importância de ter em conta as características e os 
condicionalismos específicos das regiões ultraperiféricas aquando da criação de 
programas e fundos da União no quadro financeiro plurianual 2021-2027 e no âmbito do 
instrumento «Next Generation EU»;

50. Aumenta a dotação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas em 19,6 
milhões de EUR; reconhece que 2021 será um ano crucial para o setor das pescas, que 
terá de enfrentar simultaneamente desafios como a adaptação aos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, os riscos associados à crise da COVID-19 e o Brexit;

51. Sublinha a importância de assegurar recursos financeiros suficientes para a recolha, a 
gestão, a utilização e a partilha de dados no setor das pescas;

52. Manifesta a sua intenção de apoiar a Agência Europeia do Ambiente (AEA) com recursos 
financeiros e humanos adicionais, tendo em conta que se espera que a agência 
desempenhe um papel fundamental no apoio a ações relacionadas com o Pacto Ecológico 
Europeu, através do acompanhamento da estratégia da União em matéria de 
biodiversidade, da economia circular, da adaptação às alterações climáticas e das 
iniciativas para a poluição zero, bem como da prestação de informações sobre estas 
questões;

53. Aumenta globalmente as dotações de autorização da rubrica 3 em 867 937 490 EUR em 
relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 739 100 
000 EUR se destinam a programas emblemáticos; 

Rubrica 4

54. Aumenta o financiamento atribuído às prioridades do Parlamento nos domínios da 
migração e da gestão das fronteiras, em particular para o Fundo de Gestão Integrada das 
Fronteiras e o Fundo para o Asilo e a Migração; tenciona, ao mesmo tempo, aumentar a 
transparência orçamental, integrando os objetivos específicos de ambos os Fundos na 
estrutura do orçamento, para que a autoridade orçamental possa exercer um maior 
controlo sobre as despesas;
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55. Sublinha que é da maior importância investir em recursos financeiros e humanos 
suficientes para todas as agências que operam nos domínios da migração, do asilo e da 
gestão das fronteiras; solicita recursos adicionais para o Gabinete Europeu de Apoio em 
matéria de Asilo (EASO), que são necessários para a agência poder executar corretamente 
as suas operações no terreno, desenvolver ações de formação e de análise e aplicar o seu 
quadro de governação, bem como para a Agência da União Europeia para a Gestão 
Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (eu-LISA); solicita recursos financeiros e humanos adicionais para a 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex);

56. Manifesta profunda preocupação perante a constante perda de vidas no Mediterrâneo; 
considera que é necessária uma abordagem a mais longo prazo em relação às operações 
de busca e salvamento, uma vez que estas operações não podem ser confiadas 
exclusivamente aos intervenientes não estatais; considera que a Comissão deve apresentar 
uma proposta legislativa destinada a criar um Fundo de Busca e Salvamento para apoiar 
as missões desta natureza no Mediterrâneo; propõe, por conseguinte, a criação de uma 
nova rubrica orçamental para esse fundo, a fim de incentivar os Estados-Membros a salvar 
vidas e a dar provas de solidariedade entre si na execução de operações de busca e 
salvamento, em conformidade com o Direito internacional e os direitos fundamentais, 
incluindo o direito à vida e o princípio da não repulsão;

57. Aumenta, em suma, as dotações de autorização da rubrica 4 em 710 251 000 EUR em 
relação ao PO, dos quais 500 251 000 EUR se destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 5

58. Destaca a importância de um enquadramento progressivo da política comum de segurança 
e defesa da União; sublinha a importância de uma cooperação europeia reforçada em 
matéria de defesa, uma vez que contribui não só para uma maior segurança da Europa e 
dos seus cidadãos, mas também para uma redução dos custos; solicita um aumento do 
financiamento para o Fundo Europeu de Defesa, a fim de promover plenamente uma base 
industrial de defesa inovadora e competitiva que contribua para a tão necessária 
autonomia estratégica da União;

59. Solicita um aumento do financiamento destinado à mobilidade militar, com o objetivo de 
ajudar os Estados-Membros a agir de forma mais rápida e eficaz; observa que é necessário 
um financiamento suficiente para apoiar as missões e operações no âmbito da política 
comum de segurança e defesa, nomeadamente através de medidas como o financiamento 
de infraestruturas de transporte de dupla utilização e a simplificação das autorizações 
diplomáticas e das regras aduaneiras;

60. Recorda que as agências descentralizadas que operam no domínio da segurança e da 
aplicação da lei, nomeadamente o Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT) e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol), desempenham um importante papel ao garantir a realização de ações essenciais 
nos domínios da luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada, e propõe aumentos 
específicos que lhes permitam desempenhar corretamente as suas funções;
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61. Aumenta globalmente as dotações de autorização da rubrica 5 em 372 320 760 EUR em 
relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 312 829 
132 EUR se destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 6

62. Realça que, num momento em que os desafios externos e as questões relativas às relações 
internacionais adquirem importância e dominam a política internacional, é necessário que 
a dimensão externa do orçamento da União seja adequadamente financiada e esteja 
preparada para responder sem demora a desafios atuais, emergentes e futuros; observa 
que a maior parte das despesas com a ação externa se concentra no Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional 
(IVCDCI), relativamente ao qual ainda estão em curso negociações legislativas 
interinstitucionais;

63. Lamenta que a nova nomenclatura para a ação externa proposta pela Comissão seja muito 
menos pormenorizada do que a anterior, o que diminui a transparência, a previsibilidade, 
a responsabilização e o controlo e limita a capacidade da autoridade orçamental de fazer 
opções que reflitam as prioridades políticas; insiste, por conseguinte, na necessidade de 
uma estrutura orçamental mais diferenciada, com rubricas específicas para os principais 
beneficiários, domínios de intervenção e sub-regiões, a fim de melhorar a clareza e a 
legibilidade do orçamento; propõe, por conseguinte, uma nomenclatura revista para o 
IVCDCI, adaptada aos novos instrumentos e mais pormenorizada;

64. Apela a um aumento dos níveis de financiamento de todos os programas geográficos e 
temáticos no âmbito do IVCDCI, em consonância com a sua posição em primeira leitura 
sobre este instrumento; reitera a sua posição segundo a qual os programas temáticos no 
âmbito do IVCDCI devem ser reforçados para permitir que a União mantenha o seu 
importante papel nestes domínios prioritários; sublinha que a sua posição sobre as 
dotações para o IVCDCI está em plena conformidade com os montantes estabelecidos na 
posição do Parlamento em primeira leitura sobre o IVCDCI;

65. Propõe a criação de uma rubrica orçamental específica para o «apoio ao processo político 
na Líbia», com o objetivo de contribuir para uma resolução pacífica do conflito líbio;

66. Chama a atenção para os persistentes desafios na vizinhança oriental e meridional da 
União, cujo orçamento específico deve, por conseguinte, ser reforçado, bem como para a 
importância de dotar a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da 
Palestina no Próximo Oriente de um maior apoio financeiro para que possa cumprir o seu 
mandato, tendo em conta as necessidades crescentes dos refugiados palestinianos e o 
contributo desse investimento para a estabilidade e o desenvolvimento da região; recorda 
a importância de desenvolver relações estáveis e uma cooperação sólida entre a União e 
África e considera adequado destinar recursos financeiros suficientes ao desenvolvimento 
deste continente, o que contribuiria, nomeadamente, para reduzir as causas profundas da 
migração forçada;

67. Sublinha a necessidade urgente de intensificar a cooperação para o desenvolvimento em 
matéria de saúde, programas de aprendizagem inclusivos e à distância de alta qualidade 
e atenuação das alterações climáticas e adaptação aos seus efeitos, bem como em matéria 
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de biodiversidade, nutrição, agricultura sustentável e segurança alimentar, uma vez que a 
crise da COVID-19 agrava a tendência para o aumento da fome a nível mundial; salienta, 
neste contexto, que é extremamente importante apoiar o reforço das instituições e a 
educação, a fim de aumentar a mão de obra qualificada; afirma que é essencial atribuir 
um montante muito mais elevado às rubricas relativas às pessoas, ao planeta, à 
prosperidade e à parceria do que o montante inscrito na rubrica do PO relativa aos desafios 
globais;

68. Sublinha a necessidade de um financiamento expressivo dos países dos Balcãs 
Ocidentais, tendo em vista o processo de adesão, bem como os numerosos desafios a que 
a União e os países candidatos devem fazer face; considera essencial que a nova 
nomenclatura para o instrumento IPA III inclua rubricas orçamentais separadas para os 
Balcãs Ocidentais e a Turquia, tendo em conta a natureza altamente sensível do 
financiamento da União a favor da Turquia;

69. Denuncia as violações contínuas do direito internacional e do direito, dos princípios e dos 
valores da União por parte da Turquia; solicita que o financiamento das reformas políticas 
na Turquia seja exclusivamente consagrado à promoção do diálogo e ao apoio à sociedade 
civil, aos intervenientes não estatais e aos contactos interpessoais, enquanto o país não 
realizar progressos nos domínios da democracia, do Estado de direito e dos direitos 
humanos; condena veementemente as repetidas provocações e violações da soberania 
grega e cipriota por parte da Turquia;

70. Insiste, por maioria de razão face à situação atual associada à COVID-19 e na sequência 
da lamentável decisão do Conselho Europeu de rejeitar o pilar externo do instrumento 
«Next Generation EU», na necessidade de aumentar o capítulo relativo à ajuda 
humanitária e de tomar medidas de salvaguarda contra a exclusão da utilização interna ou 
externa da Reserva para a Solidariedade e as Ajudas de Emergência; sublinha a 
necessidade de assegurar o financiamento contínuo da iniciativa Voluntários para a Ajuda 
da UE, em caso de impasse nas negociações em curso sobre o programa do Corpo 
Europeu de Solidariedade;

71. Solicita que, na sequência dos recentes acontecimentos preocupantes na Bielorrússia, a 
União apoie, através do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e do Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
(AR/VP), bem como através da criação de um novo Representante Especial para a 
Bielorrússia, o processo de transição pacífica do poder no âmbito de um diálogo 
conduzido pelas Nações Unidas ou, em alternativa, pela OSCE, centrado na proteção dos 
direitos humanos e na vontade do povo bielorrusso;

72. Sublinha, à luz das ameaças relacionadas com a cibersegurança e a propagação de notícias 
falsas, a necessidade de o orçamento da União abordar melhor estes problemas e de lhes 
dar resposta a nível horizontal, tanto na sede da União como nas suas delegações em todo 
o mundo; considera, por conseguinte, necessário reforçar as rubricas orçamentais 
relativas à comunicação estratégica para a ação externa;

73. Aumenta globalmente as dotações da rubrica 5 em 698 781 256 EUR em relação ao PO 
(excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 583 041 792 EUR se 
destinam a programas emblemáticos;
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Rubrica 7

74. Decide não repor, nesta fase, os montantes que o Conselho reduziu na rubrica 7;

75. Lamenta profundamente que a Comissão ainda não tenha respondido ao apelo do 
Parlamento no sentido de ter pleno acesso aos contratos e às informações referentes ao 
contrato relativo às vacinas contra a COVID-19, que é coberto pelo projeto de orçamento 
retificativo n.º 8/2020;

Projetos-piloto e ações preparatórias (PP e AP)

76. Relembra a importância dos projetos-piloto e das ações preparatórias (PP e AP) enquanto 
instrumentos para a definição das prioridades políticas e a introdução de novas iniciativas 
que podem transformar-se em atividades e programas permanentes da União; aprova, 
depois de ter analisado atentamente todas as propostas apresentadas, um pacote 
equilibrado de PP e AP, que reflete as prioridades políticas do Parlamento; insta a 
Comissão a dar rapidamente execução aos PP e AP, em estreita cooperação com os 
deputados ao Parlamento Europeu, e a prestar informações sobre o seu desempenho e os 
resultados obtidos no terreno;

Pagamentos

77. Sublinha a necessidade de prever um nível suficiente de dotações de pagamento no 
orçamento para 2021, que tenha em conta o volume das autorizações por liquidar no final 
de 2020, a fim de evitar a acumulação de créditos não pagos do QFP 2014-2020 e 
financiar adiantamentos para as despesas relacionadas com a crise da COVID-19; assinala 
que, devido aos atrasos na execução do período de programação de 2014-2020, a maior 
parte dos pagamentos relevantes será liquidada em 2021 e 2022; sublinha a maior 
exatidão das previsões dos Estados-Membros, que devem ser plenamente tidas em conta 
no orçamento de 2021; assinala, por conseguinte, que é necessário um plano de 
pagamentos credível para a totalidade do QFP 2021-2027, que preveja pagamentos 
suficientes nos seus primeiros anos e a possibilidade de transferir pagamentos não 
utilizados para os anos seguintes, através de instrumentos especiais com limites acima 
dos limites máximos de pagamento do QFP;

78. Recorda que, em 2020, foram adotadas várias medidas legislativas destinadas a facilitar 
a absorção, a reduzir a burocracia e a acelerar a disponibilização efetiva de fundos no 
âmbito de vários programas, a fim de garantir liquidez e fluxos de caixa num contexto de 
depressão económica grave; considera que esta abordagem ficará grave e 
injustificadamente comprometida se não puder contar com um nível suficiente de 
dotações de pagamento em 2021; solicita, por conseguinte, a disponibilização de recursos 
adequados a partir da data de aprovação do orçamento de 2021; compromete-se a tomar 
todas as medidas necessárias para ajustar as dotações de pagamento no decurso da 
execução do orçamento de 2021;

79. Reitera a posição do Parlamento, de 4 de abril de 2019, sobre a proposta de regulamento 
sobre a proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito nos Estados-Membros; sublinha a importância de dispor 
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de um mecanismo para proteger o orçamento da União sempre que exista uma ameaça 
sistémica aos valores consagrados no artigo 2.º do TUE e estiverem em jogo os interesses 
financeiros da União; salienta que o Parlamento não aceitará um acordo sobre um 
mecanismo que não proteja o orçamento da União contra deficiências gerais do Estado 
de direito;

Outras secções 

Secção I – Parlamento Europeu

80. Manifesta a sua surpresa e profunda preocupação relativamente aos cortes efetuados pela 
Comissão no orçamento do Parlamento, o que rompe mais uma vez com a tradição de boa 
cooperação entre as duas instituições; repõe as dotações fixadas na previsão de receitas e 
despesas com base numa análise atenta e responsável das necessidades do Parlamento 
para 2021, que foram aprovadas pelo Plenário, por larga maioria, na sua supramencionada 
resolução de 14 de maio de 2020, e adapta-as para que, aquando do restabelecimento das 
dotações, seja tida em conta a criação de cinco novas comissões parlamentares; salienta 
que, no decurso de 2021, poderá ser necessário ajustar o orçamento de 2021 para ter em 
conta a evolução da crise da COVID-19;

81. Toma nota das negociações em curso sobre o novo quadro financeiro plurianual 2021-
2027 e da incerteza quanto ao nível de financiamento da nova rubrica 7 – Administração 
Pública Europeia; salienta que o Parlamento cumpriu o objetivo de redução de 5 % do 
pessoal e que, na realidade, procedeu a uma redução global de 6 %; chama a atenção para 
o facto de, desde a adoção do Tratado de Lisboa, o Parlamento fazer face a um número 
acrescido de tarefas; observa que, na última legislatura, foram obtidas sinergias e 
redefinidas prioridades; salienta que o funcionamento do Parlamento depende da 
realização das suas funções políticas, legislativas e administrativas, que exigem recursos 
humanos suficientes; manifesta a sua profunda preocupação com a grave falta estrutural 
de pessoal nos secretariados de muitas comissões, em contraste com o importante 
aumento do seu volume de trabalho, e convida a Mesa e o Secretário-Geral a encontrarem 
urgentemente soluções para dotar os secretariados das comissões de recursos humanos 
suficientes; 

82. Reitera as prioridades do Parlamento para o próximo exercício, a saber, orientar o 
orçamento do Parlamento para as suas funções essenciais de legislar, desempenhar o seu 
papel de ramo da autoridade orçamental, representar os cidadãos e controlar as atividades 
das outras instituições, bem como disponibilizar recursos para projetos prioritários 
relacionados com a comunicação com os cidadãos, um Parlamento ecológico que 
promova a poupança de recursos, um Parlamento acessível, o pleno respeito das questões 
de género, a segurança dos edifícios, a cibersegurança e o desenvolvimento informático, 
bem como para projetos imobiliários plurianuais;

83. Em conformidade com a previsão de receitas e despesas aprovada pelo Parlamento:

a) acolhe favoravelmente as medidas tomadas pelo Parlamento no contexto da 
pandemia de COVID-19, como novos métodos de trabalho temporários e a 
abertura de um centro de rastreio da COVID-19 para os deputados e o pessoal; 
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reitera o seu apelo ao Secretário-Geral para que avalie a incidência financeira 
destas medidas nos orçamentos do Parlamento de 2020 e 2021 e apresente essa 
avaliação à Comissão dos Orçamentos do Parlamento em novembro de 2020; 
solicita ao Secretário-Geral que elabore orientações pormenorizadas com vista a 
uma melhor preparação para quaisquer acontecimentos futuros de força maior, a 
fim de garantir a continuação do cumprimento das funções legislativas do 
Parlamento se não puder ser mantido o seu regular funcionamento;

b) reitera o seu apelo à Mesa para que elabore um roteiro pormenorizado para a 
realização dos ambiciosos objetivos ambientais e a redução da pegada de carbono 
do Parlamento, tal como indicado na decisão da Mesa de 16 de dezembro de 2019, 
e para que realize uma avaliação anual dos resultados para apresentação à 
Comissão dos Orçamentos do Parlamento; 

c) recorda o seu pedido no sentido de as ajudas de custo pagas aos assistentes 
parlamentares acreditados (APA) pelas deslocações em serviço que realizam entre 
os três locais de trabalho do Parlamento serem alinhadas pelo nível dos subsídios 
dos funcionários públicos e outros agentes ; solicita, uma vez mais, a revisão das 
disposições de execução aplicáveis à atividade das delegações e missões fora da 
União, a fim de se avaliar a possibilidade de os APA, em determinadas condições, 
acompanharem os deputados em delegações e missões oficiais do Parlamento;

d) reitera o pedido que apresentou à Mesa para que instaure total flexibilidade no 
que se refere à presença dos deputados durante as Semanas Verdes;

e) sublinha a necessidade de a Comissão dos Orçamentos do Parlamento receber 
todas as informações pertinentes relacionadas com o orçamento do Parlamento, 
em tempo útil e de forma compreensível, para que possa tomar decisões 
informadas; reitera veementemente os seus pedidos relativos a:

– uma análise e justificação pormenorizadas dos custos e das economias 
decorrentes da saída do Reino Unido da União e a comunicação dos montantes 
exatos, em novembro de 2020, à sua Comissão dos Orçamentos; 

– uma repartição pormenorizada das despesas ligadas à criação dos novos centros 
«Europa Experience» em 2021, tendo em conta as potenciais consequências da 
pandemia de COVID-19 nas prospeções dos mercados locais e na implantação 
dos espaços «Europa Experience»;

–uma repartição pormenorizada das despesas ligadas à nova estratégia para os 
visitantes e à campanha de informação de quatro anos, bem como uma avaliação 
exaustiva da campanha de comunicação realizada antes e durante as eleições 
europeias de 2019; entende que quaisquer novas medidas de comunicação 
devem assentar numa análise objetiva e factual dessa avaliação;

– uma análise pormenorizada e exaustiva dos custos de representação ligados à 
presença diplomática para além das fronteiras da União, na Indonésia (Jacarta), 
na Etiópia (Adis Abeba) e nos Estados Unidos (Nova Iorque);  

– dados mais pormenorizados no tocante às despesas relativas à gestão do projeto 
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de construção da ala oeste do edifício Konrad Adenauer; 

– uma lista de todos os outros edifícios do Parlamento atualmente arrendados que 
continuarão a estar ocupados em 2021, bem como uma projeção pormenorizada 
dos custos de energia; solicita, neste contexto, economias ligadas à energia 
verde;

– uma análise do impacto nos recursos humanos, especialmente nos tradutores e 
intérpretes, na eventualidade de a Direção-Geral da Tradução levar a bom porto 
o projeto de desenvolvimento de uma ferramenta capaz de transcrever e traduzir 
automaticamente os debates parlamentares multilingues em tempo real; 

– um processo de decisão transparente no domínio da política imobiliária;

f) solicita à Mesa que dê a conhecer a sua decisão sobre o futuro do edifício Spaak 
em Bruxelas e que apresente uma repartição detalhada dos custos no final do 
concurso de arquitetura lançado pelo Parlamento em 2020 para a renovação ou 
substituição deste edifício; recorda que o orçamento para 2021 inclui rubricas 
relativas à preparação das obras no edifício Spaak;

g) relembra as recomendações contidas nas resoluções do Parlamento de 26 de 
outubro de 2017, 11 de setembro de 2018 e 15 de janeiro de 2019 sobre a luta 
contra o assédio sexual e os abusos sexuais na União e medidas para evitar e 
combater o assédio moral e sexual; toma nota das medidas tomadas pelo 
Secretário-Geral para prevenir e combater incidentes desta natureza; solicita ao 
Secretário-Geral que forneça todas as informações sobre as medidas previstas para 
o futuro próximo; solicita ao Secretário-Geral que apresente uma avaliação dos 
novos procedimentos em matéria de assédio antes de apresentar à Mesa a previsão 
de receitas e despesas para 2022; é de opinião que tanto o pessoal como os 
deputados devem ser incentivados a participar em ações de formação para reduzir 
ao mínimo a ocorrência de incidentes desta natureza no Parlamento;

h) recorda o pedido da Mesa no sentido de o Secretário-Geral estudar, tão 
rapidamente quanto possível sob o ponto de vista jurídico, formas de assegurar 
um financiamento sustentável do Fundo Voluntário de Pensão;

i) recorda o pedido que apresentou ao Secretário-Geral no sentido de verificar se os 
contratantes externos respeitam as normas mais rigorosas do direito do trabalho 
relativamente ao pessoal da limpeza do Parlamento, bem como aos trabalhadores 
dos restaurantes «self-service», nomeadamente no que diz respeito à pressão 
psicológica e às condições de trabalho no contexto da crise da COVID-19;

Outras secções (Secções IV-X)

84. Observa que, de uma maneira geral, o PO reflete as previsões de receitas e despesas das 
várias instituições que integram as outras secções do orçamento e corresponde, por 
conseguinte, com algumas exceções, às suas necessidades financeiras; considera que os 
cortes horizontais e sistemáticos propostos pelo Conselho teriam, pois, um efeito 
pernicioso no funcionamento das instituições em causa e, consequentemente, no seu 



RR\1217280PT.docx 21/116 PE658.989v02-00

PT

contributo fundamental para o funcionamento da União Europeia; propõe, por 
conseguinte, o restabelecimento dos níveis do PO em quase todos os casos, 
nomeadamente no que se refere aos quadros de pessoal do Tribunal de Justiça, do Comité 
Económico e Social, do Comité das Regiões, do Provedor de Justiça e do Serviço Europeu 
para a Ação Externa; não altera, em conformidade com o acordo de cavalheiros, a leitura 
do Conselho relativa ao Conselho e ao Conselho Europeu;

85. Considera que, num número limitado de casos e tendo em conta as previsões de receitas 
e despesas das instituições, é necessário aumentar as dotações das rubricas orçamentais 
previstas no PO; propõe, por conseguinte:

a) no que diz respeito ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões, um aumento do montante das dotações de algumas rubricas orçamentais 
previsto no PO, de modo a manter um nível de dotações que corresponda às suas 
previsões de receitas e despesas;

b) no que diz respeito ao Serviço Europeu para a Ação Externa, um aumento das 
dotações previstas no PO para a rubrica 2214 «Capacidade de comunicação 
estratégica» e a rubrica 3001 «Pessoal e serviços externos»;

o

o o

86. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, juntamente com as 
alterações ao projeto de orçamento geral, ao Conselho, à Comissão, às restantes 
Instituições e aos órgãos interessados, bem como aos parlamentos nacionais.
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13.10.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as 
secções
(2020/1998(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. Observa que o exercício orçamental de 2021 é o primeiro do quadro financeiro 
plurianual (QFP) de 2021-2027; observa também que a maior parte das despesas com a 
ação externa se concentra no Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (IVCDCI), sobre o qual estão em 
curso negociações legislativas interinstitucionais; solicita que essas negociações sejam 
concluídas rapidamente com um acordo;

2. Lamenta que a nova nomenclatura da ação externa, tal como proposta pela Comissão, 
seja muito menos pormenorizada do que a anterior, ao reduzir a transparência, a 
previsibilidade, a prestação de contas e o controlo e ao limitar a capacidade da 
autoridade orçamental para tomar decisões orçamentais que reflitam as prioridades 
políticas; insiste, por conseguinte, na necessidade de uma estrutura orçamental mais 
diferenciada, com rubricas específicas para os principais beneficiários e sub-regiões, a 
fim de melhorar a clareza e a legibilidade do orçamento; observa que a Comissão dos 
Assuntos Externos e a Comissão do Desenvolvimento propuseram uma nomenclatura 
revista que está adaptada aos novos instrumentos, mas introduz um nível de pormenor 
mais elevado, criando novas rubricas orçamentais dentro das rubricas geográficas e 
temáticas extremamente amplas propostas pela Comissão; salienta que a nomenclatura 
revista goza de um forte apoio em ambas as comissões;

3. Rejeita os extensos cortes previstos para a rubrica 6 no acordo do Conselho Europeu 
sobre o QFP, de 21 de julho de 2020, que deixariam o IVCDCI, durante o atual período 
de programação financeira, a um nível inferior ao dos instrumentos que o precederam, 
num momento em que a liderança da UE é desesperadamente mais necessária do que 
nunca; lamenta a decisão do Conselho Europeu de rejeitar o pilar externo do Next 
Generation EU, nomeadamente o montante adicional de 10,5 mil milhões de EUR para 
o IVCDCI proposto pela Comissão; realça que, numa altura em que os desafios externos 
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e as questões da política internacional adquirem cada vez mais importância e dominam 
a política internacional, é necessário garantir que a dimensão externa do orçamento da 
União seja adequadamente financiada e esteja preparada para responder sem demora a 
desafios atuais, emergentes e futuros; apela a um reforço significativo do IVCDCI, que 
constitui um dos programas emblemáticos da UE;

4. Apela a um aumento dos níveis de financiamento de todos os programas geográficos e 
temáticos no âmbito do IVCDCI, em consonância com a sua posição em 
primeira leitura sobre este último; reitera a sua posição segundo a qual os programas 
temáticos no âmbito do IVCDCI devem ser reforçados para permitir que a União 
mantenha o seu importante papel nestes domínios prioritários; sublinha que a sua 
posição sobre as dotações para o IVCDCI está em plena conformidade com os 
montantes estabelecidos na posição do Parlamento em primeira leitura sobre o IVCDCI;

5. Solicita, em particular, um orçamento mais ambicioso no programa temático do 
instrumento relativo aos direitos humanos, a fim de dar resposta aos crescentes desafios 
que se colocam aos direitos humanos no mundo, os quais são agravados pela crise da 
COVID-19; recorda que a proteção e a promoção dos direitos humanos em todo o 
mundo continuam a ser um elemento essencial da ação externa da UE; reitera o seu 
firme apoio aos defensores dos direitos humanos, incluindo os defensores do ambiente, 
em particular os que se encontram em maior risco, e solicita fundos adequados para 
apoiar o projeto Protect Defenders EU, a fim de alargar e reforçar a proteção nele 
prevista; realça que deve estar disponível financiamento adequado para ações de 
proteção das minorias perseguidas; sublinha o seu apoio, nomeadamente no que se 
refere a um financiamento adequado, ao Representante Especial da UE para a promoção 
da liberdade de religião ou de convicção fora da UE, bem como a atividades de combate 
ao antissemitismo e a outros tipos de discriminação;

6. Reitera o seu apoio ao financiamento destinado às missões de observação eleitoral, 
incluindo observadores locais, numa altura em que a democracia está cada vez mais 
ameaçada em todo o mundo; solicita um aumento do financiamento destinado às 
missões de observação eleitoral e salienta o seu papel fundamental enquanto fortes 
dissuasoras da fraude e da violência eleitorais, contribuindo simultaneamente para a 
melhoria de futuras eleições, a promoção da paz e do desenvolvimento e o apoio à 
democracia;

7. Solicita o reforço das rubricas orçamentais relativas às necessidades e prioridades em 
matéria de política externa, à resposta a situações de crise e à vertente civil das medidas 
de emergência da política comum de segurança e defesa, a fim de fazer face aos efeitos 
dramáticos da pandemia de COVID-19;

8. Rejeita a introdução da rubrica orçamental «Reserva para novos desafios e prioridades», 
sem que a Comissão tenha fornecido informações substanciais sobre a utilização 
prevista dos fundos da mesma; insiste em que esse cheque em branco não é compatível 
com os princípios da transparência e da responsabilidade democrática e compromete as 
prerrogativas da autoridade orçamental;

9. Salienta a necessidade de um aumento do financiamento destinado aos países dos 
Balcãs Ocidentais e aos países da vizinhança oriental e meridional, a fim de apoiar as 
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reformas políticas e económicas e os processos de transição democrática, privilegiando 
os parceiros mais empenhados, de acordo com o princípio «mais por mais» e «menos 
por menos»; apela a uma maior visibilidade e transparência do financiamento destinado 
à vizinhança próxima da UE; insta a Comissão a velar por que os fundos não sejam 
utilizados de forma abusiva;

10. Congratula-se com o apoio financeiro da UE de mais de 980 milhões de EUR para os 
países da Parceria Oriental no contexto da pandemia de COVID-19, a fim de ajudar a 
dar resposta às necessidades imediatas no setor da saúde;

11. Solicita, na sequência dos recentes acontecimentos preocupantes na Bielorrússia, a 
criação de um novo Representante Especial para a Bielorrússia, a fim de apoiar o 
processo de transição pacífica do poder em conformidade com a vontade do povo 
bielorrusso; salienta a forte necessidade de um maior apoio financeiro à sociedade civil, 
aos defensores dos direitos humanos, aos sindicatos independentes, aos meios de 
comunicação social independentes e às organizações não governamentais da 
Bielorrússia, congelando ao mesmo tempo todas as transferências financeiras da UE 
para o atual governo bielorrusso;

12. Considera que é importante continuar a reforçar a confiança com os países da Parceria 
Oriental e, em especial, com os países associados; sublinha a importância de promover 
os direitos fundamentais, a democracia e o Estado de direito; solicita, por conseguinte, 
que as dotações destinadas ao Azerbaijão e à Bielorrússia sejam limitadas à sociedade 
civil e aos intervenientes não estatais, bem como aos contactos interpessoais;

13. Chama a atenção para os desafios que enfrentam os países vizinhos do Sul devido, em 
especial, aos tumultuosos acontecimentos na região, entre os quais, a emergência 
desencadeada pela COVID-19 e o frágil ambiente de segurança; entende que, 
especialmente na sequência dos dramáticos acontecimentos no Líbano, deve ser previsto 
um maior apoio; lamenta que, 25 anos após o início do denominado Processo de 
Barcelona, ainda não esteja concluída a criação de um espaço de prosperidade 
partilhada, estabilidade e liberdade com os países mediterrânicos do norte de África;

14. Solicita um aumento do apoio financeiro à Agência das Nações Unidas de Assistência 
aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, em reconhecimento do seu papel 
essencial enquanto único prestador de serviços vitais a milhões de refugiados 
palestinianos e investimento na segurança, na estabilidade e no desenvolvimento na 
região;

15. Propõe a criação de uma rubrica orçamental específica para o «apoio ao processo 
político na Líbia», a fim de contribuir para uma resolução pacífica do conflito neste 
país;

16. Realça a importância do processo de adesão dos países dos Balcãs Ocidentais; solicita 
um aumento do financiamento, a fim de defender o empenho da UE na região, 
especialmente à luz da pandemia de COVID-19 e dos seus efeitos económicos; 
congratula-se com a maior ênfase do financiamento ao abrigo do Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão (IPA III) nos chamados indicadores fundamentais, 
nomeadamente a democracia, o Estado de direito, o respeito pelos direitos humanos e 
pelos direitos fundamentais, a boa governação e a sociedade civil, bem como nos 
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contactos interpessoais;

17. Assinala que a nomenclatura revista proposta pela Comissão dos Assuntos Externos 
prevê rubricas orçamentais distintas para os Balcãs Ocidentais e a Turquia; insiste na 
necessidade de rubricas orçamentais específicas para a Turquia, tendo em conta a 
elevada sensibilidade do financiamento da UE para este país;

18. Sublinha que a atribuição de financiamento ao abrigo do IPA deve estar subordinada ao 
respeito pelo Estado de direito, pela democracia, pelos direitos humanos, pelo direito 
europeu e internacional, pelos direitos soberanos dos Estados-Membros e pelo princípio 
das boas relações de vizinhança; realça que, devido aos retrocessos em todos estes 
domínios, as dotações para a Turquia devem manter-se a um nível substancialmente 
reduzido e limitar-se aos chamados princípios fundamentais; destaca que o 
financiamento para a Turquia deve ser gerido diretamente pela UE e centrar-se 
exclusivamente no apoio à sociedade civil e aos contactos interpessoais, com o objetivo 
de proteger e promover os valores e princípios democráticos, os direitos humanos e o 
Estado de direito; realça que é chegado o momento de adotar uma abordagem diferente 
em relação à Turquia;

19. Salienta a responsabilidade da UE no apoio à proteção do Ártico; destaca a importância 
de investir no desenvolvimento de uma política da UE para o Ártico que seja mais 
coerente;

20. Recorda que vários líderes políticos europeus salientaram a importância de fazer 
progredir de forma significativa as relações da UE com o continente africano, 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 a África podem enfrentar em conjunto; destaca a 
necessidade de aumentar o financiamento para o desenvolvimento e a segurança dos 
países do Sael;

21. Recorda que os instrumentos, projetos ou programas de financiamento têm de ser 
avaliados à luz do Pacto Ecológico, em geral, e dos objetivos climáticos da União, em 
particular, e devem tê-los plenamente em conta;

22. Insiste em que Banco Europeu de Investimento deve fornecer informações de forma 
atempada e abrangente sobre todas as despesas externas às suas comissões competentes;

23. Lamenta o baixo nível de financiamento destinado à rubrica 5 e, em particular, ao 
Fundo Europeu de Defesa e à mobilidade militar; solicita um aumento do financiamento 
para o Fundo Europeu de Defesa, a fim de promover plenamente uma base industrial de 
defesa inovadora e competitiva que contribua para a tão necessária autonomia 
estratégica da UE;

24. Solicita um aumento do financiamento destinado à mobilidade militar, com o objetivo 
de ajudar os Estados-Membros a agir de forma mais rápida e eficaz; observa que é 
necessário um financiamento suficiente para apoiar as missões e operações no âmbito 
da política comum de segurança e defesa, nomeadamente através de medidas como o 
financiamento de infraestruturas de transporte de dupla utilização e a simplificação das 
autorizações diplomáticas e das regras aduaneiras;
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25. Destaca a importância de um enquadramento progressivo da política comum de 
segurança e defesa da UE; sublinha a importância de reforçar a cooperação europeia em 
matéria de defesa, uma vez que não só torna mais segura a Europa e os seus cidadãos 
como conduz a uma redução dos custos, o que significa que ficam disponíveis mais 
recursos para outras questões prementes; solicita à Comissão que proponha orientações 
estratégicas para o reforço da cooperação estruturada permanente;

26. Reitera as suas anteriores declarações sobre as ameaças relacionadas com a 
cibersegurança, bem como sobre a propagação de notícias falsas; salienta, neste 
contexto, a necessidade de que orçamento da União dê uma melhor resposta a esses 
desafios fundamentais a nível horizontal, nomeadamente na sede da UE, bem como nas 
suas delegações em todo o mundo; solicita um financiamento adicional e permanente 
para as ações de comunicação estratégica, a fim de combater as campanhas de 
desinformação, a propaganda e a influência estrangeira, especialmente para o projeto-
piloto EUvsDisinfo da «task force» East StratCom do Serviço Europeu para a Ação 
Externa;

27. Reitera a firme convicção de que, nos países com um interesse estratégico específico 
para a UE, em particular os países candidatos à adesão e os países associados da 
Parceria Oriental, deve ser estabelecida uma ligação mais estreita entre o Parlamento e 
os respetivos parlamentos nacionais, e solicita, por conseguinte, um financiamento 
adequado para assegurar pessoal adicional destinado a reforçar o importante domínio da 
cooperação parlamentar;

28. Rejeita os cortes propostos pelo Conselho ao orçamento administrativo do Serviço 
Europeu para a Ação Externa; solicita ao relator da Comissão dos Orçamentos para a 
secção X que reponha o projeto de orçamento em todas as rubricas cortadas pelo 
Conselho na secção X.
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6.10.2020

PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Charles Goerens

SUGESTÕES

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

1. Opõe-se firmemente ao corte efetuado pelo Conselho Europeu no Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional 
(IVCDCI) e deplora a sua rejeição dos montantes adicionais de10, 5 mil milhões de 
EUR para o IVCDCI e 5 mil milhões de EUR para a Ajuda Humanitária do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia para uma resposta à COVID-19; salienta que tal é 
ilógico e inaceitável face à pandemia que atinge particularmente os mais vulneráveis e 
tem repercussões devastadoras no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), nomeadamente a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades, bem como às crises humanitárias e à crise climática que se agrava 
incessantemente e exige um apoio mais forte à implementação global do Acordo de 
Paris e um reforço do conteúdo da dimensão externa do Pacto Ecológico Europeu; 
considera que, numa altura em que os Estados-Membros enfrentam sérias dificuldades 
para chegar a acordo sobre uma política comum em matéria de migração, a redução do 
orçamento destinado a combater as causas estruturais acima referidas da migração 
descontrolada é absolutamente incoerente e compromete o papel da União enquanto ator 
internacional que promove a estabilidade e os direitos humanos;

2. Insiste em que é necessário um conjunto diferenciado de rubricas orçamentais relativas 
ao IVCDCI que proporcionem transparência, previsibilidade, responsabilização e uma 
influência adequada do Parlamento; recorda que as negociações sobre o IVCDCI ainda 
estão a decorrer e que as adaptações relacionadas com a nova parceria UE-África devem 
ser refletidas no IVCDCI e nas respetivas rubricas orçamentais;

3. Assinala que os indicadores de desenvolvimento humano deverão registar um declínio 
pela primeira vez desde a década de 1990; recorda a necessidade urgente de investir na 
inclusão social e no desenvolvimento humano, a fim de apoiar e reforçar a prestação de 
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serviços sociais básicos, como a saúde, a educação (em particular, a reabertura de 
escolas e as oportunidades de aprendizagem a distância), a nutrição, a segurança 
alimentar, a água, a higiene e o saneamento e a proteção social, em especial aos grupos 
mais marginalizados, com destaque para as mulheres, as crianças e as pessoas com 
deficiência;

4. Sublinha a necessidade urgente de intensificar a cooperação para o desenvolvimento em 
matéria de saúde, programas de aprendizagem inclusivos e a distância de alta qualidade 
e adaptação às alterações climáticas e atenuação das mesmas, bem como de 
biodiversidade, nutrição, agricultura sustentável e segurança alimentar, uma vez que a 
pandemia agrava a tendência para o aumento da fome a nível mundial; salienta, neste 
contexto, que é extremamente importante apoiar o reforço das instituições e da 
educação, a fim de aumentar a mão de obra qualificada; afirma que é indispensável 
atribuir um montante muito mais elevado às rubricas relativas às pessoas, ao planeta, à 
prosperidade e à parceria do que o montante inscrito na rubrica Desafios Globais no 
projeto de orçamento;

5. Incentiva um reforço da cooperação descentralizada com as autoridades locais e da 
cooperação triangular, a fim de apoiar a execução dos ODS e a recuperação da 
pandemia de COVID-19;

6. Observa que foi atribuída uma importância geopolítica à parceria UE-África e que a 
cooperação com África desempenha um papel importante no cumprimento dos 
objetivos em matéria de clima e energia; realça a importância de canalizar investimentos 
para uma economia sem emissões de carbono através do desenvolvimento de fontes de 
energia renováveis e da facilitação da transferência de tecnologia, como, por exemplo, a 
energia solar ou o «gás verde», incluindo os aspetos das infraestruturas e da 
conectividade;

7. Observa que o aumento no capítulo respeitante à ajuda humanitária ainda deixa uma 
enorme lacuna em relação ao valor final de 2019; assinala que as necessidades 
relacionadas com pandemias, catástrofes, deslocações e outras irão aumentar, e não 
diminuir, o que exige um aumento dos fundos de ajuda humanitária para acompanhar 
esse crescimento;

8. Sublinha a necessidade de salvaguardas para evitar a exclusão da utilização interna ou 
externa da Reserva para a Solidariedade e as Ajudas de Emergência;

9. Salienta a necessidade de uma supervisão parlamentar da reserva para os desafios e as 
prioridades globais; insiste em que esta reserva só pode existir no orçamento anual na 
condição de as decisões sobre a mobilização dos fundos serem tomadas através de atos 
delegados para financiar as rubricas orçamentais específicas dos programas geográficos, 
temáticos e de resposta rápida;

10. Realça a necessidade de assegurar o financiamento da iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 375/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1, na eventualidade de um eventual impasse nas negociações em curso sobre o 

1 Regulamento (UE) n.º 375/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, que cria o Corpo 
Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária («iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE») (JO L 122 de 
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programa do Corpo Europeu de Solidariedade, uma vez que os voluntários 
desempenham um papel importante na prestação de ajuda humanitária e podem 
contribuir para a capacidade da União para fazer face a necessidades humanitárias 
adicionais resultantes da pandemia de COVID-19.

24.4.2014, p. 1). 
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25.9.2020

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(2020/1998(BUD))

Relatora de parecer: Margarida Marques

SUGESTÕES

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

1. Solicita que o orçamento da União para 2021 coloque os cidadãos europeus no centro de 
uma estratégia de recuperação justa, inclusiva e sustentável, que contribua para atenuar o 
impacto da crise da COVID-19 e para cumprir o Pacto Ecológico Europeu, a agenda 
digital, uma estratégia industrial inclusiva e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, bem 
como os compromissos climáticos da UE até 2030 e o compromisso de conseguir uma 
economia neutra em termos de carbono até 2050, o mais tardar, no contexto do Acordo de 
Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas;

2. Solicita que o orçamento da União para 2021, que corresponde ao primeiro ano do quadro 
financeiro plurianual 2021-2027, contribua de forma ambiciosa, efetiva e eficiente para a 
recuperação da economia da UE dos efeitos do surto de COVID-19; congratula-se com o 
acordo do Conselho Europeu sobre o novo instrumento de recuperação «Next Generation 
EU», baseado na contração conjunta de empréstimos pela União, como um passo 
importante da UE, que depende da solidariedade para fazer face a um choque simétrico, e 
apela à sua rápida aplicação; lamenta, no entanto, a redução da componente de subvenção 
do Next Generation EU, que conduziu a cortes em programas orientados para o futuro e 
ao cancelamento de programas inovadores; saúda a iniciativa da Presidente da Comissão 
de envolver diretamente o Parlamento nas negociações relativas ao plano de recuperação, 
ativando o artigo 324.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; solicita a 
plena participação do Parlamento Europeu enquanto autoridade orçamental no 
instrumento de recuperação;

3. Sublinha a importância da responsabilização e da transparência dos organismos que 
recebem financiamento da União;
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4. Solicita um orçamento da União para 2021 mais ambicioso que apoie a implementação 
rápida do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que visa dar resposta aos desafios 
identificados no Semestre Europeu, o qual deve integrar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e apoiar a criação de emprego e a convergência na União; 
sublinha que, a partir de 2021, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência deve centrar-
se no investimento que promova o crescimento sustentável, em conformidade com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, o Acordo de Paris, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» e o compromisso da União de alcançar uma economia neutra em 
termos de carbono até 2050; considera que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
deve ser coerente com os planos nacionais em matéria de energia e de clima;

recorda que o orçamento da União também deve apoiar a realização de reformas 
estruturais sustentáveis e equilibradas do ponto de vista social que aumentem a 
competitividade, a resiliência, a convergência, o crescimento sustentável, inclusivo e 
coeso e insta, nesse contexto, a que os primeiros pagamentos sejam efetuados o mais 
cedo possível em 2021;

solicita um controlo democrático e parlamentar ex ante para garantir que existe um 
equilíbrio de competências institucionais e que a Comissão está habilitada a monitorizar 
os Planos de Recuperação e de Resiliência; exige, por conseguinte, que o Parlamento 
Europeu seja envolvido através de atos delegados, assim como na verificação ex post de 
que os fundos são bem gastos ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, no 
interesse dos cidadãos europeus, e de que é garantido um genuíno valor acrescentado 
europeu;

5. Considera que um apoio técnico significativo é essencial para reforçar as capacidades 
administrativas dos Estados-Membros, a fim de desenvolverem e implementarem as 
reformas necessárias para a resiliência e a recuperação já em 2021; insta a Comissão a 
colaborar com os Estados-Membros no que toca aos instrumentos de orçamentação 
ecológica;

6. Salienta a natureza simétrica do choque causado pelo surto de COVID-19; regista, no 
entanto, o impacto assimétrico do surto de COVID-19 nas economias dos Estados-
Membros; sublinha a importância de apoiar as empresas com problemas de solvência 
devido à crise da COVID-19, em conformidade com os compromissos sociais, climáticos 
e ambientais da União; alerta para o risco de distorções no mercado único devido à 
capacidade desigual de prestar apoio financeiro aos Estados-Membros; lamenta a retirada 
do Instrumento temporário de Apoio à Solvabilidade pelo Conselho Europeu; insiste que 
as empresas em risco de insolvência necessitam de um apoio rápido, para evitar impactos 
negativos adicionais nos níveis de investimento e de desemprego, como parte do atual 
quadro financeiro plurianual da União;

7. Solicita que o orçamento da União para 2021 assegure que o Programa InvestEU cumpra 
o seu objetivo de longo prazo, proporcionando mais capacidade de investimento para 
apoiar o emprego, as PME, as infraestruturas sustentáveis e a investigação, e a sua nova 
missão de curto prazo de apoio à recuperação económica através de investimentos 
estratégicos; insta a Comissão a assegurar que as empresas que desempenham um papel 
na cadeia de valor europeia, como os subempreiteiros, continuem a ser viáveis e a estar 
orientadas para a transição ecológica e digital;

8. Saúda o quadro temporário de auxílios estatais destinado a apoiar a economia no contexto 
da COVID-19; pede um aumento dos recursos para assegurar a plena e rápida aplicação 
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da política de concorrência da União; salienta, a este respeito, as possibilidades 
específicas de conceder apoio público a todas as micro e pequenas empresas, mesmo se já 
se encontrassem em dificuldades financeiras em 31 de dezembro de 2019, e apoia a 
aplicação do quadro temporário de auxílios estatais enquanto for necessário durante o 
período de recuperação; incentiva os Estados-Membros a utilizar plenamente o quadro 
temporário de auxílios estatais, nomeadamente através do seu novo instrumento de 
recuperação «Next Generation EU»; prevê que a Comissão também tenha de acompanhar 
os regimes aprovados ao abrigo desse quadro temporário e o seu impacto sobre o 
funcionamento do mercado único; recorda as diferentes capacidades dos Estados-
Membros para prestar esse apoio económico através de auxílios estatais, o que cria 
distorções no mercado e condições de concorrência desleais; insta a Comissão a apoiar as 
empresas europeias que investem em novas tecnologias e a estabelecer normas mínimas 
comuns, a fim de especificar o requisito de as empresas que recebem assistência 
financeira estarem em conformidade com os critérios ambientais, sociais e de governação 
e com a transparência fiscal, com o intuito de evitar diferentes critérios nacionais que 
deem origem a novas discrepâncias e de demonstrar de que forma o apoio público 
recebido é utilizado para alinhar as suas atividades com os objetivos climáticos e 
ambientais da UE e o Acordo de Paris; recorda que o auxílio só deve ser concedido para 
cobrir as perdas incorridas devido à COVID-19; exorta a que as empresas registadas em 
paraísos fiscais sejam proibidas de aceder a auxílios estatais ou a pacotes de apoio 
financeiro caso não se comprometam a alterar o seu comportamento; insta a Comissão a 
assegurar condições de concorrência equitativas relativamente às empresas de países 
terceiros;

9. Congratula-se com o Pacto Ecológico Europeu como um dos principais pilares para a 
transformação da economia da UE; apela a um financiamento adequado que permita dar 
resposta aos desafios relacionados com o desenvolvimento sustentável, nomeadamente 
através do Plano de Investimento para uma Europa Sustentável; recorda a importância de 
orientar as economias dos Estados-Membros para o objetivo da União de uma economia 
com impacto neutro no clima, a posição do Parlamento relativamente a um nível de 
despesas a favor da integração da ação climática de 30% e de um nível de despesas de 
biodiversidade de 10% e o compromisso do Banco Europeu de Investimento de eliminar 
progressivamente o apoio financeiro aos combustíveis fósseis a partir do final de 2021;

10. Solicita recursos suficientes para o combate à evasão e à elisão fiscais, à criminalidade 
financeira e ao branqueamento de capitais, bem como para a adesão ao quadro de 
governação económica; salienta que as estimativas das perdas anuais devidas à evasão e à 
elisão fiscais variam entre 750 milhares de milhões e 1 bilião de euros para todos os 
Estados-Membros; saúda, em particular, o plano de ação da Comissão para uma política 
abrangente da UE em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo, que deve ser implementado em 2020 e em 2021, e que 
prevê seis pilares, incluindo um destinado a garantir a supervisão a nível da UE; acolhe 
com agrado o plano de ação da Comissão para uma tributação justa e simples para apoiar 
a recuperação;

11. Salienta a necessidade constante de aumentar os recursos humanos e financeiros das 
entidades de contabilidade e das autoridades fiscais, nomeadamente para apoiar a ação da 
União na luta contra a fraude, a evasão e a elisão fiscais; acolhe com agrado a criação do 
Observatório da UE dos crimes fiscais e financeiros como ação preparatória e a sua 
inclusão no plano de ação da Comissão para uma tributação justa e simples que apoie a 
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recuperação; solicita a disponibilização de financiamento e de recursos humanos 
adequados para os programas e agências relevantes;

12. Recorda que a introdução de um cabaz de novos recursos próprios é essencial para 
satisfazer as necessidades financeiras decorrentes do apoio à recuperação e de outras 
prioridades da União e continua a ser a única forma de garantir que o financiamento da 
transição ecológica e digital não pesa diretamente sobre os cidadãos e as futuras gerações; 
insta os Estados-Membros a chegarem rapidamente a acordo quanto a um aumento dos 
limites máximos dos recursos próprios e a adotarem com celeridade as propostas 
legislativas que criem novos recursos próprios, como uma percentagem das receitas de 
uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, de um 
imposto sobre os serviços digitais, de um imposto sobre as transações financeiras, de uma 
contribuição relativa aos plásticos e de um mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras; recorda a importância de criar soberania europeia nos domínios 
digital e industrial; salienta que é necessário um calendário claro e vinculativo para a sua 
introdução;

13. Solicita que o orçamento da União para 2021 contribua para o cumprimento das 
prioridades políticas em termos de conclusão da União dos Mercados de Capitais, 
incluindo a promoção de investimento num contexto de recuperação pós-pandemia;

14. Solicita a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados para as 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES), tendo em conta as suas novas atribuições e 
competências decorrentes da adoção do Regulamento (UE) 2019/2175 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1; reconhece a necessidade de incentivar uma maior transparência 
no funcionamento dos conselhos de supervisores das diferentes AES, o que contribuiria 
para melhorar a estrutura de governação e a responsabilização; salienta que a evolução 
nos domínios da tecnologia financeira, dos pagamentos e da intermediação financeira não 
bancária pode implicar novas atribuições e competências para as AES, que devem ser 
acompanhadas de recursos adequados.

1 Regulamento (UE) 2019/2175 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2019, que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária 
Europeia); o Regulamento (UE) n.º 1094/2010 que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma); o Regulamento (UE) n.º 1095/2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados); o 
Regulamento (UE) n.º 600/2014 relativo aos mercados de instrumentos financeiros; o Regulamento (UE) 
2016/1011 relativo aos índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de fundos de investimento (JO L 334 de 27.12.2019, p. 1).
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9.10.2020

PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

Relatora de parecer: Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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 um inquérito da Eurofound revelou que as medidas financeiras 
aplicadas pelos governos e pelos parceiros sociais durante a crise da COVID-19 
reduziram as dificuldades financeiras; que o inquérito revelou igualmente níveis muito 
superiores de confiança tanto nos governos nacionais como na UE entre os inquiridos 
que receberam apoio; que o inquérito revela que, devido às consequências económicas 
da crise da COVID-19, há mais agregados familiares a enfrentar dificuldades 
económicas do que antes da crise; que quase metade dos inquiridos (47 %) indica que a 
sua família tem dificuldades em fazer face às despesas; 

B. Considerando que um inquérito da Eurofound revelou que 13 % dos inquiridos que 
eram trabalhadores por conta própria sem pessoal a seu cargo e 8 % dos inquiridos que 
trabalhavam por conta de outrem ficaram desempregados desde o início da crise da 
COVID-19; que os inquiridos na faixa etária mais jovem (18-34 anos) e com o ensino 
primário ou secundário eram os que tinham maiores probabilidades de perder o 
emprego durante a pandemia;

C. Considerando que um estudo da Eurofound assinala que a crise da COVID-19 ameaça 
gravemente reverter décadas de avanços obtidos em matéria de igualdade de género na 
participação no mercado de trabalho, especialmente se forem ainda mais prejudicadas as 
atividades de setores em que as mulheres estão sobrerrepresentadas; que a adoção de 
medidas constitui um imperativo social e económico; que o estudo da Eurofound 
salienta a importância de dar execução a respostas políticas que permitam apoiar a 
igualdade de género e a integração das mulheres na população ativa;

D. Considerando que se espera que a crise da COVID-19 provoque uma crise económica e 
social que afetará profundamente os mercados de trabalho; que um estudo anterior da 
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Eurofound mostrou que é possível combater situações deste tipo com medidas públicas 
e assentes na concertação social para manter e criar postos de trabalho ou apoiar o 
rendimento das pessoas desempregadas e que não fazem parte da população ativa, 
reconhecendo, neste contexto, a importância das medidas cofinanciadas pelos fundos 
europeus, como o FSE e o FEG;

1. Salienta que, em conformidade com o artigo 151.º do TFUE, a União e os Estados-
Membros, tendo presentes os direitos sociais fundamentais, como os enunciados na 
Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de outubro de 1961, e na Carta 
Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, devem ter 
por objetivo a promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, 
uma proteção social adequada, o desenvolvimento de um nível de emprego elevado e 
duradouro e a luta contra as exclusões;

2. Constata que o projeto de orçamento proposto para 2021 se baseia na proposta da 
Comissão, de 27 de maio de 2020, relativa ao quadro financeiro plurianual (QFP) para 
2021-2027; acolhe com agrado o necessário plano de recuperação adotado pelo 
Conselho Europeu, mas lamenta que a proposta do Conselho Europeu, de 21 de julho de 
2020, relativa ao QFP seja 25 700 milhões de EUR inferior à proposta revista da 
Comissão; salienta que as atuais circunstâncias excecionais não podem ser combatidas 
por meio de um orçamento que mantenha o statu quo e destaca a necessidade de uma 
resposta mais ambiciosa, em consonância com a posição do Parlamento;

3. Exorta a União a intensificar os seus esforços tendentes a reforçar a coesão social e a 
aumentar a convergência na Europa; recorda que, antes da pandemia de COVID-19, 
mais de 100 milhões de europeus se confrontavam quotidianamente com a pobreza e a 
privação material e que é provável que a situação se deteriore ainda mais devido à crise, 
especialmente entre os grupos sociais vulneráveis; reconhece o papel crucial dos fundos 
e programas europeus no domínio social, em especial o Fundo Social Europeu (FSE), a 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ), o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG), o Programa para o Emprego e a Inovação Social (PEIS) e o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 2014-2020, 
bem como o papel ainda mais importante que os futuros FSE+ e FEG desempenharão 
nos próximos sete anos; insiste, por conseguinte, num aumento suficiente do orçamento 
do FSE+ e, em particular, do FAEPMC para a eliminação da pobreza na Europa;

4. Recorda que a pandemia de COVID-19 custou a vida a milhares de pessoas na Europa e 
provocou uma crise sem precedentes, com consequências desastrosas para os cidadãos, 
as famílias, os trabalhadores, em especial os trabalhadores fronteiriços, bem como para 
as ONG, as organizações da sociedade civil e as empresas, em especial as PME e as 
microempresas, o que exige, por conseguinte, uma resposta eficaz e sem precedentes do 
Conselho e da Comissão; salienta que 2021 será um ano crucial para o orçamento da 
União, dado ser o primeiro ano do QFP 2021-2027 e o primeiro ano da recuperação 
pós-COVID-19; salienta, em particular, que só um orçamento social e sustentável, que 
não deixe para trás nenhum grupo ou setor, terá impacto na recuperação após a crise da 
COVID-19;

5. Salienta que o orçamento da União para 2021 deve centrar-se, principalmente, na 
atenuação dos efeitos da crise de COVID-19 em termos sociais e de emprego para os 
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trabalhadores e as empresas e no apoio à recuperação dos Estados-Membros e basear-se 
no Pacto Ecológico Europeu e na transformação digital; congratula-se, neste contexto, 
com o facto de o orçamento de 2021 ser complementado com 211 mil milhões de EUR 
em subvenções e aproximadamente 133 mil milhões de EUR em empréstimos a título 
do instrumento «Next Generation EU»;

6. Sublinha que a União e todos os Estados-Membros devem demonstrar total 
solidariedade para com os mais necessitados e velar por que nenhum país ou território 
tenha de combater sozinho a pandemia de COVID-19, incluindo os países e territórios 
ultramarinos e as regiões ultraperiféricas, mediante um fundo de apoio específico; 
recorda, em particular, a resolução do Parlamento, de 17 de abril de 2020, sobre a ação 
coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências1;

7. Salienta que os esforços de recuperação devem impulsionar um crescimento sustentável 
compatível com o Pacto Ecológico Europeu, a resiliência das nossas sociedades e o 
emprego de qualidade, e devem ser completados com uma forte dimensão social para 
combater as desigualdades sociais e económicas e dar respostas às necessidades das 
pessoas mais afetadas pela crise, em particular na União e nos seus países e territórios 
ultramarinos, bem como dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, como as pessoas em 
situação de pobreza, os desempregados, os idosos e os jovens, as pessoas com 
deficiência, as famílias monoparentais, os trabalhadores móveis e os migrantes, cuja 
inclusão social e integração e permanência no mercado de trabalho devem ser apoiadas 
e incentivadas;

8. Constata que os setores mais duramente afetados pela crise da COVID-19 são, na sua 
maioria, setores essenciais e em que as mulheres prevalecem, alguns dos quais já com 
condições de trabalho precárias, e considera é necessário envidar esforços particulares e 
atribuir recursos excecionais durante o período de recuperação para melhorar as 
condições de emprego e o reconhecimento destes setores;

9. Congratula-se com a proposta da Comissão de afetar 1,5 mil milhões de EUR em 2021 
ao Fundo para uma Transição Justa (FTJ), e salienta que o FTJ tem um papel 
fundamental a desempenhar no apoio às necessidades dos cidadãos, ao bem-estar social, 
à criação de empregos dignos e sustentáveis e à requalificação dos trabalhadores para 
que possam ter empregos dos nossos dias, oferecendo uma formação adequada ao longo 
da vida e promovendo a igualdade de oportunidades de emprego para todos e a criação 
de infraestruturas sociais, para que ninguém fique para trás;

10. Acolhe com agrado a futura fusão do FSE, da IEJ, do FAEPMC e do PEIS atuais no 
âmbito do Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que deverá permitir o reforço das 
sinergias e a redução dos encargos administrativos; lamenta, no entanto, que o montante 
total atribuído ao FSE+ seja ainda inferior ao nível do QFP 2014-2020; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento financeiro para o reforço da dimensão social da 
Europa, pondo em prática os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e para a 
recuperação pós-COVID-19; rejeita qualquer redução do orçamento do FSE+, dado que 
a insuficiência de recursos financeiros não apenas pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos, mas também impedir uma recuperação efetiva; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, com as dotações propostas pela Comissão 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
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para o FSE+ no projeto de orçamento para 2021 (12 655,1 milhões de EUR em dotações 
de autorização e 15 374,8 milhões de EUR em dotações de pagamento), e solicita um 
aumento considerável das mesmas, em particular para combater o desemprego de longa 
duração e o desemprego dos jovens e idosos, a pobreza infantil, o risco de pobreza e 
exclusão social e a discriminação e para assegurar 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, proteção social, mobilidade, alimentação 
adequada e habitação digna;

11. Acolhe com agrado, neste contexto, a proposta da Comissão relativa a um novo 
instrumento REACT-EU concebido para aumentar o montante do financiamento 
dedicado à política de coesão, para além das dotações atuais para o período de 2014-
2020 e das dotações propostas para o período de 2021-2027; manifesta, porém, a sua 
preocupação com a sua natureza temporária de curto prazo e com o facto de o FSE+, 
por si só, não dispor de recursos financeiros suficientes para o resto do período de 
duração do QFP; insta a Comissão a apresentar ao Parlamento e ao Conselho, até 31 de 
março de 2025, um relatório de avaliação sobre o instrumento REACT-EU, que se 
debruce sobre as autorizações orçamentais para os anos de 2020, 2021 e 2022 e 
contenha informações sobre a consecução dos objetivos do REACT-EU, a eficiência na 
utilização dos seus recursos, os tipos de ações financiadas, os beneficiários e 
beneficiários finais das dotações financeiras e o seu valor acrescentado europeu no 
apoio à recuperação económica;

12. Acolhe com agrado uma série de novas propostas da Comissão para combater os 
impactos sociais da crise atual ou de crises futuras; toma nota, neste contexto, da 
introdução de medidas temporárias no âmbito do FSE+ em resposta às circunstâncias 
excecionais; chama a atenção para o possível risco de um enfraquecimento das 
obrigações de concentração temática, que ameaçaria investimentos e objetivos 
fundamentais do FSE+, assim como a boa utilização e a eficácia dos investimentos 
efetuados pelo FSE+, uma vez que, em caso de circunstâncias excecionais, a Comissão 
pode adotar atos de execução para alargar o âmbito de aplicação do próprio FSE+ e 
reduzir as obrigações de concentração temática;

13. Toma também nota, neste contexto, da proposta da Comissão de financiar regimes de 
redução do tempo de trabalho no âmbito destas medidas temporárias; recorda, porém, 
que os regimes de redução do tempo de trabalho já serão financiados de forma muito 
mais significativa pelo instrumento temporário SURE, recentemente adotado, e que a 
Comissão se comprometeu a apresentar, dentro em breve, um instrumento permanente 
sob a forma de sistema europeu de resseguro de desemprego; salienta, neste contexto, 
que o FSE+ dispõe atualmente de parcos recursos para as suas concentrações temáticas 
iniciais, que, nesse caso, poderiam ser ainda mais reduzidos; recorda, além disso, que os 
regimes de redução do tempo de trabalho exigem um nível muito mais importante de 
fundos; insta, a este respeito, a Comissão a introduzir o sistema europeu de resseguro de 
desemprego sem mais delongas;

14. Salienta a importância do princípio da parceria, a fim de assegurar a participação dos 
parceiros sociais em todas as fases do planeamento, execução e acompanhamento dos 
projetos financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI); 
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considera que é necessário integrar o princípio da parceria também nos FEEI, assim 
como noutros fundos pertinentes da União, nomeadamente o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência e a Iniciativa REACT-EU, para o período de 2021-2027;

15. Salienta que a futura racionalização deve basear-se em dados concretos e numa 
avaliação de impacto e deve ser coerente com o Programa Legislar Melhor, bem como 
com as recomendações do Tribunal de Contas Europeu sobre a questão; entende que a 
racionalização deve igualmente ajudar a combater os impactos sociais que a crise da 
COVID-19 pôs em evidência; sublinha, neste contexto, que as ações levadas a cabo no 
domínio do emprego e dos assuntos sociais devem resultar sempre em medidas 
estratégicas com objetivos e metas claramente definidos e que a eficiência e a eficácia 
da despesa são tão importantes como os limites máximos do orçamento na sua 
totalidade;

16. Congratula-se, à luz do esperado aumento da procura após a crise da COVID-19, com a 
proposta da Comissão de aumentar o financiamento anual disponível do FEG para 
386 milhões de EUR a partir de 2021, e manifesta preocupação por a proposta do 
Conselho de limitar este financiamento a 197 milhões de EUR em 2021 comprometer o 
importante papel do FEG na prestação de assistência aos trabalhadores que perderam o 
emprego devido a reestruturações;

17. Sublinha o compromisso da Comissão de mobilizar o FEG em resposta às 
consequências sociais e económicas da crise da COVID-19, e assinala que o 
alargamento do domínio de ação do FEG à transição digital e ecológica exigirá, para 
2021, um nível adequado de recursos financeiros, num montante superior ao limite 
fixado pelo Conselho;

18. Recorda que o FEG não exonera as empresas em causa das suas responsabilidades, em 
virtude da legislação nacional ou de acordos coletivos, em especial as responsabilidades 
em matéria de medidas obrigatórias para os trabalhadores despedidos; solicita uma 
avaliação exaustiva das medidas a financiar pelo FEG para que os fundos sejam 
utilizados de forma eficaz;

19. Sublinha que, no contexto das atuais restrições orçamentais e da recuperação pós-
COVID-19, será fundamental fazer o melhor uso do orçamento geral para 2021, 
nomeadamente através de futuras políticas e medidas a favor do desenvolvimento de 
competências para apoiar a transição no mercado de trabalho e uma melhor adaptação 
às alterações demográficas e às transições ecológica e digital, e para promover a 
integração dos grupos vulneráveis e desfavorecidos no mercado de trabalho; reitera que 
a utilização de soluções digitais baseadas na inteligência artificial centrada no ser 
humano constitui uma oportunidade para criar empregos e integrar esses grupos no 
mercado de trabalho, respeitando plenamente os seus direitos fundamentais e condições 
de trabalho, incluindo em termos de saúde e segurança no trabalho, bem como as 
consequências sociais;

20. Solicita que os programas da UE se centrem em projetos que promovam e reforcem a 
proteção dos empregos existentes e a criação de empregos de qualidade com direitos e 
condições de trabalho e de remuneração estáveis e regulamentadas e que combatam de 
modo eficaz e determinado a pobreza e a exclusão social;
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21. Sublinha ainda a importância de combater a pobreza, incluindo a pobreza infantil, e de 
fazer face às desigualdades sociais e à questão do desemprego dos jovens e do acesso 
dos jovens ao mercado de trabalho;

22. Faz sua a previsão da Comissão segundo a qual, no contexto da recuperação da 
pandemia de COVID-19, o combate à pobreza infantil será ainda mais importante nos 
próximos anos; salienta, a este respeito, a posição tanto do Parlamento como da 
Comissão segundo a qual os Estados-Membros deverão igualmente afetar pelo menos 
5 % dos recursos do FSE+ em gestão partilhada ao apoio a atividades abrangidas pela 
Garantia Europeia para a Infância; insiste, por conseguinte, e em consonância com a 
posição do Parlamento sobre o FSE+, na necessidade de criar uma rubrica orçamental 
independente no âmbito do FSE+ para a Garantia Europeia para a Infância, a que deve 
ser atribuída uma dotação de 3 mil milhões de EUR para o ano de 2021;

23. Insta os Estados-Membros e a Comissão fazerem da luta contra o desemprego dos 
jovens uma prioridade, em especial no quadro da recuperação europeia, a utilizarem 
plenamente os instrumentos financeiros, como a Garantia para a Juventude, e os 
programas europeus, como o Erasmus+, e a tomarem medidas específicas para combater 
o desemprego dos jovens e promover a sua empregabilidade;

24. Destaca que a crise da COVID-19 já deixou muitas pessoas sem emprego, em especial 
jovens, que se encontram muitas vezes em condições de trabalho precárias; acolhe com 
agrado, neste contexto, os planos da Comissão tendentes a reforçar a Garantia para a 
Juventude e destaca que é necessário que os Estados-Membros continuem a investir 
recursos suficientes do FSE+ em medidas para apoiar o emprego dos jovens e, por 
conseguinte, que atribuam, pelo menos, 15 % dos seus recursos a título do FSE+ em 
gestão partilhada a ações específicas e reformas estruturais para apoiar empregos de 
qualidade para os jovens;

25. Expressa a firme convicção de que a orçamentação sensível ao género deve ser 
integrada no orçamento geral de 2021 a fim de harmonizar melhor as políticas e as 
atividades que promovem a participação equitativa das mulheres no mercado de 
trabalho e para que existam sistemas globais para monitorizar e medir as dotações 
orçamentais ligadas às questões de género;

26. Realça a importância da responsabilização orçamental e da definição de prioridades 
para garantir aos cidadãos da UE a boa aplicação dos fundos públicos, nomeadamente 
colocando maior ênfase na elaboração de políticas assentes em dados concretos e 
concedendo especial atenção às disparidades sociais, regionais e territoriais, bem como 
às desigualdades de rendimentos;

27. Destaca o importante contributo das agências para o tratamento de uma vasta gama de 
questões nos domínios do emprego e dos assuntos sociais, tais como as condições de 
vida e de trabalho, a mobilidade, a saúde e segurança, as competências, etc., e para a 
recolha de dados, em especial por meio de inquéritos; salienta que as funções das 
agências estão em constante evolução e que, por essa razão, devem dispor dos recursos 
necessários para as desempenhar; solicita, por conseguinte, uma avaliação exaustiva das 
funções – novas e já existentes – atribuídas às agências e do seu desempenho global, 
com o objetivo de assegurar dotações orçamentais adequadas e eficazes, para que 
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disponham do financiamento necessário para poderem recolher os dados qualitativos de 
que necessitam para cumprirem melhor as suas obrigações; insiste, em particular, na 
necessidade de dotar a nova Autoridade Europeia do Trabalho (AET) de recursos 
humanos e financeiros suficientes;

28. Salienta, neste contexto, que os recursos atualmente previstos para a AET em 2021 são 
inferiores aos indicados na ficha financeira atualizada da agência, que previa um 
montante de 29 milhões de EUR para 2021 em vez de 24 milhões de EUR; considera, à 
luz dos desafios que se colocam para garantir uma mobilidade laboral justa que a crise 
da COVID-19 pôs em relevo, em especial no caso dos trabalhadores destacados e 
sazonais, que o orçamento da AET deve ser aumentado, pelo menos, para o montante 
inicialmente previsto;

29. Solicita a criação de um fórum transnacional para os decisores políticos nacionais 
procederem a um intercâmbio de práticas e experiências relacionadas com o apoio às 
entidades patronais e aos trabalhadores afetados por crises económicas e do mercado de 
trabalho, que poderia aproveitar as informações sobre esse tipo de intervenções reunidas 
pelo Observatório Europeu da Reestruturação da Eurofound (instrumentos de apoio e 
bases de dados jurídicas) e os conhecimentos especializados acumulados em exercícios 
anteriores semelhantes (como os seminários sobre política industrial regional da 
Eurofound realizados no âmbito do projeto-piloto «Future of Manufacturing in Europe» 
[O futuro da indústria transformadora na Europa] ou os seminários nacionais da DG 
EMPL sobre a antecipação e a gestão da reestruturação – projeto A.R.E.N.A.S.) e que 
poderia ser instituído graças à colaboração de diversas instituições da UE (como a DG 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, a Eurofound e o Cedefop);

30. Relembra o compromisso da Comissão de avaliar rapidamente a revisão da Diretiva 
Agentes Biológicos e, eventualmente, outros atos legislativos em matéria de saúde e 
segurança no trabalho, à luz da crise da COVID-19, e de acelerar o ritmo do seu 
trabalho sobre o novo quadro estratégico da UE em matéria de saúde e segurança no 
trabalho; solicita, neste contexto, que sejam atribuídos recursos adequados à unidade 
responsável da Direção-Geral Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão para que possa 
cumprir este compromisso;

31. Manifesta preocupação por a proposta da Comissão juntar diversas rubricas orçamentais 
associadas a objetivos de política social, nomeadamente as rubricas relativas ao apoio às 
ações de informação e formação para organizações de trabalhadores, informação, 
consulta e participação de representantes de empresas, relações laborais e diálogo 
social, numa única rubrica, a saber a rubrica «07 20 04 06 – Competências específicas 
no domínio da política social, incluindo o diálogo social»; entende que a existência de 
rubricas independentes, como no passado, garantiria a transparência e os recursos 
necessários para cada um destes domínios fundamentais;

32. Reitera que os projetos-piloto (PP) e as ações preparatórias (AP), se cuidadosamente 
preparados, são instrumentos extremamente úteis para iniciar novas atividades e 
políticas nos domínios do emprego e da inclusão social e que várias ideias da Comissão 
do Emprego e dos Assuntos Sociais foram aplicadas com êxito no passado enquanto PP 
ou AP; recorda que estes instrumentos devem ser orientados para a promoção de ideias 
inovadoras que tenham em conta as exigências da crise atual e as políticas futuras;
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33. Manifesta, contudo, a sua preocupação com a falta de objetividade da avaliação prévia 
da Comissão, o que tem um impacto importante na sua aprovação no Parlamento, e 
salienta a importância de a Comissão adotar uma abordagem transparente quando 
avaliar PP e AP;

34. Solicita, além disso, que a execução dos PP e das AP seja transparente e consentânea 
com os objetivos e as recomendações aprovados; insta a Comissão a, por motivos de 
eficiência, dar prioridade à execução destes projetos e ações através das agências da 
União, quando se inserirem nos respetivos domínios de competência;

35. Salienta a importância de incluir os países e territórios ultramarinos na elaboração do 
orçamento; insta a Comissão a adotar medidas e a atribuir fundos para combater os 
efeitos da crise da COVID-19 nos países e territórios ultramarinos.
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PARECER DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Pascal Canfin

SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que o orçamento da União para 2021 é o primeiro do Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para 2021-2027; salienta que os montantes afetados ao orçamento de 
2021 devem corresponder às expectativas dos cidadãos da União numa Europa 
pós-COVID-19, promovendo uma forte recuperação económica e melhorando a saúde 
pública, e devem ser alinhados com os objetivos do Acordo de Paris e com os objetivos 
do Pacto Ecológico Europeu, em particular o de alcançar a neutralidade climática até 
2050, o mais tardar, apoiando simultaneamente os Estados-Membros que mais 
sofreram; solicita à Comissão que avalie o orçamento da União para 2021 à luz do 
disposto no presente número e que proceda às correções adequadas se tal não for 
cumprido;

2. Congratula-se com o Instrumento de Apoio à Solvabilidade destinado a reforçar as 
condições de concorrência equitativas no mercado único e com a disposição que 
estipula que os beneficiários de apoio financeiro serão incentivados a pôr em prática um 
plano de transição ecológica, em linha com os objetivos do Pacto Ecológico; considera 
que essa disposição deve ser vinculativa e estar associada a objetivos claros e 
transparentes em matéria de clima;

3. Considera que a União deve também demonstrar liderança mundial nas questões 
climáticas através do seu orçamento; realça que há que envidar todos os esforços para 
garantir que os objetivos globais de integração das questões relativas ao clima e à 
biodiversidade sejam alcançados o mais rapidamente possível; recorda a posição do 
Parlamento no sentido de afetar 10 % do orçamento da União às despesas de 
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biodiversidade e a posição da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar de afetar 40 % do orçamento da União à despesa climática; assinala que as 
despesas relativas ao clima e à biodiversidade devem ser monitorizadas através de uma 
metodologia mais sólida, transparente e abrangente; considera que o Regulamento 
relativo à taxonomia fornece o quadro adequado para atualizar essa metodologia;

4. Sublinha que é necessário acelerar os investimentos na transição ecológica, para criar as 
condições necessárias ao crescimento de longo prazo da Europa e à resiliência da 
economia europeia a choques futuros;

5. Refere a necessidade de assegurar recursos suficientes no orçamento de 2021 da União 
para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;

6 Manifesta especial preocupação com o facto de a contribuição para a despesa com o 
clima e a biodiversidade da política agrícola comum (PAC) ter sido largamente 
sobrestimada, tal como sublinhado pelo Tribunal de Contas; observa que o Relatório 
Especial n.º 13/2020 do Tribunal de Contas Europeu concluiu que a PAC 2014-2020 
não contribuiu para travar o declínio da biodiversidade; salienta, a este respeito, a 
necessidade de pôr termo a todas as subvenções agrícolas prejudiciais;

7. Insta a Comissão a implementar instrumentos de orçamentação ecológica a partir de 
2021; sublinha, neste contexto, a importância de uma elaboração do orçamento que seja 
eficaz na proteção do clima e da biodiversidade, da utilização do princípio de «não 
prejudicar» e de medidas corretivas eficazes;

8. Sublinha que devem ser assegurados recursos suficientes para combater a perda de 
biodiversidade e a degradação ambiental, bem como para a concretização dos objetivos 
da nova Estratégia de Biodiversidade para 2030; salienta a importância de atribuir 
financiamento adequado ao Programa LIFE; recorda que a abordagem «Uma Só Saúde» 
é um pré-requisito fundamental para um sistema de saúde pública forte e resistente, 
ainda mais importante tendo em conta a propagação de zoonoses como a COVID-19; 
recorda que a utilização excessiva de antibióticos nos animais e nos seres humanos está 
entre as principais ameaças para a saúde pública da UE;

9. Solicita o reforço do apoio ao Programa Life+, incluindo das dotações específicas para a 
biodiversidade e a gestão da rede Natura 2000, e a adoção de medidas destinadas a 
garantir uma repartição equitativa do financiamento entre os Estados-Membros; solicita, 
além disso, que seja prestado apoio às avaliações ecológicas e da fitossanidade das 
florestas e à sua recuperação, especificamente a reflorestação com espécies nativas, em 
particular nos países que sofreram mais danos por incêndios;

10. Realça que deve ser atribuído um financiamento suficiente ao Mecanismo de Proteção 
Civil da União Europeia, a fim de ajudar a combater as emergências de saúde pública, 
os incêndios florestais, as inundações, os sismos e outras catástrofes naturais e de 
origem humana, cujos efeitos virão a ser muito provavelmente exacerbados pelas 
alterações climáticas; salienta que a necessidade de um mecanismo de proteção civil 
mais flexível, mais rápido e coordenado é um dos ensinamentos retirados do surto de 
COVID-19, que expôs a debilidade do atual quadro jurídico;
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11. Sublinha que o orçamento da União para 2021 deve prever recursos suficientes 
destinados ao desenvolvimento de capacidades para lidar com pandemias, a fim de 
garantir a proteção dos cidadãos europeus, e criar as bases para o reforço da ação da 
União em aspetos essenciais da saúde, conduzindo à criação de uma União Europeia da 
Saúde; salienta que devem ser afetados recursos suficientes em particular para material 
estratégico como vacinas, tratamentos e dispositivos médicos e a execução da futura 
estratégia no domínio farmacêutico para a Europa, a fim de facilitar a mobilidade 
transfronteiriça de pacientes e de profissionais de saúde, bem como de aumentar o 
investimento em investigação médica; sublinha que devem ser afetados recursos 
suficientes ao Programa UE pela Saúde; salienta que o reforço das competências do 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), tal como previsto no 
novo QFP, deve ser refletido em medidas orçamentais adequadas a partir de 2021 e que, 
além disso, as competências e o orçamento da Agência Europeia de Medicamentos 
devem ser aumentados; refere que a contratação pública conjunta eficiente pode resultar 
em poupanças significativas para o orçamento da União e dos Estados-Membros;

12. Salienta que é imperativo que o orçamento da União disponha de recursos suficientes 
para poder satisfazer as expectativas elevadas criadas relativamente ao seu papel na 
concretização de uma recuperação sustentável e de uma transição justa para a 
neutralidade climática; salienta o papel fundamental que o desenvolvimento dos 
recursos próprios pode desempenhar a este respeito; recorda as exigências do 
Parlamento de se criar um conjunto de recursos próprios novos, incluindo um imposto 
sobre os plásticos e as receitas provenientes do Sistema de Comércio de Licenças de 
Emissão da União Europeia (RCLE-UE); sublinha a necessidade de a União expandir 
consideravelmente o seu conjunto de recursos próprios;

13. Insta a Comissão a assegurar um nível adequado de recursos humanos nas direções 
relevantes para garantir a aplicação plena da estratégia de biodiversidade e da estratégia 
para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade e para a transição para uma 
economia circular e neutra em termos de clima até 2050, o mais tardar; manifesta 
preocupação pelo facto de o pessoal da Direção-Geral do Ambiente ter sofrido cortes 
significativos nos últimos anos e de o seu nível de recursos humanos representar apenas 
1,3 % do pessoal da Comissão; considera que um nível suficiente de pessoal qualificado 
é uma condição prévia para o êxito da aplicação e execução das políticas da União;

14. Congratula-se com o Programa UE pela Saúde, que contribui para dar resposta às 
importantes necessidades estruturais identificadas durante a crise de COVID-19, 
definindo domínios de ação essenciais, como a melhoria dos sistemas nacionais de 
saúde e a disponibilidade e os preços baixos dos medicamentos e de outros produtos 
relevantes para a crise;

15. Defende uma PAC que apoie a produção agroecológica local por pequenas explorações 
agrícolas que respeite a produção alimentar e coexista com o ambiente natural, sem 
utilizar pesticidas nocivos e fertilizantes químicos; solicita que o orçamento da União 
preveja linhas e instrumentos de financiamento para ajudar a desenvolver as políticas 
destinadas a minimizar o impacto da utilização de herbicidas, especialmente sobre os 
polinizadores, e reforçar e promover métodos de conservação e de produção agrícola 
integrada;
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16. Assinala a importância de assegurar a afetação de recursos financeiros suficientes e 
recursos humanos adequados às agências da União do âmbito de competências da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ECHA, ECDC, 
AEA, EFSA e EMA), a fim de lhes permitir que cumpram o seu mandato, executem as 
respetivas tarefas e respondam da melhor forma às consequências do surto de COVID-
19; sublinha que é necessária uma coordenação adequada entre as agências para tornar o 
seu trabalho mais eficaz e permitir uma utilização equitativa e eficiente dos fundos 
públicos;

17. Insta a Comissão a dar rapidamente início aos projetos-piloto e às ações preparatórias e 
salienta que esses instrumentos e os seus resultados devem ser integrados nas ações e 
programas políticos da União para cumprir o seu objetivo.
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PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Cristian-Silviu Buşoi

SUGESTÕES

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:

1. Lamenta o acordo alcançado pelo Conselho Europeu em julho sobre o QFP 2021-2027 
no que diz respeito aos programas da competência da Comissão ITRE; destaca que as 
dotações financeiras para todos esses programas estão abaixo do nível inicialmente 
proposto pela Comissão em 2018 e abaixo do nível considerado necessário pelo 
Parlamento Europeu; expressa a firme convicção de que, sem um financiamento 
suficiente, esses programas correm o risco de não conseguirem cumprir os seus 
objetivos políticos, o que deixaria a União sem condições para atingir o seu objetivo 
duplo de uma transformação digital e ecológica; frisa, além disso, que a União deve 
conceder financiamento suficiente se espera que a investigação e a inovação tenham um 
impacto sobre desafios importantes, como a criação de uma vacina contra a COVID-19, 
a superação da crise sanitária e económica, a descarbonização da economia e a 
aceleração da transição energética, tornando-se um líder em tecnologias novas e 
inovadoras, apoiando as empresas (especialmente as PME) na recuperação; reitera, por 
conseguinte, a sua intenção de negociar o reforço financeiro específico dos programas 
emblemáticos da União no próximo QFP;

2. Entende, por conseguinte, que o orçamento de 2021 deve ter como objetivo utilizar toda 
a margem disponível e recorrer a todos os instrumentos de flexibilidade disponíveis, a 
fim de reforçar, em especial, os programas da União que apoiam a transformação digital 
ecológica sustentável e eficiente em termos energéticos e de recursos, a luta contra o 
impacto social e económico da pandemia de COVID-19, bem como a recuperação 
rápida das PME da União, que foram as mais afetadas pela crise; insiste em que o 
orçamento de 2021 deve contribuir significativamente para o financiamento do 
investimento do Pacto Ecológico Europeu, que visa criar um quadro propício para 
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facilitar e estimular os investimentos públicos e privados necessários à transição para 
uma economia competitiva e inclusiva com impacto neutro no clima;

3. Assinala que o impacto e as consequências da pandemia de COVID-19 exacerbaram 
deficiências persistentes nos sistemas de saúde e demonstraram a necessidade de 
investir em investigação no domínio da saúde, com o objetivo de assegurar a saúde 
como um bem público, disponível para todos, e de melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos; frisa a necessidade de novas abordagens em matéria de cuidados de saúde 
centrados no ser humano; apela, por conseguinte, a um maior apoio no orçamento de 
2021 por forma a garantir o acesso a serviços de diagnóstico, terapêuticos e de saúde 
pública de qualidade para todos;

4. Realça, em particular, o facto de serem necessários fundos adicionais para o Horizonte 
Europa, o novo programa Europa Digital, o MIE Digital e o Programa Espacial, a fim 
de apoiar a transformação digital das sociedades e das indústrias, incluindo o reforço 
das competências e a requalificação dos trabalhadores e cidadãos da União, o que é vital 
para a prosperidade futura da Europa num contexto geopolítico difícil; sublinha que a 
pandemia de COVID-19 demonstrou a importância crescente da digitalização para o 
funcionamento diário da economia, pelo que solicita a atribuição de financiamento 
adequado visando o aumento da conectividade, com investimentos em capacidades 
digitais estratégicas (inteligência artificial, cibersegurança, dados e infraestruturas de 
computação em nuvem, redes de alta velocidade), criando uma verdadeira economia de 
dados e cadeias de valor sustentáveis;

5. Insiste, além disso, na necessidade de fundos adicionais para garantir o êxito do Pacto 
Ecológico Europeu, enfrentar adequadamente a crise climática e contribuir para a 
transição para uma economia e uma sociedade com impacto neutro no clima até 2050, 
em conformidade com o Acordo de Paris; faz notar que, para o efeito, são necessários 
aumentos substanciais para o Horizonte Europa, o MIE Energia e o Programa Espacial, 
bem como para o Fundo para uma Transição Justa;

6. Destaca a necessidade de apoiar a competitividade e a capacidade industrial da União, e 
apela, neste contexto, a um financiamento suficiente para apoiar as PME, as 
microempresas e as empresas em fase de arranque, que foram gravemente afetadas pela 
crise; sublinha, além disso, a importância de programas como o Fundo Europeu de 
Defesa para apoiar a autonomia estratégica da União;

7. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa abrangente e pormenorizada 
sobre o seguimento, a responsabilização e a verificação da integração das questões 
relativas ao clima e à biodiversidade e solicita que o Parlamento Europeu seja 
estreitamente associado ao desenvolvimento destas metodologias;

8. Recorda o importante papel que as agências da União desempenham para ajudar a 
alcançar os objetivos políticos estabelecidos pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho; 
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 ACER, que durante muitos anos 
tem tido falta de financiamento e falta de pessoal, correndo-se o risco de comprometer o 
funcionamento da ACER e a sua capacidade para desempenhar as suas atribuições de 
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acompanhamento e transparência do mercado, bem como as atribuições adicionais que 
lhe foram conferidas através de legislação recente, designadamente o pacote Energias 
Limpas; lamenta que, mais uma vez, a Comissão não tenha dado resposta a este 
problema logo no seu projeto de orçamento; recorda que, a partir de 2021, a Agência do 
GNSS Europeu será convertida na Agência da União Europeia para o Programa 
Espacial, com uma lista ampla de novas atribuições que lhe serão conferidas; solicita, a 
este respeito, um aumento adequado do respetivo orçamento;  recorda a sua resolução, 
de 14 de maio de 2020, sobre a quitação dada à Agência de Apoio ao ORECE1, na qual 
solicita um aumento adequado do orçamento atribuído à Agência para o apoio ao 
ORECE, que é essencial, devido ao facto de o ORECE depender atualmente de recursos 
externos, o que cria um risco para a continuidade das atividades; solicita, além disso, 
um ajustamento do quadro de pessoal e um aumento específico do orçamento previsto 
para a Agência de Apoio ao ORECE.

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0099.
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3.9.2020

PARECER DA COMISSÃO DO MERCADO INTERNO E DA DEFESA DOS 
CONSUMIDORES

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 - todas as secções
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Leszek Miller

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:

1. Congratula-se com o facto de a Comissão ter proposto um novo programa 
especificamente destinado a apoiar o funcionamento eficaz do mercado único, que agrupa 
seis programas anteriores, bem como numerosas medidas de diferentes domínios de 
intervenção; considera que este novo programa contribuirá para melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a competitividade das PME, para gerar o 
crescimento da Europa no mercado globalizado; solicita, por conseguinte, à Comissão e 
aos Estados-Membros que mantenham um financiamento suficiente do programa, 
especialmente no contexto do plano de recuperação e da transição ecológica e digital;

2. Observa que as competências da Comissão IMCO no âmbito do processo orçamental 
abrangem a rubrica 1 «Mercado Único, inovação e digital», incluindo os capítulos 
orçamentais 03 02 (programa Mercado Único), 03 03 (Programa Antifraude da UE) e 
03 05 (cooperação no domínio aduaneiro);

3. Assinala que quase todos os setores da economia europeia foram fortemente afetados pela 
crise de COVID-19; sublinha que uma recuperação bem-sucedida exige que os Estados-
Membros respeitem as regras do mercado interno; salienta que os consumidores 
recuperarão a confiança no mercado único, garantindo o respeito dos seus direitos; 
salienta a necessidade de apoiar as empresas, especialmente as PME, na sua transição e 
desenvolvimento ecológicos e digitais, bem como o seu acesso ao mercado único; 
considera que as dotações atribuídas no âmbito da rubrica 1 devem ser aumentadas para 
se tornarem um sólido centro de financiamento dedicado à sustentabilidade, à inovação, 
às infraestruturas estratégicas e à transformação digital, o que tornará o mercado único 
mais forte e mais resiliente, nomeadamente investindo numa economia eficiente em 
termos de energia; sublinha a necessidade particular de criar sinergias entre o Programa 
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a favor do Mercado Único e o fundo de recuperação «Next Generation EU», de modo a 
mobilizar os investimentos necessários;

4. Observa que a crise de COVID-19 colocou em evidência a dependência do mercado único 
da UE das cadeias de abastecimento e dos fabricantes mundiais, bem como os perigos 
decorrentes da falta de segurança dos produtos; sublinha, por conseguinte, a importância 
de uma política dos consumidores sólida, que proporcione proteção e previsibilidade aos 
consumidores, tanto em linha como fora de linha, e que ofereça às empresas a confiança 
necessária para fornecerem os seus bens e serviços em todo o mercado interno e assegure 
a fiscalização do mercado e o cumprimento do direito da UE; sublinha a importância de 
aprofundar o mercado único através da eliminação efetiva dos obstáculos à livre 
circulação de bens e serviços, observa, a este respeito, que 2021 será o primeiro ano de 
aplicação do Programa do Mercado Único e solicita que se aumente substancialmente o 
montante de financiamento destinado aos objetivos relativos às PME e se crie uma rubrica 
orçamental autónoma e reforçada em matéria de fiscalização do mercado; sublinha 
também que a realização do mercado único digital deve continuar a ser uma das principais 
prioridades orçamentais e reconhece a importância do programa Europa Digital para 
definir e apoiar a transformação digital da sociedade e da economia europeias, que será 
crucial para o desenvolvimento do mercado único digital e garantirá simultaneamente a 
segurança dos consumidores europeus;

5. Assinala que as infraestruturas transnacionais são a espinha dorsal do mercado único, 
permitindo que mercadorias, serviços, empresas e cidadãos circulem livremente através 
das fronteiras; saúda, por conseguinte, a reforma do financiamento do MIE para o 
investimento nas infraestruturas pan-europeias para as redes de transporte, digitais e 
energéticas e para a continuação do seu desenvolvimento; sublinha também que os 
programas de administração pública em linha que visam a modernização da 
administração pública e a digitalização dos serviços públicos oferecem um valor 
acrescentado a todos os intervenientes no mercado único, em particular os cidadãos e as 
empresas, pelo que solicita que se atribua mais recursos para a plena implementação do 
Portal Digital Único, que pode sofrer atrasos em vários Estados-Membros;

6. Apoia a abordagem da Comissão no sentido de melhorar e reforçar o novo instrumento 
relativo aos equipamentos de controlo aduaneiro e o programa Alfândega; salienta, 
contudo, que a Comissão e os Estados-Membros acumularam já atrasos na execução 
prevista do Código Aduaneiro da União e lamenta a falta de recursos financeiros e 
humanos nos Estados-Membros; salienta a importância de financiar adequadamente 
soluções inovadoras e equipamento moderno nas operações aduaneiras, para uma maior 
eficiência das empresas da UE e uma racionalização da proteção dos consumidores; 
congratula-se, a este respeito, com o aumento das dotações da rubrica orçamental 
03 05 01, que poderá impulsionar uma redução dos atrasos na execução do programa 
Alfândega;

7. Salienta que o princípio do valor acrescentado europeu deve constituir a pedra angular de 
todos os investimentos financiados pela UE; salienta que o financiamento da UE deve ser 
acompanhado de resultados mensuráveis, e não de simples avaliações de resultados, que 
permitam fazer uma comparação e classificar cada programa da UE segundo a sua 
eficiência;
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8. Reitera que despesas eficientes e uma avaliação adequada podem gerar poupanças 
suscetíveis de ser utilizadas para financiar outras ações;

9. Salienta a importância de as recomendações do Tribunal de Contas Europeu serem 
plenamente respeitadas, no interesse de um orçamento mais eficaz e de uma melhor 
relação custo/eficácia para os cidadãos europeus; sublinha que o orçamento deve ser 
transparente e compreensível para os cidadãos da UE e basear-se no desempenho, a fim 
de aumentar a eficiência e a produtividade das instituições públicas;

10. Solicita à Comissão que apoie as propostas de projetos-piloto e ações preparatórias no 
âmbito das competências da Comissão IMCO.
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PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Marian-Jean Marinescu

SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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 setor dos transportes da União é essencial para o 

desenvolvimento económico, social e ambiental da União e para a sua 
sustentabilidade, bem como para assegurar a acessibilidade territorial e a 
conectividade de todas as regiões da União, prestando particular atenção às regiões 
periféricas, rurais, insulares e ultraperiféricas;

B. Considerando que os transportes serão essenciais para alcançar a neutralidade 
climática até 2050 e que qualquer contributo significativo do setor dos transportes 
para este objetivo exigirá enormes investimentos financeiros públicos e privados a 
nível nacional e da UE, a fim de acelerar a transição para uma mobilidade 
sustentável, segura, inteligente, interoperável e multimodal;

C. Considerando que os setores dos transportes e do turismo se contam entre os mais 
duramente afetados pela recente crise da COVID-19; considerando que os 
transportes se revelaram essenciais para fornecer todos os bens necessários, 
incluindo equipamento médico e sanitário, à população da União no contexto da 
crise; considerando que a recuperação dos setores dos transportes e do turismo é 
fundamental para o bom funcionamento do mercado interno da UE, bem como para 
a conectividade e a competitividade na UE, incluindo nas zonas remotas e 
escassamente povoadas;

D. Considerando que se estima que o setor dos transportes terá uma das maiores perdas 
de valor acrescentado bruto real em 2020 (cerca de 20%), estando alguns meios de 
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transporte particularmente expostos – como a aviação, com uma perda de 
passageiros estimada em 60% durante todo o ano de 2020; considerando que se 
estima que o ecossistema do turismo terá as maiores perdas de capital próprio em 
2020 (cerca de 171 mil milhões de EUR, 26,4% das perdas totais do ecossistema) e 
que representa 22% das necessidades de investimento;

E. Considerando que é essencial garantir que os cidadãos europeus não sejam vítimas 
dos aumentos dos custos dos transportes relacionados com a crise da COVID-19;

1. Observa com alguma apreensão que as dotações de autorização para o Next 
Generation EU, enquanto receitas afetadas do orçamento de 2021, ascendem a 211 
mil milhões de EUR; observa que tal representa 126% das dotações de autorização 
regulares do orçamento da União que não estão sujeitas ao mesmo nível de controlo 
parlamentar;

2. Lamenta profundamente a redução muito importante da contribuição do Next 
Generation EU para o programa InvestEU – que passou de 30,3 mil milhões para 
5,6 mil milhões de EUR no próximo QFP – como previsto pelo Conselho Europeu 
de julho; nota que, consequentemente, a proposta do Conselho de aumentar o 
orçamento anual para 2021 do programa InvestEU em 551 milhões de EUR nesta 
rubrica orçamental não compensa, nem de longe, a redução drástica da contribuição 
de 9,645 mil milhões de EUR do Next Generation EU prevista para o InvestEU para 
2021, pelo que é claramente insuficiente; insiste na inclusão da nova vertente 
estratégica da política europeia de investimento no InvestEU, que inclui 
oportunidades de investimento fundamentais para infraestruturas de transportes 
sustentáveis e seguras, para soluções e equipamento de mobilidade e para a 
implantação de tecnologias inovadoras, assim contribuindo para uma maior coesão 
económica, territorial e social e maximizando o impacto e o valor acrescentado do 
apoio financeiro da UE; reitera que o InvestEU deve ser fundamental para apoiar 
operações que promovam um turismo inovador, digital e sustentável;

3. [02 03 01] Reitera o papel crucial do Mecanismo Interligar a Europa (MIE) na 
promoção do desenvolvimento duma rede transeuropeia (RTE-T) de alto 
desempenho que seja sustentável, segura, multimodal, interoperável e interligada 
nos domínios das infraestruturas dos transportes, da energia e dos serviços digitais, 
bem como na consecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e na promoção 
da mobilidade inteligente e sustentável, incluindo um aumento do transporte de 
mercadorias por via ferroviária e por vias navegáveis interiores; considera 
inaceitável a redução drástica das autorizações para os ramos da energia e digital do 
MIE e a redução global do orçamento do MIE em comparação com a proposta inicial 
do Parlamento Europeu; 

considera particularmente inaceitável que, na sequência do Conselho Europeu de 
julho, as dotações de autorização para o MIE–Transportes para 2021-2027 sejam 
agora inferiores até às do QFP para 2014-2020 e que a posição do Conselho preveja 
uma redução de 227,3 milhões de euros em comparação com o projeto de orçamento 
de 2021, o que seria completamente insuficiente à luz das necessidades do setor; por 
isso, solicita um orçamento do MIE em consonância com a posição do Parlamento 
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Europeu sobre o QFP1; recorda que o planeamento das despesas do MIE a curto, 
médio e longo prazo deve ter em conta uma abordagem orientada para os resultados 
e tentar obter um valor acrescentado europeu, inclusivamente através de sinergias 
entre setores como os transportes, a energia, o turismo e a digitalização;

4. [02 03 01] Lamenta profundamente as conclusões do Conselho acordadas pelos 
Estados-Membros em 21 de julho de 2020, determinando uma pré-afetação de 
1 384 milhões de EUR da dotação geral do MIE à conclusão das grandes ligações 
ferroviárias transfronteiriças em falta entre os países da coesão; recorda que o 
financiamento do MIE se baseia na competitividade de projetos para a UE-27 e 
que não é dedicado apenas aos países da coesão, pelo que não é possível pré-afetar 
fundos a um projeto específico dum número limitado de Estados-Membros; insta o 
Parlamento a confirmar a sua posição, atribuindo o montante total do MIE à 
UE-27;

5. [02 10 01] Regista o ligeiro aumento do orçamento para 2021 da Agência da União 
Europeia para a Segurança da Aviação (AESA), mas lamenta que a dotação prevista 
na posição do Conselho seja inferior à da proposta do projeto de orçamento; reitera 
que a AESA está classificada como uma agência de «investimento estratégico 
europeu» que, em 2018, recebeu novas tarefas essenciais consideráveis; recorda o 
forte desempenho e o investimento de recursos da AESA no contexto do Pacto 
Ecológico Europeu (por exemplo, o programa de atribuição do rótulo ecológico da 
AESA) e da gestão da crise sanitária em 2020, tendo aplicado o protocolo sanitário 
para a aviação em estreita coordenação com o Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças (ECDC), a fim de permitir o restabelecimento de operações 
aéreas seguras na UE e a nível mundial; 

recorda os esforços envidados pela AESA, nomeadamente as suas atividades de 
recuperação ecológica do setor da aviação da UE, incluindo a renovação das frotas 
das companhias aéreas por aeronaves com os mais elevados requisitos de 
certificação ambiental; recorda igualmente a importância do transporte aéreo e das 
suas infraestruturas (por exemplo, aeroportos) para assegurar a interoperabilidade 
com outros meios de transporte, nomeadamente o transporte ferroviário, e o seu 
valor acrescentado em termos de conectividade, com serviços e ligações de longo 
curso às regiões periféricas, territórios e ilhas; solicita, por isso, um aumento de 
16,45% do orçamento da agência para 2021 relativamente a 2020, e que os aumentos 
subsequentes sejam confirmados no próximo QFP, de modo a permitir uma AESA 
mais forte, com vista a fazer avançar progressivamente a iniciativa Céu Único 
Europeu, entre outras;

6. [02 10 02] Regista com satisfação o aumento significativo do orçamento para 2021 
da Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA); solicita que os aumentos 
subsequentes sejam confirmados no próximo QFP, a fim de reforçar a EMSA;

7. [02 10 03] Lamenta a diminuição do orçamento para 2021 da Agência Ferroviária 
da União Europeia (AFE), cujo papel é crucial para uma transição duradoura do 

1 17,746 mil milhões de EUR para 2021-2027 a preços de 2018 (uma média de 2,542 mil milhões de EUR 
por ano);



RR\1217280PT.docx 69/116 PE658.989v02-00

PT

transporte rodoviário para o ferroviário e para o progresso na criação do espaço 
ferroviário europeu único; assinala que essa diminuição é particularmente 
lamentável dado que 2021 será o Ano Europeu do Transporte Ferroviário; solicita, 
portanto, que o orçamento da AFE seja mantido, pelo menos, ao nível dos 
27,44 milhões de EUR de 2020 e que a percentagem de aumento prevista no projeto 
de orçamento para os anos seguintes seja aplicada acima desse limite; acolhe 
favoravelmente o facto de a Comissão ter lançado um concurso para um 
projeto-piloto sobre a revitalização dos comboios noturnos transfronteiriços; exorta 
a Comissão a promover a revitalização de comboios noturnos europeus confortáveis 
como alternativa possível e sustentável aos voos de curta distância e às viagens de 
automóvel de longa distância;

8. [05 05 03] Lamenta a acentuada diminuição da contribuição do Fundo de Coesão 
para o MIE no domínio dos transportes (menos 18,9% para as dotações de 
autorização); solicita que a contribuição seja restabelecida ao seu nível de 2020, a 
fim de refletir o papel crucial que a política de transportes e o investimento da União 
desempenham na promoção e no reforço da coesão territorial, social e económica 
na União; considera que os projetos de transportes financiados pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo de Coesão (FC) devem 
imperativamente dar prioridade ao desenvolvimento e conclusão das redes principal 
e global da RTE-T;

9. [09 03 01] Salienta a importância do investimento necessário para o setor dos 
transportes no âmbito do Fundo para uma Transição Justa, a fim de assegurar uma 
transição justa, inclusiva e socialmente aceitável para a neutralidade climática, em 
que ninguém seja deixado para trás; salienta a necessidade de apoiar o reforço e 
requalificação dos trabalhadores e dos candidatos a emprego no setor dos 
transportes, o investimento produtivo e sustentável nas PME e o investimento em 
mobilidade inteligente e sustentável, bem como infraestruturas de transportes 
respeitadoras do ambiente; contudo, lamenta profundamente os cortes propostos 
no QFP e no Next Generation EU para o Fundo para uma Transição Justa 
recentemente adotados pelo Conselho, que podem ter impacto no orçamento para 
2021;

10. [13 04 01] Lamenta profundamente que a nova proposta da Comissão relativa ao 
QFP preveja uma redução de 75% nas autorizações para a mobilidade militar no 
âmbito do pilar dos transportes, que visa adaptar partes das redes da RTE-T com 
vista a uma dupla utilização da infraestrutura de transportes para melhorar a 
mobilidade civil e militar; considera que esta redução limita de facto o novo objetivo 
político da União a ações meramente simbólicas; solicita que o nível inicial seja 
restabelecido e que o nível das autorizações para 2021 seja fixado em conformidade;

11. [novo] Lamenta a relutância da Comissão em criar uma dotação e um programa 
específicos para o turismo sustentável a nível europeu, incluindo a atribuição dum 
orçamento de 300 milhões de EUR, que o Parlamento Europeu solicitou repetida e 
regularmente; reitera a necessidade de criar uma nova rubrica orçamental para ter 
em conta um setor que tem fortes ligações aos transportes, que foram gravemente 
afetados pela crise da COVID-19 e são muito importantes para a economia, a 
competitividade, o emprego e o desenvolvimento social da UE;
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12. Reitera a importância dum 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 e orientado para os resultados das 
despesas da União;

13. Reitera o importante papel que as parcerias europeias podem desempenhar 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; salienta que os programas de financiamento da UE, como o Horizonte 
Europa, podem desempenhar um papel fundamental na promoção de parcerias com 
os países da UE, o setor privado, as fundações e outras partes interessadas; solicita 
que essas iniciativas – por exemplo, a criação duma parceria europeia para o setor 
marítimo – recebam financiamento adequado para contribuírem para esses 
objetivos; contudo, lamenta profundamente os cortes propostos no QFP e no Next 
Generation EU para o programa de investigação do Horizonte Europa, recentemente 
adotados pelo Conselho, que podem ter impacto no orçamento para 2021;

14. Recorda que o investimento público em infraestruturas é particularmente 
permeável à fraude; salienta a importância de garantir um processo de adjudicação 
transparente e competitivo para os grandes projetos de infraestruturas de 
transportes financiados pela UE; 

15. Sublinha que a fraca qualidade dos transportes contribui para o subinvestimento, as 
disparidades regionais e as lacunas de inclusão graves que afetam negativamente o 
ambiente empresarial e comprometem os esforços de coesão; insiste, portanto, em 
que o investimento é particularmente necessário nas áreas onde a infraestrutura de 
transportes está em condições precárias; salienta que o subdesenvolvimento das 
infraestruturas é frequentemente causado pela fraca capacidade institucional local e 
que, por isso, o investimento deve ser acompanhado de assistência técnica e 
supervisão substanciais por parte da UE;

16. Regista com preocupação a ausência de recursos para impulsionar os esforços 
destinados a completar a rede global, que tem um valor socioeconómico 
fundamental especialmente para as zonas periféricas, onde a melhoria da 
mobilidade é um dos fatores essenciais para evitar o despovoamento e o declínio 
económico;

17. Salienta a necessidade de racionalizar a utilização dos recursos atribuídos para 
impulsionar e desenvolver os setores dos transportes e do turismo, bem como a de 
promover uma forte redução da burocracia, a fim de reduzir os custos e prazos de 
execução da rede de infraestruturas europeia que ainda está incompleta.
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PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(2020/1998(BUD))

Relatora de parecer: Andżelika Anna Możdżanowska

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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 da União forte e ambicioso para 2021, com vista a atenuar o 
impacto socioeconómico da crise da COVID-19 e apoiar a recuperação da União, 
reforçar a convergência económica, social e regional, a coesão e a resiliência, apoiar um 
crescimento sustentável, justo e inclusivo e acelerar a execução das principais 
prioridades e objetivos da União, como a coesão social, económica e territorial e o 
desenvolvimento regional, a ação climática, o Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de 
Paris, o princípio de «não prejudicar significativamente», a transição justa para uma 
economia neutra em termos de carbono até 2050, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a transformação digital, a inovação e 
a gestão dos fluxos migratórios, com base na solidariedade, na cooperação e na 
responsabilidade partilhada; sublinha que a pandemia de COVID-19 deu origem a 
múltiplos desafios socioeconómicos novos e inesperados relativamente aos quais a 
União e os seus Estados-Membros devem reagir com determinação e encontrar soluções 
justas e eficazes, tanto a nível da União como dos Estados-Membros;

2. Reitera a sua posição relativamente a um orçamento para 2021 de 192,1 mil milhões de 
EUR a preços atuais em dotações de autorização e o seu pedido de importantes dotações 
adicionais para além desta posição, a fim de dar resposta ao impacto socioeconómico da 
crise da COVID-19; lamenta, neste contexto, a falta de ambição e de decisão 
demonstrada pela Comissão na sua proposta de projeto de orçamento para 2021, que 
representa uma redução de 9,8 % em relação ao orçamento de 2020 em termos de 
dotações e que inclui cortes significativos em relação às principais políticas e programas 
da União, como a coesão, o desenvolvimento regional, a agricultura, o apoio às PME, a 
saúde, a investigação e a inovação; sublinha que não se pode considerar que estes cortes 
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sejam compensados pelas dotações complementares do instrumento Next Generation 
EU e apela a que as políticas e os programas supracitados sejam significativamente 
reforçados no orçamento de 2021;

3. Recorda que a coesão é uma competência partilhada entre a União e os Estados-
Membros e, enquanto política de investimento público de grande relevo e eficaz, 
desempenhará um papel importante na atenuação do impacto económico e social e 
também um papel crucial na trajetória de recuperação das consequências da pandemia 
de COVID-19; salienta que a política de coesão, política fundamental e a mais 
conhecidas das políticas da UE, moldou a União tal como hoje a conhecemos, assenta 
na solidariedade e tem por objetivo reduzir as disparidades económicas, sociais e 
territoriais ainda existentes entre os Estados-Membros e reforçar a resiliência 
económica, territorial e social no interior da União e das suas regiões, com vista a um 
desenvolvimento mais harmonioso que ajude a União a permanecer competitiva a nível 
mundial; assinala que a realização destes objetivos só é possível com um financiamento 
adequado; salienta, neste contexto, que os programas geridos no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) apoiam e contribuem significativamente 
para a implementação de soluções sustentáveis para um crescimento económico justo e 
inclusivo, o Pacto Ecológico Europeu, o investimento e a competitividade, bem como 
para condições de trabalho e de vida dos cidadãos seguras e de elevada qualidade, em 
que se inclui a igualdade de oportunidades, a justiça social e a não discriminação; 
sublinha o papel importante desempenhado pelos FEEI na transformação económica 
inovadora e inteligente e na transição ecológica para uma União eficiente na utilização 
da energia e dos recursos e neutra em termos de clima: salienta que, para maximizar o 
impacto dos FEEI, é essencial que as autoridades dos Estados-Membros a todos os 
níveis trabalhem em estreita colaboração e em parceria com os empregadores, os 
sindicatos, o meio académico, as organizações não governamentais e outras partes 
interessadas;

4. Observa que o orçamento para 2021 é o primeiro do novo período de programação de 
2021-2027 e deve refletir os princípios e as prioridades de um quadro financeiro 
plurianual (QFP) revisto e reorientado e contribuir eficazmente para a atenuação do 
impacto social, económico e sanitário da pandemia de COVID-19 de forma justa, 
inclusiva, sustentável e resiliente, tendo simultaneamente em conta as regras e os 
princípios orçamentais que garantam uma execução imediata e eficaz, adaptada às 
necessidades específicas das regiões; recorda, neste contexto, que é necessário aprovar, 
tão rapidamente quanto possível, a regulamentação e os documentos de 
acompanhamento necessários;

5. Destaca a necessidade de medidas de emergência reforçadas e específicas para apoiar de 
forma rápida e eficaz os cidadãos, os trabalhadores, os trabalhadores por conta própria e 
os setores mais afetados pela crise da COVID-19, a fim de evitar divergências ainda 
maiores entre Estados-Membros e entre regiões; solicita um aumento significativo dos 
recursos destinados a combater as desigualdades sociais e de género, a pobreza e o 
desemprego, prestando especial atenção aos jovens e aos grupos vulneráveis;

6. Reconhece que o acordo do Conselho Europeu sobre o Instrumento de Recuperação da 
União Europeia (Next Generation EU) constitui um primeiro passo importante no 
sentido de uma recuperação justa, inclusiva, sustentável e resiliente da União; lamenta, 
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no entanto, os importantes cortes na componente de subvenções do instrumento Next 
Generation EU no acordo final, o que perturbou seriamente o equilíbrio entre 
subvenções e empréstimos e conduziu a cortes significativos nas dotações 
complementares para os programas Horizonte Europa e InvestEU, o Fundo de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), a iniciativa REACT-EU e o Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ), à retirada de dotações complementares para o Programa UE pela 
Saúde, o Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de 
Cooperação Internacional (IVCDCI) e a ajuda humanitária, bem como à anulação total 
do Instrumento de Apoio à Solvabilidade; salienta que estes cortes comprometem 
seriamente os esforços de recuperação;

7. Sublinha a necessidade de prever um nível suficiente de dotações de pagamento no 
orçamento para 2021 que tenha em conta o volume das autorizações por liquidar no 
final de 2020, a fim de evitar a acumulação de créditos não pagos do QFP 2014-2020 e 
financiar adiantamentos para as despesas relacionadas com a pandemia de COVID-19; 
assinala que, devido aos atrasos na execução do período de programação de 2014-2020, 
a maior parte dos pagamentos relevantes será liquidada em 2021 e 2022; sublinha a 
maior exatidão das previsões dos Estados-Membros, que devem ser plenamente tidas 
em conta no orçamento para o exercício de 2021; assinala, por conseguinte, que é 
necessário um plano de pagamentos credível para a totalidade do QFP 2021-2027, que 
preveja pagamentos suficientes nos seus primeiros anos e a possibilidade de transferir 
pagamentos não utilizados para os anos seguintes, através de instrumentos especiais 
com limites acima dos limites máximos de pagamentos do QFP;

8. Reitera que a revisão do sistema de recursos próprios da União e a introdução de um 
cabaz de novos recursos próprios, a partir de 1 de janeiro de 2021, com base num 
calendário juridicamente vinculativo, são essenciais para satisfazer as necessidades 
financeiras acrescidas decorrentes do apoio à recuperação e da concretização de outras 
prioridades e objetivos da União; insta os Estados-Membros a chegarem rapidamente a 
acordo quanto a um aumento dos limites máximos dos recursos próprios e a adotarem 
com celeridade as propostas legislativas que introduzam novos recursos próprios;

9. Congratula-se com a flexibilidade reforçada e com os programas simplificados da 
política de coesão – aumento do cofinanciamento, utilização dos fundos da UE para 
combater a crise – introduzidos em março e abril de 2020, e considera que se devem 
manter também no QFP 2021-2027 enquanto mecanismo de salvaguarda da economia 
da União em tempos turbulentos e imprevisíveis, sem prejuízo dos princípios e 
objetivos fundamentais da política de coesão e no pleno respeito das regras aplicáveis à 
boa gestão dos recursos e à transparência das despesas;

10. Toma nota das medidas de recuperação aprovadas e congratula-se com as medidas já 
aprovadas, como o alargamento do Fundo de Solidariedade da UE às emergências de 
saúde pública, que permitirá disponibilizar quase 800 milhões de EUR em 2020, e a 
iniciativa de investimento em resposta ao coronavírus (CRII e CRII+), que visa 
assegurar 8 mil milhões de EUR de liquidez, com o objetivo acelerar o investimento 
público europeu para que atinja um montante de 37 mil milhões de EUR, a fim de 
apoiar os cidadãos, as regiões e os países particularmente afetados pela pandemia de 
COVID-19;
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11. Reconhece que a importância de que se reveste a resolução legislativa de 17 de abril de 
20201, no âmbito da qual foram aprovadas medidas específicas para proporcionar uma 
flexibilidade excecional na utilização dos FEEI em resposta à pandemia de COVID-19; 
observa que tal conduzirá a uma execução mais rápida e, por conseguinte, a uma maior 
necessidade de dotações de pagamento, o que deverá refletir-se no orçamento para 
2021; considera que convém manter as medidas específicas que permitiram obter 
excelentes resultados;

12. Congratula-se com a proposta da Comissão de não exigir aos Estados-Membros o 
reembolso dos pré-financiamentos não utilizados pagos no início do ano, ou seja, os 
Estados-Membros não terão de devolver à Comissão os fundos remanescentes das 
despesas previstas, uma vez que tal poderia ter consequências negativas para a execução 
dos projetos em curso, mas reconhece que essa situação pode criar um défice de 
financiamento no orçamento de 2020 (os pré-financiamentos constituem receitas 
afetadas ao orçamento da UE) e, consequentemente, aumentar a necessidade de 
dotações de pagamento no orçamento para o exercício de 2021; sublinha a necessidade 
de um pré-financiamento suficiente dos programas de coesão do QFP 2014-2020, a 
nível de 3 %, como previsto nos atos legislativos em vigor;

13. Sublinha a importância de integrar a dimensão de género no orçamento da UE, 
nomeadamente no que se refere à política de coesão, uma vez que é uma forma eficaz 
de colmatar as lacunas que continuam a prejudicar as mulheres na nossa sociedade, 
incluindo a sua participação no mercado de trabalho; apela ao desenvolvimento de 
instrumentos de orçamentação sensível ao género a nível da União;

14. Saúda a proposta de criação do programa REACT-EU, que disponibilizará fundos 
adicionais para o FEDER e o FSE, bem como para o FEAC, para lutar contra os efeitos 
da pandemia de COVID-19; solicita a rápida implementação do programa e que os 
pagamentos tenham início o mais cedo possível em 2021;

15. Insta os Estados-Membros a partilharem, de forma clara e determinada as suas ambições 
e expectativas para o período pós-crise e a reconhecerem o seu papel conjunto na 
preparação de uma abordagem coordenada da UE, que, consequentemente, permita 
obter resultados mensuráveis e de qualidade conducentes, a longo prazo, a um 
crescimento sustentável e à prosperidade geral;

16. Solicita um financiamento mais direto dos municípios europeus enquanto 
impulsionadores importantes da recuperação e do combate aos problemas ligados às 
alterações climáticas.

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0050.
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PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projeto de Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 - todas as 
secções
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Petri Sarvamaa

SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lamenta que a proposta de revisão do limite máximo para a nova rubrica 3 do Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) para o período de 2021-2027 preveja um corte provável, 
em 2021, das principais categorias de despesas da política agrícola comum (PAC), a 
saber, os pagamentos diretos, as intervenções no mercado e o desenvolvimento rural; 
recorda as anteriores resoluções do Parlamento que solicitam que o financiamento da 
PAC para o período 2021-2027 seja mantido, em termos reais, pelo menos aos níveis 
atuais; salienta que alguns setores agrícolas foram gravemente afetados pela pandemia 
de COVID-19 e que eventuais cortes conduzirão a um agravamento da crise causada 
pela pandemia, estendendo-a também a outros setores;

2. Lamenta os cortes propostos para o orçamento da PAC na proposta do Conselho relativa 
à QFP, especialmente à luz das novas exigências, que contribuirão para os objetivos da 
União nos domínios do clima e da biodiversidade, em conformidade com as metas 
estabelecidas pelo Acordo de Paris, e também nos domínios da segurança alimentar, do 
crescimento económico, do equilíbrio territorial e social, das crises económicas e da 
saúde, como a causada pela pandemia de COVID-19, bem como de outros fatores que 
afetam a segurança alimentar; recorda que o orçamento da PAC tem sido 
constantemente reduzido e que os fundos do orçamento da PAC têm sido transferidos 
para outras rubricas;

3. Concorda com o projeto de orçamento geral para 2021, no sentido de que o facto de a 
nova reforma da PAC só ser aplicável depois de 2021 não deve prejudicar o 
cumprimento do Pacto Ecológico Europeu; manifesta a esperança de que, embora a 
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PAC em 2021 continue a ser aplicada de acordo com as regras para 2014-2020, as 
escolhas e medidas aplicadas no terreno conduzam a mudanças mais positivas e nos 
coloquem na via de uma transição verdadeiramente sustentável, nomeadamente em prol 
dos agricultores, da segurança alimentar e do futuro da agricultura da União;

4. Regista os montantes de 55 182 milhões de EUR em autorizações e de 54 879,9 milhões 
de EUR em pagamentos destinados à agricultura; manifesta-se preocupado com a 
tremenda redução de 7,4 % das dotações do Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) (3 231 milhões de EUR em autorizações e 3 215 milhões de EUR em 
pagamentos), em comparação com o orçamento para o exercício de 2020; observa que 
as dotações do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) 
aumentaram para 15 002,9 milhões de EUR em autorizações (+2,1 %) e 14 715 milhões 
de EUR (+12,2 %) em pagamentos, em comparação com o orçamento para o exercício 
de 2020; regista a transferência líquida de 753,9 milhões de EUR do FEAGA para o 
FEADER;

5. Insta o Conselho a permitir que a União honre os compromissos que assumiu de 
assegurar um financiamento suficiente para um abastecimento alimentar seguro e de alta 
qualidade, a ação climática, a proteção do ambiente, assim como o Mecanismo para 
uma Transição Justa e o Fundo para uma Transição Justa, dos quais o setor agrícola terá 
de beneficiar significativamente para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu; 
salienta que o reforço dos requisitos de sustentabilidade da atividade agrícola visando 
contribuir para o cumprimento dos objetivos climáticos e ambientais em 2030 exigirá 
grandes investimentos por parte dos agricultores para evitar uma diminuição da 
produtividade e das receitas face a custos mais elevados, e que tal não poderá ser 
alcançado sem um financiamento adequado da PAC; 

6. Chama a atenção para o facto de a crise de COVID-19 ter tido um grave impacto em 
numerosas explorações da União e ter posto em evidência a importância da produção de 
alimentos e do aprovisionamento alimentar da União; salienta a necessidade de um 
maior acesso ao financiamento para a aquisição de tecnologias de ponta na agricultura; 
recorda que a segurança alimentar e a sustentabilidade da cadeia alimentar são 
prioritárias e exigem investimentos e ajudas aos agricultores e às pequenas e médias 
empresas (PME) nas zonas rurais; salienta, por conseguinte, a necessidade de um 
FEADER forte e de uma rápida utilização dos fundos do Next Generation EU em 2021, 
dada a urgência em antecipar os compromissos da União a título deste novo instrumento 
de recuperação;

7. Salienta que, segundo o parecer n.º 5/20201 do Tribunal de Contas1, o elo entre 
desempenho e financiamento no Fundo para uma Transição Justa é relativamente fraco 
e existe um risco significativo de que sejam repetidamente afetadas mais despesas para 
financiar uma transição falhada; salienta que uma análise sólida das necessidades 
permitiria afetar melhor os recursos financeiros da União e concentrar nos objetivos a 
atingir;

Parecer nº 5/2020 (nos termos dos artigos 287º, nº 4, e 322º, nº 1, alínea a), do TFUE) sobre as propostas 
2020/0006 (COD) da Comissão, de 14 de janeiro de 2020 e 28 de maio de 2020, relativas ao Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo para uma Transição Justa, disponível em 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_PT.pdf
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8. Regista e lamenta que o projeto de orçamento geral para 2021 não indique o contributo 
dos diferentes instrumentos, incluindo a PAC, para o financiamento da biodiversidade; 
reafirma que a União deve monitorizar as suas despesas relacionadas com a 
biodiversidade, de modo a cumprir as suas obrigações em matéria de comunicação de 
informações nos termos da Convenção sobre a Diversidade Biológica;

9. Considera que a diminuição das dotações para a promoção de produtos agrícolas 
(menos 4 milhões de EUR, ou seja, um corte de 2,1 %) e a provisão limitada de 
dotações para medidas de intervenção nos mercados agrícolas, como o armazenamento 
privado e a intervenção pública (10 milhões de EUR), parecem alheias à situação ainda 
instável dos mercados agrícolas e à necessidade de relançar a produção e o consumo de 
produtos agrícolas no mercado único e nos mercados externos;

10. Solicita que uma parte das dotações do plano de recuperação previstas no âmbito do 
FEADER para os exercícios de 2022, 2023 e 2024 possa ser mobilizada em pagamentos 
antecipados a partir de 2021, a fim de contribuir para o relançamento dos setores 
agrícolas e das zonas rurais da União;

11. Insiste em que a Comissão, aquando da revisão do orçamento geral para 2021 através da 
carta retificativa, deve ajustar em alta os seus valores para fazer face às crises do 
mercado em certos setores agrícolas fundamentais e territórios rurais da União afetados 
negativamente pela crise de COVID-19 e contribuir para a sua recuperação; salienta que 
algumas medidas de apoio destinadas a combater os efeitos da crise de COVID-19 não 
foram aplicadas em alguns Estados-Membros e devem ser mais bem adaptadas às 
necessidades específicas dos vários setores agrícolas;

12. Salienta que houve desvios de fundos da ajuda agrícola da UE; sublinha, neste contexto, 
a importância de, no futuro, vincular a ajuda agrícola da União a uma análise do Estado 
de direito nos Estados-Membros;

13. Frisa a importância das pequenas explorações agrícolas nas zonas rurais, que requerem 
uma atenção especial e mais recursos financeiros;

14. Recorda a importância do orçamento da União, através do desenvolvimento rural, e dos 
programas Horizonte Europa e Parceria Europeia de Inovação (PEI) no apoio à 
investigação e à inovação nos domínios da alimentação, da agricultura, assim como de 
uma bioeconomia renovável que substitua os fósseis na transição para uma economia 
circular mais sustentável e preparada para o futuro e com emissões nulas de carbono, 
que seja eficiente em termos de recursos;

15. Destaca 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 cheguem às explorações agrícolas; apoia o aumento das 
dotações do programa com vista a garantir alimentos seguros e de elevada qualidade e 
formas inovadoras de agricultura na União e recorda que, para cumprir esses objetivos, 
são importantes serviços de aconselhamento adequados para os agricultores e outros 
operadores rurais;
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16. Reitera a sua preocupação com as consequências, para o orçamento e o mercado, de 
uma saída «sem acordo» do Reino Unido da União; solicita a atribuição de recursos 
adicionais às medidas e políticas de mercado, a fim de garantir a rápida disponibilização 
dos meios adequados em caso de novas perturbações do mercado; opõe-se 
veementemente a qualquer redução inesperada das dotações da PAC em 2021, na 
eventualidade de não haver acordo entre a União e o Reino Unido;

17. Recorda que todos os novos requisitos de sustentabilidade para os produtores devem ser 
adequadamente financiados e apoiados, uma vez que a Comissão considera que a PAC 
constitui o quadro apropriado para contribuir para os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu; congratula-se com o objetivo de determinar as melhores modalidades para o 
estabelecimento de critérios mínimos obrigatórios para a contratação pública de 
alimentos sustentáveis no terceiro trimestre de 2021 e apela a uma maior tomada em 
consideração dos aspetos relacionados com a sustentabilidade;

18. Condena o facto de, na proposta da Comissão, o orçamento do programa POSEI ter 
sofrido um corte de 9 milhões de EUR, o que representa uma redução de 3,9 %, apesar 
dos vários compromissos assumidos pela Comissão no sentido de manter o nível de 
apoio às regiões ultraperiféricas da União; pede que se mantenha, pelo menos, o atual 
nível de apoio, tal como previsto no Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho2; salienta a importância vital do programa POSEI para a 
manutenção da atividade agrícola e para o fornecimento de produtos alimentares e 
agrícolas nas regiões ultraperiféricas, que devem ser dotados de recursos adequados; 
recorda que aquelas regiões se debatem com problemas socioeconómicos específicos 
devido à sua situação geográfica, nomeadamente o seu grande afastamento, 
insularidade, pequena superfície, relevo e clima difíceis, como reconhecido no artigo 
349.º do TFUE;

19. Propõe que se garanta um financiamento suficiente para a utilização de novas técnicas 
de reprodução, bem como para o seu desenvolvimento e investigação, a fim de melhorar 
a sustentabilidade e a competitividade da agricultura e a sua adaptação às alterações 
climáticas;

20. Considera que o acordo comercial entre a União e o Mercosul irá criar desafios 
adicionais em muitos setores agrícolas, em especial o da produção de carne, e recorda à 
Comissão a necessidade de manter condições de concorrência equitativas no setor 
agrícola; destaca a necessidade de fazer face a eventuais efeitos negativos similares 
causados por outros acordos comerciais e por medidas pautais impostas por terceiros, e 
solicita os necessários recursos orçamentais para medidas de mercado destinadas aos 
setores afetados;

21. Relembra que a melhoria da segurança alimentar, da resiliência e da sustentabilidade da 
cadeia alimentar exige investimentos nos agricultores, nas cooperativas e nas PME, e 
assinala que o atual surto de COVID-19 evidenciou o papel estratégico que a agricultura 
desempenha na prevenção de uma crise alimentar, fornecendo alimentos seguros e de 
alta qualidade a preços acessíveis; congratula-se pelo facto de a agricultura ser um dos 

Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março de 2013, que estabelece 
medidas específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União e revoga o 
Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Conselho (JO L 78 de 20.3.2013, p. 23).
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beneficiários do apoio ao investimento através do FEADER no pacote de recuperação; 
solicita que as dotações do pacote de recuperação sejam também executadas a partir de 
2021; considera, além disso, que a agricultura e a segurança da cadeia alimentar não 
devem ser negativamente afetadas por requisitos onerosos; congratula-se com a 
intenção da Comissão de elaborar um plano de emergência para o setor alimentar em 
tempos de crise no quarto trimestre de 2021;

22. Exorta os Estados-Membros a combaterem o problema demográfico e a falta de 
renovação geracional que o setor agrícola enfrenta e insiste em que sejam tomadas 
suficientes medidas de apoio em prol dos jovens agricultores e da igualdade de género 
nas zonas rurais;

23. Salienta que, sem uma revisão ambiciosa do financiamento e do funcionamento da 
reserva para crises no setor agrícola, a União não dispõe de meios para, de uma forma 
rápida e eficaz, fazer face a mais perturbações dos mercados; reitera, por conseguinte, a 
proposta do Parlamento para rever o financiamento e o funcionamento da reserva para 
crises no setor agrícola no contexto da negociação do regulamento de transição da PAC;

24. Congratula-se com a criação de um fundo de reserva para crises no valor de 450 
milhões de EUR por ano, a preços de 2018, e insiste em que a utilização do fundo não 
deve redundar em cortes correspondentes nos pagamentos diretos para os anos 
posteriores;

25. Salienta que as sanções relativas à intervenção militar russa na Ucrânia continuam a 
justificar-se, apesar dos seus impactos negativos no setor agrícola; solicita uma dotação 
orçamental adequada para atenuar esses impactos;

26. Solicita que as normas de importação aplicáveis aos produtos agrícolas provenientes de 
países terceiros sejam iguais às normas da União e recorda que, na recente estratégia 
«Do Prado ao Prato», a Comissão sublinhou que os alimentos importados devem 
continuar a cumprir a regulamentação e as normas pertinentes da União; exige que os 
agricultores sejam compensados pelo orçamento da União em caso de diferenças nas 
normas de produção;

27. Lamenta que a bioeconomia tenha sido marginalizada na iniciativa do Pacto Ecológico 
Europeu e insiste em que se dê seguimento à estratégia da União em matéria de 
bioeconomia e se preveja um financiamento suficiente para as medidas a tomar;

28. Solicita um financiamento adequado das medidas florestais a título do orçamento da 
União, nomeadamente a gestão florestal sustentável, atendendo a que todos os aspetos 
económicos, sociais e ambientais da cadeia de valor florestal são essenciais para 
intensificar a luta contra as alterações climáticas; reconhece a necessidade de florestas 
geridas de forma sustentável;

29. Sublinha a importância do armazenamento de carbono nos solos agrícolas para cumprir 
os objetivos do Pacto Ecológico Europeu; salienta a importância do financiamento de 
novos projetos-piloto relativos a iniciativas de armazenamento de carbono nos solos em 
2021;

30. Salienta que a digitalização é a chave para a modernização da agricultura, tornando-a 
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mais competitiva e contribuindo para a sua adaptação às alterações climáticas; insta a 
Comissão a prever dotações orçamentais adequadas para a implantação e a melhoria da 
banda larga nas zonas rurais; recorda ainda que, na estratégia «Do Prado ao Prato», a 
Comissão preconizou a aceleração da implantação da Internet de banda larga rápida nas 
zonas rurais, a fim de alcançar o objetivo de 100 % de acesso até 2025;

31. Relembra a importância das campanhas de informação, da melhoria da rotulagem e da 
educação para ajudar os cidadãos a transformar os seus hábitos de consumo, dando 
preferência a produtos agrícolas mais sustentáveis produzidos na União; sugere a 
promoção de regimes que favoreçam o bem-estar animal e uma alimentação e nutrição 
saudáveis;

32. Observa que os fundos do pacote de recuperação destinados ao desenvolvimento rural 
desempenham um papel importante no financiamento do segundo pilar da PAC; 
lamenta, porém, que o apoio seja temporário e se estenda apenas até 2023;

33. Solicita uma melhor aplicação e a revisão da política de bem-estar dos animais, a fim de 
permitir uma melhoria concreta da situação nesta matéria; salienta que muitos Estados-
Membros não cumprem as regras atuais; sugere uma dotação orçamental adequada para 
monitorizar e fazer cumprir as obrigações;

34. Insiste em que as medidas para fazer face à crise de COVID-19 nos setores agrícolas 
devem ser mantidas em 2021; solicita, ainda, que a mobilidade laboral seja tida em 
conta para fazer face à eventual escassez a longo prazo de mão-de-obra e de outros 
fatores de produção agrícola na agricultura da União;

35. Manifesta a sua preocupação com possíveis escaladas de preço e escassez de produtos 
alimentares importantes devido à crise de COVID-19; solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que acompanhem a volatilidade dos preços dos produtos agrícolas, 
que tem um impacto negativo nos rendimentos dos agricultores e também nos 
consumidores, e que, se for caso disso, reajam com rapidez e eficácia;

36. Reafirma a importância vital do regime de distribuição de fruta, produtos hortícolas e 
leite nas escolas da União para fazer face aos desafios da obesidade e da malnutrição 
criados por regimes alimentares pouco saudáveis na União; solicita à Comissão que 
reduza a burocracia associada a este programa e salienta a necessidade de promover 
hábitos alimentares saudáveis nas crianças e o consumo de fruta, produtos hortícolas e 
leite simples;

37. Relembra que a Comissão se comprometeu a disponibilizar 20 000 milhões de EUR por 
ano para fazer face aos eventuais novos requisitos de sustentabilidade impostos pela 
estratégia para a biodiversidade; insiste em que o financiamento deve provir de outras 
fontes que não o orçamento da PAC; salienta que o cumprimento destes objetivos não 
deve reduzir a segurança alimentar nem a subsistência das zonas rurais na União; reitera 
a importância de manter a biodiversidade, recordando, além disso, que a 
responsabilidade nesta matéria não cabe apenas aos agricultores e aos proprietários 
florestais, mas a toda a sociedade; sublinha a importância das medidas de proteção 
voluntárias.
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PARECER DA COMISSÃO DAS PESCAS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Pierre Karleskind

SUGESTÕES

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

1. Recorda a dimensão económica, social e ambiental das pescas, da aquicultura e dos 
assuntos marítimos; sublinha o seu papel fundamental no desenvolvimento da economia 
azul e a sua contribuição ativa para o ordenamento e o dinamismo dos territórios 
costeiros;

2. Salienta que o orçamento da UE para 2021 deve incluir dotações de autorização e de 
pagamento suficientes para satisfazer as necessidades de financiamento da política 
comum das pescas, tais como a concretização do RMS e a obrigação de desembarcar, 
bem como os desafios que o setor enfrenta, como o Brexit e a renovação geracional; 
afirma que, para que as pescas e a aquicultura continuem a ser viáveis a longo prazo, é 
necessário aumentar os fundos para essas indústrias, bem como para a proteção e 
restauração dos ecossistemas marinhos; considera que o orçamento e as políticas para 
esses setores devem ajudá-los a contribuir para a concretização dos novos objetivos da 
UE, em particular os estabelecidos no Pacto Ecológico, na nova estratégia industrial, na 
Estratégia do Prado ao Prato e na Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030; 
considera que a manutenção da posição competitiva do setor das pescas deve estar 
alinhada com a concretização desses objetivos, pelo que qualquer proposta deve ser 
objeto de uma avaliação de impacto para o setor das pescas;

3. Insiste que 2021 será um ano fundamental para a concretização dos objetivos do Pacto 
Ecológico no setor das pescas e que esse facto, por si só, exigirá um aumento 
significativo do orçamento atribuído ao FEAMP para esse ano; recorda que as 
incertezas relacionadas com a crise da COVID-19 também exigem um aumento dos 
fundos; lamenta, por conseguinte, a falta de ambição da proposta da Comissão e a 
posição do Conselho sobre o orçamento de 2021 atribuído ao FEAMP; insta a Comissão 
e o Conselho a terem em conta todos estes fatores e a aumentarem substancialmente a 
sua posição;
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4. Sublinha a importância de reparar os danos económicos e sociais provocados pela 
pandemia de COVID-19, que afetou duramente todo o setor das pescas e da aquicultura, 
ao longo de toda a cadeia de abastecimento de produtos do mar, incluindo 
transformadores, retalhistas e distribuidores; considera que a grave situação sanitária e 
as suas consequências exigem um novo «pacote de auxílios» que complemente os 
anteriores e preveja a disponibilização imediata de um novo apoio financeiro 
excecional, uma vez que a pandemia e os seus efeitos económicos e sociais não vão 
desaparecer;

5. Recorda que, no auge do confinamento devido à pandemia de COVID-19, o setor das 
pescas, em especial os navios da pequena pesca costeira, continuaram a operar, 
mantendo o abastecimento regular dos mercados locais, garantindo o acesso a alimentos 
marinhos saudáveis para os cidadãos da União, em especial em zonas costeiras isoladas 
e em regiões cujas cadeias de abastecimento foram afetadas por limitações logísticas;

6. Congratula-se com as medidas adotadas pelo Parlamento Europeu e o Conselho para 
alterar os Regulamentos (UE) n.º 508/2014 e (UE) n.º 1379/2013 no que respeita às 
medidas específicas destinadas a atenuar o impacto económico e social do surto de 
COVID-19 nos setores da pesca e da aquicultura; considera necessário que a Comissão 
avalie em tempo real a evolução da situação sanitária e económica e preveja, se for caso 
disso, o prolongamento destas medidas para além de 31 de dezembro de 2020, caso a 
pandemia persista; considera necessário que a Comissão crie um sistema para 
monitorizar essas medidas, a fim de assegurar a utilização correta e atempada dos 
fundos e garantir que não existem obstáculos ao seu acesso;

7. Saúda a resposta rápida e ambiciosa da Comissão à crise económica, especificamente o 
plano abrangente de recuperação económica que propôs em 27 de maio de 2020; 
congratula-se com a proposta da Comissão de aumentar o orçamento para o Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos (FEAMP), para as pescas e  para a aquicultura para o 
período de 2021-2027, em 530 milhões de EUR em relação à sua proposta inicial; 
sublinha, no entanto, que esse aumento ainda deixa o orçamento aquém do montante 
solicitado pelo Parlamento; deplora a posição do Conselho Europeu, de 21 de julho de 
2020, de reduzir em 32 milhões de EUR o orçamento do FEAMP inicialmente proposto 
pela Comissão para o período 2021-2027;

8. Lamenta os indícios preocupantes de uma probabilidade crescente de não haver acordo 
entre a União Europeia e o Reino Unido, nomeadamente no que diz respeito às pescas, 
até ao final do período de transição; sublinha a necessidade de apoiar financeiramente o 
setor das pescas da UE para fazer face às graves consequências sociais e económicas 
nesse cenário; toma nota da proposta do Conselho Europeu de criação de uma Reserva 
de Ajustamento ao Brexit para ajudar os Estados-Membros e os setores mais afetados 
pelo Brexit; considera que deve ser reservada uma parte suficiente desse fundo para o 
apoio relacionado com as pescas; considera, no entanto, que a criação de um fundo 
dessa natureza não deve, de forma alguma, justificar uma redução do orçamento 
atribuído ao FEAMP;

9. Lamenta que o nível de execução do FEAMP no período de 2014-2020 continue a ser 
demasiado baixo, apenas 35 %, seis anos após a sua adoção; sublinha que esse valor 
baixo se deve, em parte, à burocracia a nível nacional e europeu;
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10. Insta a Comissão a prestar todo o apoio necessário aos Estados-Membros para tornar o 
recurso ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) tão simples 
e eficiente quanto possível;

11. Sublinha a importância de assegurar recursos financeiros suficientes para a recolha, a 
gestão, a utilização e a partilha de dados no setor das pescas; 

12. Sublinha a necessidade de aumentar o investimento em artes de pesca mais seletivas, 
intensificando a investigação e o desenvolvimento e apoiando financeiramente os 
pescadores para que invistam em novas artes de pesca seletivas;

13. Salienta a necessidade de manter um nível suficientemente elevado de financiamento 
para o setor da pequena pesca costeira na elaboração do orçamento;

14. Sublinha a importância dos controlos nas atividades de pesca; considera que esses 
controlos devem continuar a ser uma prioridade no financiamento da política comum 
das pescas, especialmente quando está prevista a aprovação de novas regras para 
harmonizar e melhorar o sistema de controlo das pescas na União;

15. Reitera que a Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP) deve receber 
financiamento e equipamentos adicionais para desempenhar adequadamente as suas 
atividades e garantir que a UE cumpre os seus objetivos em matéria de pesca 
sustentável, incluindo a digitalização e a adaptação a novas tecnologias, bem como o 
investimento e o desenvolvimento de técnicas de controlo e de inspeção e a assistência à 
Comissão, aos Estados-Membros e a instituições específicas, tendo igualmente em 
conta a revisão do Regulamento Controlo das Pescas atualmente em negociação;

16. Considera que é necessário avaliar a política de redução do pessoal em todas as 
agências da União adotada nos últimos anos; recorda que a taxa de execução do 
orçamento da AECP ultrapassa os 99 %;

17. Salienta que o próximo FEAMP deve ser utilizado para continuar a melhorar as normas 
em matéria de bem-estar dos animais no âmbito das pescas e da aquicultura, na 
sequência do relatório do Eurobarómetro Especial n.º 442 aos cidadãos da UE sobre as 
atitudes dos cidadãos europeus em relação ao bem-estar dos animais;

18. Sublinha que uma das prioridades do setor europeu das pescas é a renovação geracional; 
considera que os Estados-Membros devem recorrer ao FEAMP e aos Fundos Estruturais 
europeus para financiar medidas que permitam mais segurança e condições de trabalho 
e de vida mais atrativas a bordo dos navios de pesca, bem como a introdução de 
programas especificamente concebidos para ajudar os jovens a enveredar por carreiras 
no setor das pescas, a tornar o setor mais diversificado e a incentivar as pessoas de 
grupos sub-representados, em especial as mulheres, a aderirem à indústria; salienta, a 
esse respeito, a importância de promover uma maior participação das mulheres nas 
diferentes categorias profissionais e de tornar as mulheres mais visíveis nas atividades 
que realizam presentemente;

19. Sublinha a necessidade de prestar apoio substancial às zonas costeiras desfavorecidas e 
às regiões ultraperiféricas europeias.
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2.10.2020

PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Romeo Franz

SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta a importância dos programas Erasmus+, Europa Criativa e Corpo Europeu de 
Solidariedade, tanto para a coesão social como para o desenvolvimento económico da 
União;  lamenta profundamente que a proposta da Comissão não dê seguimento às 
promessas efetuadas em relação ao aumento do orçamento atribuído a esses programas, 
nomeadamente a de triplicar o orçamento destinado ao programa Erasmus+ ou de dar 
resposta à pretensão do Parlamento Europeu e de todas as partes interessadas de, pelo 
menos, duplicar o orçamento a favor do Programa Europa Criativa; considera que a 
posição do Conselho no sentido de reduzir ainda mais a dotação financeira dos programas 
proposta pela Comissão é inaceitável e particularmente irresponsável face às 
consequências dramáticas da crise da COVID-19 para os agentes dos setores culturais e 
criativos europeus; considera que a crise económica causada pela pandemia de 
COVID-19 não deve prejudicar o investimento de natureza social, educativa e cultural;

2. Recorda que o programa Erasmus+ é um dos programas mais simbólicos e bem-sucedidos 
da União e um investimento estratégico no futuro da UE, que apoia oportunidades de 
educação e formação e intercâmbios de jovens, bem como o desporto, sobretudo para as 
pessoas com deficiência em toda a Europa; contribui para aumentar a integração europeia, 
a coesão social e para a criação de um sentimento de pertença à Europa e de redes 
transfronteiriças ao longo da vida; considera que a promoção da inclusão e do aumento 
do número de participantes deve ser uma prioridade no próximo período de programação; 
o programa Erasmus+ é, por conseguinte, um investimento crucial no futuro da União; 
insiste em que, se o orçamento disponível não for triplicado, como solicitado pelo 
Parlamento, não será possível tomar em consideração novas iniciativas da Comissão, 
como já afirmado pelo Parlamento; recorda que o financiamento insuficiente do programa 
Erasmus+ porá em perigo a sua capacidade para atingir os seus novos objetivos e para 
fazer face aos desafios de se tornar mais inclusivo e ecológico;
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3. Lamenta vivamente que a proposta do Conselho relativa ao Programa Europa Criativa 
seja inferior à proposta inicial da Comissão e esteja longe das expectativas do Parlamento 
e dos setores culturais e criativos; recorda que é necessário duplicar o orçamento deste 
programa relativamente ao quadro financeiro plurianual 2014-2020 para que seja prestado 
um apoio específico aos setores cultural e criativo e para financiar plenamente os 
objetivos e as novas prioridades do programa, uma vez que estes setores necessitam de 
investimento adequado para promover a criação de emprego e de financiamento para 
complementar os regimes nacionais, efetuando simultaneamente a sua transição 
ecológica; recorda que o setor cultural e criativo é um dos mais atingidos pela pandemia 
de COVID-19 e solicita respostas e financiamento adequados, a fim de reduzir as perdas 
significativas do setor devido ao encerramento imprevisível de salas de espetáculo 
durante a pandemia;

4. Recorda que qualquer redução do financiamento a favor do programa do Corpo Europeu 
de Solidariedade face à proposta da Comissão afetará o grau de oportunidades que o 
programa poderá oferecer; considera que, especialmente em tempos de insegurança social 
e económica, é necessário proporcionar aos jovens oportunidades de participação na 
sociedade, de desenvolvimento pessoal e de aquisição de experiência profissional; insiste, 
por conseguinte, no financiamento adequado do programa;

5. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a inclusão do anterior programa «Europa para 
os Cidadãos» no novo programa «Direitos e Valores», ele próprio objeto de cortes 
consideráveis na proposta do Conselho, poder conduzir a uma diminuição significativa 
do orçamento consagrado ao «envolvimento e participação dos cidadãos»; insiste em que, 
no âmbito do próximo QFP, pelo menos 500 milhões de euros sejam consagrados ao 
«envolvimento e participação dos cidadãos»; 

6. Regista que, desde 2010, as relações entre a Comissão e a Euronews foram objeto de 
sucessivos acordos-quadro de parceria (AQP), executados através de programas de ação 
anuais; salienta que o atual AQP foi assinado em 2017, com uma duração de quatro anos, 
e que, de acordo com a auditoria de desempenho independente efetuada em 2016, a 
Euronews está a fornecer informações independentes e de boa qualidade sobre os assuntos 
da UE1; convida a Comissão a publicar os documentos mais recentes à sua disposição 
para estabelecer uma total transparência; considera essencial, à luz do recente exame 
rápido do Tribunal de Contas Europeu, explorar formas de melhorar ainda mais a rubrica 
relativa às Ações Multimédia em termos de eficiência e responsabilização;

7. Insta a Comissão a contribuir para uma maior transparência na atribuição dos fundos no 
âmbito das várias vertentes e subprogramas dos programas Erasmus+, Europa Criativa e 
Corpo Europeu de Solidariedade através da criação de novas rubricas orçamentais; reitera 
igualmente o seu apelo à Comissão para que aumente a transparência na utilização do 
orçamento consagrado a atividades multimédia, nomeadamente através da criação de uma 
série de novas rubricas orçamentais relacionadas com as ações;

8. Reitera o seu apelo à Comissão para que melhore as suas atividades de comunicação 

1 «Performance Audit of Actions Funded in Euronews – final report», Moore Stephens, 28 de junho de 2016, 
p. 8.
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externa e de sensibilização; considera, neste contexto, que é necessário diversificar mais 
as atividades apoiadas no âmbito da rubrica orçamental consagrada a ações multimédia e 
recorrer a parceiros de cooperação novos ou diferentes, a fim de facultar aos cidadãos 
informações independentes e completas sobre os assuntos da União; lamenta 
profundamente que a Comissão ainda não tenha respondido ao pedido do Parlamento no 
sentido de uma revisão exaustiva da rubrica orçamental destinada a ações multimédia, 
nomeadamente no que se refere ao contrato-quadro com a Euronews;

9. Recorda que a diversidade da paisagem cultural da Europa tem vindo a ser gravemente 
afetada devido às medidas destinadas a conter a pandemia de COVID-19 e que, sem 
investimentos e ajudas públicas, está em risco a própria existência de muitas empresas e 
organizações culturais e criativas; salienta que a pandemia de COVID-19 revelou 
insuficiências importantes nos nossos sistemas de ensino e que é necessário um plano de 
investimento coordenado para melhorar esses sistemas; insta, por conseguinte, a 
Comissão a prestar especial atenção aos setores culturais e criativos e ao setor da 
educação no quadro do programa europeu para a recuperação.
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PARECER DA COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS 
ASSUNTOS INTERNOS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Karlo Ressler

SUGESTÕES

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 na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta que as dotações de autorização propostas para o programa «Cidadãos, 
Igualdade, Direitos e Valores», que ascendem a 90 600 000 EUR, sejam muito 
inferiores às inicialmente solicitadas pelo Parlamento e representem uma diminuição de 
9,9% em relação a 2020; solicita, em conformidade com a posição do Parlamento em 
primeira leitura aprovada em 17 de abril de 2019, que as dotações de autorização sejam 
aumentadas para 265 000 000 EUR e que seja criada uma nova rubrica orçamental 
destinada a «Promover e proteger os valores da União» (120 022 637  EUR em dotações 
de autorização); solicita, em consonância com o acordo parcial alcançado com o 
Conselho, que as dotações de autorização no âmbito da rubrica orçamental «Daphne» 
sejam aumentadas para 35 030 020 EUR e que 27 340 504 EUR deste montante sejam 
consagrados à luta contra a violência baseada no género através da criação de uma sub-
rubrica «Prevenir e combater todas as formas de violência baseada no género contra 
mulheres e raparigas e a violência doméstica»; solicita, além disso, um aumento das 
dotações de autorização na rubrica orçamental «Promover o envolvimento e a 
participação dos cidadãos na vida democrática da União» para 70 604 598 EUR, a 
alteração da designação da rubrica orçamental «Promover a igualdade e os direitos» 
para «Promover a igualdade, os direitos e a igualdade de género» e a atribuição de 10 
252 689 EUR à rubrica «Promover a igualdade de género e a integração da perspetiva 
de género» através da criação de uma nova sub-rubrica;

2. Regista o ligeiro aumento de 0,5 % das dotações de autorização e de pagamento do 
programa «Justiça»; solicita, em consonância com a posição do Parlamento sobre a 
dotação financeira do programa «Justiça» constante da sua Resolução, de 14 de 
novembro de 2018, sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, um ulterior 
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aumento, em 2021, do financiamento desse programa de um montante total de 
6 800 000 EUR para 50 500 000 EUR; salienta que a cooperação judiciária, a formação 
judiciária e o acesso efetivo à justiça devem ser reforçados com a ajuda das agências 
competentes da União no domínio da JAI;

3. Manifesta a sua preocupação com a redução das dotações de autorização para o Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) em relação a 2020, dada a pressão 
contínua enfrentada pelas autoridades nacionais competentes em matéria de asilo, as 
lacunas no que respeita ao acolhimento adequado dos requerentes de asilo e os atrasos 
nos procedimentos de asilo observados nos Estados-Membros; solicita um aumento de 
14 % das dotações de autorização e de pagamento para o FAMI, a fim de disponibilizar 
recursos suficientes; 

4. Solicita, além disso, a criação de rubricas orçamentais separadas relativas ao futuro 
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ao futuro Instrumento de Gestão das 
Fronteiras e dos Vistos para cada um dos objetivos específicos desses programas, a fim 
de assegurar um financiamento adequado de todos os objetivos dos programas e 
proporcionar uma melhor legibilidade e transparência no que respeita à afetação anual 
dos recursos financeiros, facilitando assim o controlo da execução dos programas;

5. Manifesta profunda preocupação perante a constante perda de vidas no Mediterrâneo; 
considera que é necessária uma abordagem a mais longo prazo em relação às operações 
de busca e salvamento, uma vez que estas operações não podem ser confiadas 
exclusivamente aos intervenientes não estatais; considera que a Comissão deve 
apresentar uma proposta legislativa para criar um Fundo de Busca e Salvamento para 
apoiar as missões desta natureza no Mediterrâneo; propõe, por conseguinte, a criação 
de uma nova rubrica orçamental para esse fundo destinada a incentivar o salvamento de 
vidas e a dar provas de solidariedade entre os Estados-Membros na execução de 
operações de busca e salvamento, em conformidade com o Direito internacional e os 
direitos fundamentais, incluindo o direito à vida e o princípio da não repulsão; 

6. Manifesta a sua preocupação pelo facto de os importantes cortes propostos no 
financiamento do programa de ação em matéria de intercâmbio, de assistência e de 
formação para a proteção do euro contra a falsificação (o «programa Pericles IV») 
porem em risco o sucesso do programa no seu todo; considera que o financiamento 
para 2021 deve ser aumentado para 950 000 EUR, a fim de assegurar que o programa 
possa prestar um contributo significativo para a luta contra a contrafação do euro e a 
fraude associada;

7. Toma nota da proposta de aumento das dotações da Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial (Europol) em 11,5 %; receia que as atividades operacionais e de 
desenvolvimento da Europol em 2021 venham a ser dificultadas se não se observar um 
reforço do pessoal estatutário;  recorda que a Europol é chamada a disponibilizar às 
autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros um maior apoio operacional e 
analítico, bem como ferramentas e inovação, no âmbito do seu atual mandato, e que, 
mediante pedido, lançou recentemente novas iniciativas, como o Centro Europeu de 
Criminalidade Financeira e Económica e o Laboratório de Inovação, que necessitam de 
financiamento adicional; salienta igualmente a necessidade de a Europol se adaptar à 
emergência de novas atividades nos últimos anos e ao novo panorama criminal durante 
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a epidemia de COVID-19; espera que as funções da Europol sejam alargadas em 2021 
por ocasião da próxima revisão do mandato da Europol, mas salienta que só pode ser 
tomada uma decisão sobre o financiamento adicional no final do processo legislativo; 
considera, por conseguinte, que devem ser disponibilizados 184 900 000 EUR à 
Europol, em conformidade com o pedido que apresentou nesse sentido; solicita que 
sejam aditados mais 63 lugares ao quadro de pessoal da Europol;

8. Regista o pequeno aumento de 3 % das dotações de autorização e de pagamento da 
Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL); solicita um aumento 
adicional do financiamento de 10 400 000 EUR para 16 264 976 EUR e 21 lugares 
suplementares no quadro de pessoal da CEPOL; considera que os recursos adicionais 
devem permitir à CEPOL reforçar a formação em diversidade e dar resposta aos pedidos 
dos Estados-Membros;

9. É de opinião que o pequeno aumento do financiamento de 1,8 % proposto para o 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) não será 
suficiente para cumprir as suas obrigações legais decorrentes do Estatuto dos 
Funcionários, bem como dos seus contratos de arrendamento; salienta, além disso, que 
deve ser previsto um financiamento adicional para que o EMCDDA possa desenvolver 
plenamente a sua capacidade operacional e responder eficazmente à recente evolução 
do fenómeno da droga, incluindo os efeitos da epidemia de COVID-19; salienta que o 
valor retalhista das drogas na Europa está estimado em 30 mil milhões de euros por ano; 
solicita, por conseguinte, que o orçamento do EMCDDA seja aumentado para 
18 100 000 EUR; 

10. Considera que o aumento proposto das dotações para a Agência Europeia para a 
Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) é insuficiente à luz dos desafios enfrentados pela 
Agência no que diz respeito ao número cada vez maior de processos;  solicita que sejam 
atribuídos 21 lugares adicionais à Eurojust e que o seu orçamento seja 
consequentemente aumentado para 44 068 531 EUR; 

11. Toma nota da estimativa da Procuradoria Europeia (EPPO) de que, no seu primeiro ano 
de funcionamento, tratará informações correspondentes a 4 300 processos, dos quais 
resultarão, pelo menos, 2 000 processos de investigação criminal própria; prevê que a 
carga de trabalho continue a aumentar nos próximos anos e atinja 3 700 investigações 
criminais em 2027, em parte devido aos riscos de uma maior fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União inerente ao aumento global do financiamento da União no próximo 
QFP e no Plano de Recuperação; recorda que a Procuradoria Europeia é constituída por 
um corpo de magistrados com competências obrigatórias; manifesta a sua profunda 
preocupação com o baixo nível de financiamento proposto no projeto de orçamento 
geral da União Europeia para o exercício de 2021 e com o número de efetivos, que 
representa apenas metade do número pedido pela Procuradoria Europeia; considera que 
tal proposta afetaria significativamente a capacidade do novo organismo para iniciar as 
suas atividades e cumprir o seu mandato; salienta que será necessário um aumento 
substancial do financiamento para 55 500 000 EUR, a fim de permitir que a 
Procuradoria Europeia cumpra a sua obrigação legal de traduzir um enorme volume de 
documentos transmitidos aos juízes a nível nacional, de cobrir as despesas relacionadas 
com recrutamentos e pessoal, e de a dotar dos 140 procuradores europeus delegados e 
dos 219 funcionários requeridos;
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12. Lamenta a redução de 0,4 % do orçamento da Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (FRA); insta a que as dotações de autorização e de pagamento da FRA 
sejam aumentadas para 24 679 000 EUR, a fim de permitir que esta agência continue a 
prestar um trabalho de qualidade, que se tem revelado útil para a elaboração de políticas 
da União; considera que é necessário apoiar a FRA nos seus esforços suplementares 
para controlar os direitos fundamentais durante a crise da COVID-19, especialmente 
tendo em vista uma possível segunda vaga em 2021; solicita que sejam aditados 4 
lugares ao quadro de pessoal da FRA; salienta que, sem recursos financeiros e humanos 
adequados, a FRA pode não ser estar em condições de levar a cabo projetos que 
respondam a necessidades identificadas e de monitorizar adequadamente os direitos 
fundamentais na União, ao contribuir para combater a discriminação e o racismo, 
defender os direitos fundamentais, incluindo nas fronteiras externas da União, e apoiar 
a justiça e os direitos das vítimas;

13. Salienta a importância da gestão integrada das fronteiras para assegurar o 
funcionamento e uma maior integração do espaço Schengen; chama a atenção para o 
impacto da epidemia de COVID-19 nesse domínio; observa o papel desempenhado pela 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) na coordenação e no 
desenvolvimento de uma gestão integrada das fronteiras; regista que o nível de 
financiamento proposto para a Frontex em 2021 é inferior ao previsto na ficha financeira 
constante da proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira1, pondo assim em risco a 
capacidade da Frontex para criar um corpo permanente europeu de 10 000 guardas 
costeiros e de fronteira até 2024; sublinha que, embora o orçamento da Frontex já tenha 
sido significativamente aumentado nos últimos anos, são ainda necessários recursos 
excecionais; solicita um aumento do orçamento em 2021 para 804 268 491 EUR, para 
que a Frontex possa formar e treinar o seu corpo permanente, bem como adquirir 
equipamento próprio, permitindo assim uma mobilização bem sucedida e atempada e o 
apoio operacional aos Estados-Membros nas fronteiras externas; salienta que esta tarefa 
exige o respeito pelos direitos fundamentais e propõe que também sejam utilizados 
recursos adicionais para reforçar os observadores dos direitos fundamentais da Frontex 
e salvar vidas no mar;

14. Congratula-se com o aumento proposto de 16,5 % das dotações de autorização e de 
pagamento do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), mas lamenta 
que o número de lugares no seu quadro de pessoal não tenha sido aumentado em 
conformidade; solicita, por conseguinte, o reforço do quadro de pessoal do Gabinete 
com mais 50 lugares; salienta que serão necessários recursos humanos adicionais se o 
novo regulamento que cria a Agência da União Europeia para o Asilo for aprovado; 
recorda que as atividades operacionais do EASO aumentaram consideravelmente nos 
últimos anos para fazer face ao desafio da crise migratória e apoiar os Estados-Membros 
na receção de requerentes de asilo e no tratamento dos processos de asilo, 
nomeadamente nos centros de registo da UE; salienta que foi confiado ao EASO um 
conjunto de novas missões em matéria de recolocação após desembarque; realça que os 
efetivos suplementares irão reforçar as operações no terreno, o desenvolvimento e a 
prestação de ações de formação, as ações de informação e análise, as ferramentas 
práticas, as atividades de governação e as funções administrativas, num momento em 

1 COM(2018)0631.
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que a pressão sobre os sistemas de migração e asilo da UE permanece elevada em função 
do grande número de casos de pedido de asilo;

15. Regista a diminuição de 5 % das dotações de autorização e o aumento de 12 % em 
dotações de pagamento para a Agência da União Europeia para a Gestão Operacional 
de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e 
Justiça (eu-LISA); destaca o importante papel desempenhado pela eu-LISA na criação 
do SES, do ETIAS, do sistema ECRIS-TCN e na gestão e supervisão do Eurodac, do 
VIS e do SIS, bem como na garantia da interoperabilidade dos sistemas informáticos 
para assegurar a disponibilização mais rápida de dados de qualidade às autoridades de 
gestão das fronteiras e de aplicação da lei; solicita, em consonância com o pedido da eu-
LISA, 14 lugares adicionais para apoiar a segurança das bases de dados e redes de 
informações, o alargamento dos sítios operacionais da eu-LISA e as atividades do 
conselho de administração;

16. Recorda que um jornalismo de investigação independente e de qualidade é uma 
componente essencial do bom funcionamento da democracia, na medida em que fornece 
informações de qualidade baseadas em factos, combate a desinformação, promove a 
sensibilização da opinião pública e revela a existência de irregularidades ou crimes; 
salienta que o jornalismo em toda a União enfrenta enormes desafios, nomeadamente a 
falta de recursos financeiros, o que ameaça a sua independência ou sobrevivência; 
solicita uma nova ação preparatória que se baseie no êxito do projeto-piloto IJ4EU 2018 
e crie um fundo de apoio de emergência para ajudar a proteger os jornalistas em toda a 
União e para apoiar a produção de conteúdos jornalísticos independentes e de qualidade 
no interesse público, garantindo assim uma confiança constante do público nos meios 
de comunicação social independentes.
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 - todas as secções
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Antonio Tajani

SUGESTÕES

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

1. Lamenta que nas rubricas orçamentais propostas pela Comissão para a comunicação não 
exista qualquer referência específica à Conferência sobre o Futuro da Europa; entende 
que deve existir um orçamento específico para financiar adequadamente a Conferência 
sobre o Futuro da Europa, que deve estar de acordo com os objetivos traçados nas 
posições do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa1;

2. Insiste num aumento significativo das dotações para a rubrica orçamental «Promover o 
envolvimento e a participação dos cidadãos na vida democrática da União», em 
consonância com as alterações do Parlamento à proposta da Comissão que cria o 
Programa «Direitos e Valores»2.

3. Congratula-se com o aumento proposto de 12 % em dotações de autorização e de 5 % 
em dotações de pagamento, em comparação com o orçamento de 2020, para os 
«Serviços de comunicação executivos e institucionais»; propõe um novo aumento para 
permitir o empenho ativo da Comissão na sua comunicação sobre o futuro da Europa e 
para intensificar a luta contra a ingerência estrangeira e a desinformação;

4. Propõe um aumento específico na rubrica «Representações da Comissão» com vista a 
estimular o debate público sobre os assuntos da UE, lutar contra a desinformação, 
dialogar de forma proativa com os cidadãos e proporcionar recursos adicionais para 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_PT.html e 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_PT.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_PT.html
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financiar atividades no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa; considera que 
o Parlamento deve igualmente garantir recursos adequados aos seus gabinetes de 
ligação para este efeito;

5. Congratula-se com o aumento proposto de 35 % em dotações de autorização e de 24 % 
em dotações de pagamento para «Serviços de comunicação aos cidadãos»; propõe um 
novo aumento, tendo em conta a escala das ações de comunicação que serão necessárias 
no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa; convida a Comissão a apresentar 
as propostas necessárias, caso sejam necessárias mais dotações;

6. Solicita que os aumentos orçamentais acima referidos sirvam o propósito de produzir 
resultados concretos e estabelecer uma comunicação de qualidade com os cidadãos; 
considera que, a fim de garantir a realização destes objetivos pelas rubricas orçamentais 
acima referidas, devem ser publicadas sínteses regulares sobre a forma como os 
recursos foram utilizados e o impacto que tiveram.
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PARECER DA COMISSÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES E DA IGUALDADE 
DOS GÉNEROS

dirigido à Comissão dos Orçamentos

sobre o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções
(2020/1998(BUD))

Relator de parecer: Robert Biedroń

SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros 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, nos termos do artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a União tem por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres na realização de todas as suas ações, estabelecendo o princípio 
da integração da perspetiva de género; considerando que o processo orçamental para 
2021, o primeiro do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027, representa uma 
oportunidade para integrar de forma adequada a perspetiva de género em todo o 
processo orçamental através de uma orçamentação sensível ao género; considerando, 
em especial, as múltiplas repercussões em função do género resultantes da crise da 
COVID-19 nos direitos das mulheres, como o aumento da violência com base no género 
durante o confinamento, um maior risco de exclusão do mercado de trabalho em razão 
de um aumento do ónus relacionado com a prestação de cuidados e a feminização dos 
setores afetados pelo confinamento, nomeadamente na economia informal e em setores 
com condições de trabalho mais precárias;

1. Salienta que o programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores» é o único programa 
da União com medidas específicas em matéria de igualdade de género, nomeadamente 
com vista a prevenir e a combater a violência baseada no género; reitera veementemente 
o seu apelo no sentido de um reforço dos recursos para combater a violência com base 
no género e da criação uma rubrica orçamental específica, especialmente na sequência 
da escalada da violência contra as mulheres durante a crise da COVID-19, lembarndo 
também o seu apelo relativo a um aumento do financiamento do subobjetivo consagrado 
à igualdade entre homens e mulheres e à integração da perspetiva do género, bem como 
do financiamento das organizações competentes no âmbito das vertentes «Daphne» e 
«Valores» do programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores»; reitera o seu apelo 
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para que sejam inscritas rubricas orçamentais específicas relativamente a todas as 
medidas específicas em matéria de igualdade de género a título de boa prática em 
matéria de orçamentação sensível ao género, com o objetivo de facilitar o 
acompanhamento das despesas consagradas à igualdade de género;

2. Salienta a necessidade de aumentar significativamente os recursos do FSE + para 
permitir a inserção no mercado de trabalho e a criação de formações adaptadas, uma vez 
que a crise da COVID-19 afetou de forma desproporcionada o emprego das mulheres, 
em particular das mulheres que trabalham na economia informal, muitas das quais 
podem não estar em condições de aceder a um emprego formal, uma vez que 
desempenham tarefas de guarda de crianças, ocupam trabalhos precários, trabalham 
com contratos a tempo parcial e em alguns setores fortemente afetados e altamente 
feminizados, como os da saúde, da venda a retalho e da prestação de cuidados, da 
guarda de crianças, da prestação de cuidados a idosos, bem como de cuidados 
continuados e de cariz social, para facilitar a participação das mulheres no mercado de 
trabalho;

3. Salienta a necessidade de ponderar um aumento dos recursos destinados a reforçar a 
capacitação das mulheres através do empreendedorismo e de apoiar as PME geridas por 
mulheres assegurando-lhes o acesso a empréstimos e a financiamento através de 
programas específicos;

4. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a colmatarem a sub-representação das 
mulheres nos setores da economia digital, das TIC e da ciência, da tecnologia, da 
engenharia e da matemática (CTEM) a nível da educação, da formação e do emprego, 
especialmente através de ações específicas destinadas a informar as jovens e a 
incentivá-las a estudar e a prosseguir carreiras no domínio CTEM; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a consagrarem dotações específicas destinadas a colmatar o fosso 
digital entre homens e mulheres, formulando propostas para melhorar as competências 
digitais e a literacia digital das mulheres e aumentar as suas possibilidades de competir 
em pé de igualdade, bem como a ajudar as mulheres a adaptarem-se às novas condições 
de trabalho na sequência da crise da COVID-19 e a promover o aumento da sua 
participação na economia;

5. Apela a um aumento das dotações para a vertente «Cultura, Criatividade e Sociedade 
Inclusiva», a fim de integrar melhor a perspetiva de género em cada um dos programas, 
bem como de apoiar e promover os estudos e a investigação sobre as questões de género 
na União;

6. Destaca a necessidade de reforçar as dotações orçamentais que favorecem o respeito e o 
acesso universais à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos; insta os Estados-
Membros a salvaguardarem a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, garantindo, em 
particular, a existência de programas e serviços de saúde reprodutiva, incluindo 
cuidados e medicamentos essenciais de planeamento familiar voluntário, bem como a 
saúde materna e neonatal; exorta a Comissão e os Estados-Membros a afetarem recursos 
adicionais ao Programa de Ação da União no Domínio da Saúde, em particular para 
assegurar a prestação contínua e atempada de serviços de saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos acessíveis e seguros, bem como para apoiar ações destinadas a fazer face a 
questões de saúde relacionadas com a violência baseada no género e a apoiar as vítimas 
de violência baseada no género; chama a atenção para as mulheres que vivem em zonas 
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rurais, escassamente povoadas e pouco acessíveis, cujo acesso a esses serviços é 
frequentemente ainda mais limitado;

7. Reitera a necessidade de o orçamento da UE desempenhar um papel mais ativo na 
prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; solicita, por isso, 
que o orçamento apoie medidas e projetos que vão no sentido de erradicar a pobreza 
feminina e infantil, de promover uma maior e melhor integração no mercado de 
trabalho, de eliminar as desigualdades laborais e salariais entre homens e mulheres, de 
melhorar o acesso e a prestação dos cuidados de saúde e de combater a violência contra 
as mulheres, as crianças e os jovens;

8. Solicita à Comissão e ao Conselho que velem por que sejam atribuídas dotações 
adicionais às organizações de defesa dos direitos das mulheres, em especial as que se 
dedicam à promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como dos 
direitos das pessoas LGBTI+; reitera o seu pedido de criação de um mecanismo para 
proteger o orçamento da União caso se verifiquem nos Estados-Membros deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito; sublinha que a aprovação pelo 
Parlamento do QFP 2021-2027 deve depender da adesão aos valores da União e está 
disposto a não dar a sua aprovação ao QFP, caso não haja acordo político sobre tal 
mecanismo;

9. Reafirma o importante papel do Instituto Europeu para a Igualdade de Género e da 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia e apela a um aumento dos 
respetivos orçamentos para reforçar as capacidades de recrutamento e de investigação; 
relembra o importante papel desempenhado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de 
Género no que diz respeito à compreensão da dimensão e das causas da desigualdade de 
género na UE; solicita, por conseguinte, um aumento da dotação orçamental na rubrica 
«Promoção da não discriminação e da igualdade».
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DECLARAÇÃO CONJUNTA ADOTADA NO TRÍLOGO ORÇAMENTAL DE 22 DE 
SETEMBRO DE 2020

Calendário indicativo do processo orçamental e modalidades de funcionamento do 

Comité de Conciliação em 2020

A. Em conformidade com a parte A do anexo do Acordo Interinstitucional entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 

cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira, o Parlamento Europeu, o 

Conselho e a Comissão acordam nas datas essenciais a seguir indicadas para o processo 

orçamental de 2021:

1. Atendendo às circunstâncias excecionais decorrentes da pandemia de COVID-19, o 

trílogo da primavera não foi convocado. Em alternativa, procedeu-se à aprovação de uma 

versão anterior da presente declaração através de uma troca de cartas entre as três 

instituições, em conformidade com os respetivos procedimentos internos. Devido à 

ligação às negociações sobre o QFP 2021-27, é necessário ajustar o calendário do 

orçamento anual de 2021.

2. A Comissão apresentou o mapa previsional para 2021 em 24 de junho de 2020.

3. Realizar-se-á um trílogo e uma reunião interinstitucional sobre pagamentos em 22 de 

setembro.

4. O Conselho adotará a sua posição e transmiti-la-á ao Parlamento Europeu em 1 de 

outubro, em conformidade com as exigências do Tratado.

5. A Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu votará as alterações à posição do 

Conselho até ao final da 42.ª semana (meados de outubro).

6. Realizar-se-á um trílogo e uma reunião interinstitucional sobre pagamentos em 29 de 

outubro.

7. O plenário do Parlamento Europeu votará sobre a sua leitura na 46.ª semana. 

8. O período de conciliação terá início em 17 de novembro. De acordo com o disposto no 

artigo 314.º, n.º 4, alínea c), do TFUE, o tempo disponível para a conciliação expirará em 

7 de dezembro de 2020.

9. O Comité de Conciliação reunir-se-á em 19 de novembro nas instalações do Parlamento 

Europeu e em 3 de novembro nas instalações do Conselho, podendo haver novas reuniões, 
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se for caso disso; as sessões do Comité de Conciliação serão preparadas em trílogo(s). 

Podem ser convocados outros trílogos durante o período de conciliação de 21 dias.

B. As modalidades de funcionamento do Comité de Conciliação constam da parte E do 

anexo do Acordo Interinstitucional supramencionado.
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