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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Constitucionais
O Presidente

26.10.2020

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

Exma. Senhora 
Deputada Irene Tinagli
Presidente da
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários,
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência (COM(2020)0408 – 
C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Exmos. Presidentes,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Constitucionais foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação das comissões a que V. Ex.ªs presidem. Na sua reunião 
de 24 de setembro de 2020, a Comissão dos Assuntos Constitucionais decidiu proceder ao 
envio do presente parecer sob a forma de carta.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais examinou o assunto na sua reunião de 12 de 
outubro de 2020. No decurso da referida reunião1, decidiu instar a Comissão dos Orçamentos 
e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de 
fundo, a incorporarem na proposta de resolução que aprovarem as sugestões constantes da 
presente carta.

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Antonio Tajani (Presidente e relator de parecer), 
Gabriele Bischoff (vice-presidente), Charles Goerens (vice-presidente), Giuliano Pisapia (vice-presidente), 
Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba, (suplente Jacek Saryusz-
Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia 
in 't Veld (suplente Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (suplente Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, 
Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze 
e Rainer Wieland.
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Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha mais elevada 
consideração.

Antonio Tajani
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SUGESTÕES

Nas suas resoluções sobre o futuro da Europa, de 16 de fevereiro de 2017, o Parlamento 
sublinhou a necessidade de melhorar a capacidade de ação da União e de reforçar a 
responsabilização democrática e a transparência da sua tomada de decisões, tendo em conta 
que o método comunitário é o mais adequado para o funcionamento da União. O Parlamento 
considerou que os procedimentos de tomada de decisão no Conselho, tanto para os recursos 
próprios como para o QFP, deveriam passar da unanimidade para a votação por maioria 
qualificada e salientou a necessidade de aplicar o processo legislativo ordinário na adoção do 
Regulamento QFP. Embora algumas destas melhorias exijam uma reforma do Tratado, o 
artigo 312.º, n.º 2, do TFUE já permite a ativação da votação por maioria qualificada no caso 
da adoção do QFP pelo Conselho.

Em consonância com esta posição, no seu parecer dirigido à Comissão dos Orçamentos sobre 
o projeto de decisão do Conselho sobre o sistema de recursos próprios da União Europeia, a 
Comissão dos Assuntos Constitucionais chamou a atenção, por um lado, para os benefícios da 
criação de capacidade financeira temporária através de empréstimos de fundos a obter pela 
Comissão nos mercados, em nome da UE e destinados ao instrumento de recuperação («Next 
Generation EU») e, por outro lado, para a necessidade de introduzir novos e verdadeiros 
recursos próprios durante o período do QFP 2021-2027, a fim de assegurar a credibilidade e a 
sustentabilidade do plano de reembolso do pacote, insistindo simultaneamente em que o novo 
mecanismo exige uma codecisão parlamentar e responsabilização adequadas e a maior 
transparência possível. Isto também deve ser esse o caso das decisões sobre a fixação de 
prioridades e sobre os desembolsos de verbas para todos os instrumentos financiados através 
das receitas afetadas externamente a título do «Next Generation EU». 

Uma vez que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência proposto constitui um dos principais 
pilares das medidas de recuperação do «Next Generation EU», é, por isso, pertinente que este 
instrumento contenha as seguintes disposições para assegurar o controlo democrático e a 
responsabilização, com o devido respeito pelo princípio do equilíbrio institucional: 

- Uma definição clara de prioridades e objetivos de despesa a nível europeu relativamente 
às prioridades identificadas no regulamento, bem como uma incidência em projetos que 
promovam a integração da União;

- A utilização de atos delegados, em vez de atos de execução, para a adoção dos planos de 
recuperação e resiliência;

- Uma revisão obrigatória, atempada e bem enquadrada da aplicação do mecanismo; 

- Consultas às partes interessadas a vários níveis, com representantes ou órgãos de poder 
a nível regional e local, parceiros económicos e sociais, organizações da sociedade civil 
e outras partes interessadas pertinentes, também na preparação dos planos de 
recuperação e resiliência, sem criar atrasos indevidos no processo e em conformidade 
com o princípio da parceria;

- A apresentação regular e atempada de informações ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, em simultâneo e em pé de igualdade, tanto por escrito como através da 
participação dos representantes da Comissão e dos Estados-Membros nas reuniões das 
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comissões competentes do Parlamento Europeu; 

- A criação de instrumentos adequados, como um painel de avaliação público, para 
acompanhar e avaliar a execução e o envolvimento do Parlamento Europeu na 
nomeação de eventuais peritos para assistir a Comissão;

- O acesso do Parlamento Europeu a uma base de dados única que contenha, em formato 
eletrónico, informações pormenorizadas sobre todos os beneficiários finais de fundos do 
mecanismo;

- Acesso a financiamento subordinado ao respeito dos valores consagrados no artigo 2.º 
do TUE, em conformidade com as regras que serão definidas a esse respeito para todo o 
orçamento da UE;

- Um processo de quitação pelo Parlamento Europeu relativamente às despesas efetuadas 
no âmbito deste instrumento, distinguindo claramente entre as despesas do mecanismo e 
o processo de quitação geral da Comissão.

Além disso, a Comissão dos Assuntos Constitucionais gostaria de salientar que o «Next 
Generation EU» é propenso a prolongar os debates divisórios sobre o chamado risco moral 
entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos, caso não sejam criados novos recursos 
próprios para financiar os reembolsos ao orçamento da UE deste pacote de recuperação sem 
precedentes. Tal seria prejudicial para a unidade, a solidariedade e a coesão em que assenta a 
nossa União. Portanto, a comissão exorta novamente à criação dum cabaz de novos recursos 
próprios na sequência dum calendário juridicamente vinculativo e cujo objetivo deve ser o de 
cobrir, pelo menos, os custos relacionados com o pacote de recuperação (principal e juros) do 
«Next Generation EU», a fim de assegurar a credibilidade e a sustentabilidade do plano de 
reembolso do pacote. Para o efeito, é essencial incluir no Acordo Interinstitucional sobre 
questões orçamentais um calendário vinculativo para a criação do referido cabaz de novos 
recursos próprios no período do QFP 2021-2027. Este acordo deve também visar o reforço do 
papel do Parlamento Europeu no que se refere à aplicação das disposições do Tratado em que 
assenta o pacote de recuperação.

Por último, tendo em conta a natureza sem precedentes do instrumento de recuperação – um 
passo de importância histórica, que coincidiu com o 70.º aniversário da Declaração Schuman 
de 9 de maio de 1950 – e a sua importância para uma maior integração da União, a Comissão 
dos Assuntos Constitucionais considera que a Conferência sobre o Futuro da Europa é um 
momento oportuno para debater, entre outras coisas, os desafios democráticos e 
constitucionais associados à estrutura institucional do instrumento de recuperação e aos 
procedimentos de tomada de decisão sobre o QFP e os recursos próprios em geral, tendo em 
conta o papel atualmente limitado do Parlamento Europeu nestes procedimentos.


