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B9-0140/2020

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre as medidas orçamentais a 
implementar para atenuar o impacto económico causado pela propagação da COVID-19 
nas finanças públicas dos Estados-Membros

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 143.º do Regimento,

A. Considerando que, tendo provocado a morte de milhares de pessoas, a propagação da 
COVID-19 levou a que a maioria dos Estados-Membros generalizasse o confinamento 
no respetivo território nacional;

B. Considerando que, com a generalização do confinamento, os governos nacionais 
tiveram de tomar medidas sem precedentes para manter o emprego e ajudar as 
microempresas e as pequenas e médias empresas a ultrapassarem os problemas de 
tesouraria;

C. Considerando que a Comissão Europeia decidiu suspender as regras de disciplina 
orçamental que obrigam os Estados-Membros a manter o défice das administrações 
públicas abaixo de 3 % do PIB;

1. Solicita a redistribuição sistemática dos excedentes orçamentais da União Europeia a 
favor dos Estados que são contribuintes líquidos para o orçamento da UE, a fim de os 
ajudar a atenuar o impacto económico da propagação da COVID-19 nas suas finanças 
públicas;

2. Apela ao aumento da taxa de cofinanciamento para 100 % relativamente aos fundos 
estruturais europeus libertados no âmbito da COVID-19, cujo montante é atualmente de 
37 mil milhões de euros;

3. Solicita a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 
assistência às regiões mais afetadas pela propagação da COVID-19.


