
RE\1205032PT.docx PE647.632v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Documento de sessão

B9-0156/2020

12.5.2020

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
apresentada na sequência de declarações do Conselho e da Comissão

nos termos do artigo 132.º, n.º 2, do Regimento

sobre o novo quadro financeiro plurianual, os recursos próprios e o plano de 
recuperação
(2020/2631(RSP))

Marco Zanni
em nome do Grupo ID



PE647.632v01-00 2/5 RE\1205032PT.docx

PT

B9-0156/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o novo quadro financeiro plurianual, os 
recursos próprios e o plano de recuperação
(2020/2631(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 312.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o Protocolo (n.º 2) do TFUE relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de maio de 2018, intitulada «Um 
orçamento moderno para uma União que protege, capacita e defende – Quadro 
financeiro plurianual 2021-2027» (COM(2018)0321),

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 2 de maio de 2018, de regulamento do 
Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027 
(COM(2018)0322) e a proposta da Comissão, de 2 de maio de 2018, relativa ao sistema 
de recursos próprios da União Europeia (COM(2018)0325),

– 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 acordo,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de outubro de 2019, intitulada «Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 
expectativas dos cidadãos»1,

– Tendo em conta o quadro de negociação da Presidência finlandesa, com indicação de 
valores, apresentado às delegações do Conselho em 5 de dezembro de 2019,

– Tendo em conta as observações de Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, 
após a reunião extraordinária do Conselho Europeu de 21 de fevereiro de 2020,

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da UE 
para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências2,

– Tendo em conta o «Roteiro para a recuperação – Rumo a uma Europa mais resiliente, 
mais e mais justa», apresentado pelo Presidente do Conselho Europeu e pela Presidente 
da Comissão em 21 de abril de 2020,

– Tendo em conta as conclusões do Presidente do Conselho Europeu após a 
videoconferência dos membros do Conselho Europeu de 23 de abril de 2020,

1 Textos aprovados, P9_TA(2019)0032.
2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
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– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que, em 2 de maio de 2018, a Comissão apresentou um conjunto de 
propostas legislativas relativas ao quadro financeiro plurianual 2021-2027 (QFP) e aos 
recursos próprios da UE, a que se seguiram propostas legislativas para a criação de 
novos programas e instrumentos da UE;

B. Considerando que, em 20 de fevereiro de 2020, na reunião extraordinária do Conselho 
Europeu, os Chefes de Estado ou de Governo não chegaram a acordo em relação à 
proposta de QFP apresentada por Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu;

C. Considerando que o QFP já se revelou ineficaz para responder às necessidades dos 
cidadãos e dos Estados-Membros e aos desafios que estes enfrentam, como o 
desemprego, a recessão económica, a pobreza, a crise migratória e as ameaças à 
segurança;

D. Considerando que a pandemia de COVID-19 piorou consideravelmente a já difícil 
situação, causando graves danos em todos os Estados-Membros;

E. Considerando que as instituições da UE não tiveram em conta os efeitos devastadores 
das suas escolhas políticas e económicas nos cidadãos e nas pequenas e médias 
empresas (PME) da UE;

F. Considerando que muitos cidadãos europeus perderam a confiança na UE, por não ter 
conseguido dar respostas concretas às suas necessidades atuais;

G. Considerando que os Estados-Membros estão prestes a entrar numa fase de 
reconstrução, a que os intervenientes públicos e privados deverão adaptar-se;

1. Salienta que as prioridades do QFP para 2021-2027 devem ser reorientadas, tendo em 
conta o impacto socioeconómico da pandemia a curto, médio e longo prazo;

2. Assinala que é necessário evitar os erros do passado, garantindo que o orçamento da UE 
seja mais eficiente, transparente e baseado no desempenho, reduzindo as despesas 
administrativas e impedindo o desperdício de fundos;

3. Rejeita qualquer proposta de aumento do nível global do próximo QFP e dos limites 
máximos dos recursos próprios, mas apoia o financiamento antecipado de algumas 
despesas nos primeiros anos, a fim de fazer face aos efeitos da crise da COVID-19;

4. Assinala a importância de permitir flexibilidade entre os diferentes fundos, alterando as 
taxas de cofinanciamento sempre que necessário e reduzindo as restrições da UE, com 
base no modelo adotado para as medidas recentemente tomadas pela Comissão;

5. Insta a que seja dada prioridade aos programas que apoiam o crescimento e o emprego e 
que ajudam, em particular, as PME, os artesãos, os comerciantes, os trabalhadores por 
conta própria e os agricultores, que garantem a grande maioria dos postos de trabalho 
nos Estados-Membros e prestam a maior parte dos serviços essenciais à vida nas nossas 
regiões;
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6. Solicita que o orçamento previsto para a «integração de considerações climáticas», os 
programas de apoio às reformas e a ação externa seja reafetado a medidas associadas à 
COVID-19;

7. Opõe-se veementemente à utilização de qualquer forma de condicionalidade para 
transformar o financiamento da UE num instrumento de chantagem política, o que 
constituiria um novo ataque aos Estados-Membros e à sua liberdade e independência; 
salienta, no entanto, que são necessárias políticas orçamentais coerentes;

8. Rejeita a introdução de novos recursos próprios da UE, que acabará por conduzir a uma 
maior tributação das empresas e a uma maior pressão fiscal sobre os cidadãos;

9. Sugere que, em vez de alargar a lista de eventuais recursos próprios, a UE racionalize as 
suas despesas administrativas excessivas e avalie se alguns fundos podem ser geridos de 
forma mais eficiente a nível nacional, a fim de garantir o pleno respeito do princípio da 
subsidiariedade;

10. Recorda que os Estados-Membros são responsáveis pelas suas próprias políticas 
orçamentais, e salienta que o poder de cobrar impostos constitui um dos pilares da 
soberania dos Estados-Membros;

11. Salienta que nenhuma instituição da UE tem o direito de cobrar impostos aos 
contribuintes dos Estados-Membros;

12. Rejeita a campanha de propaganda da UE, segundo a qual a redução da contribuição do 
RNB para o QFP, juntamente com novos impostos da UE, reduzirá as contribuições dos 
cidadãos para o orçamento da União, uma vez que se trata de uma operação puramente 
comercial;

13. Aguarda a proposta relativa a um plano de recuperação e põe em causa a ligação 
prevista à nova proposta de QFP, tendo em conta o calendário e as restrições 
orçamentais; solicita ao Conselho Europeu e à Comissão que garantam a plena 
participação do Parlamento no processo de decisão e na adoção e aplicação do plano de 
recuperação;

14. Aconselha a Comissão a não recorrer à engenharia financeira e aos multiplicadores 
duvidosos para fazer publicidade a valores ambiciosos; sublinha que os principais 
valores relativos aos investimentos que devem ser mobilizados não refletem a dimensão 
real do orçamento do plano de recuperação e não podem ser apresentados como tal;

15. Rejeita qualquer tentativa de utilizar a crise para impulsionar uma integração cada vez 
mais estreita na área do euro através de mecanismos de mutualização da dívida ou de 
condicionalidade;

16. Solicita às instituições da UE que não interfiram nas medidas adotadas a nível nacional 
e que sejam consideradas necessárias para superar os efeitos da pandemia;

17. Apela à substituição do regime de comércio de licenças de emissão da UE por um 
mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras que respeite as 
normas da Organização Mundial do Comércio e se baseie na pegada de carbono dos 
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bens importados, tendo em conta as emissões diretas, as emissões resultantes da 
produção de eletricidade e as emissões resultantes da utilização de matérias-primas; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem esta medida comercial com 
incentivos adequados, com vista à transferência da produção de países terceiros para os 
Estados-Membros;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


