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Alteração 12
Jörg Meuthen, Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Proposta de resolução B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, Acordo Interinstitucional, Instrumento de 
Recuperação da UE e Regulamento relativo ao Estado de Direito

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com os acordos 
políticos alcançados pelos colegisladores, 
incluindo as declarações conjuntas e 
unilaterais, sobre o Regulamento relativo 
ao Estado de Direito, em 5 de novembro, e 
sobre o QFP, o AII e a EURI, em 10 de 
novembro;  salienta que esses acordos 
políticos históricos incluem, entre outras, 
as seguintes disposições:

1. Congratula-se com os acordos 
políticos alcançados pelos colegisladores, 
incluindo as declarações conjuntas e 
unilaterais, sobre o Regulamento relativo 
ao Estado de Direito, em 5 de novembro, e 
sobre o QFP, o AII e a EURI, em 10 de 
novembro; salienta que esses acordos 
políticos históricos incluem, entre outras, 
as seguintes disposições:

• Um pacote sem precedentes de 1,8 
biliões de EUR, constituído pelo QFP 
2021-2027 (1 074 mil milhões de EUR, 
evoluindo progressivamente para 1 085 mil 
milhões de EUR), juntamente com o 
Instrumento de Recuperação (750 mil 
milhões de EUR);

• Um pacote sem precedentes de 1,8 
biliões de EUR, constituído pelo QFP 
2021-2027 (1 074 mil milhões de EUR, 
evoluindo progressivamente para 1 085 mil 
milhões de EUR), juntamente com o 
Instrumento de Recuperação financiado 
por dívida (750 mil milhões de EUR);

• Um complemento de 16 mil 
milhões de EUR para o QFP 2021-2027, a 
distribuir pelos programas emblemáticos 
da UE identificados pelo PE (EU4Health, 
Horizonte Europa, Erasmus +, Fundo de 
Gestão Integrada das Fronteiras, Frontex, 
InvestEU, Direitos e Valores, Europa 
Criativa, Ajuda Humanitária e NDICI), e 
para reforçar a resposta orçamental a 
acontecimentos imprevistos;

• Um complemento de 16 mil 
milhões de EUR para o QFP 2021-2027, a 
distribuir pelos programas emblemáticos 
da UE identificados pelo PE (EU4Health, 
Horizonte Europa, Erasmus +, Fundo de 
Gestão Integrada das Fronteiras, Frontex, 
InvestEU, Direitos e Valores, Europa 
Criativa, Ajuda Humanitária e NDICI), e 
para reforçar a resposta orçamental a 
acontecimentos imprevistos;

• Um roteiro juridicamente 
vinculativo para a introdução de novos 
recursos próprios durante o próximo QFP, 
que deve ser suficiente, pelo menos, para 
cobrir os futuros custos de reembolso 
(capital e juros) do Instrumento de 
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recursos próprios durante o próximo QFP, 
que deve ser suficiente, pelo menos, para 
cobrir os futuros custos de reembolso 
(capital e juros) do Instrumento de 
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Recuperação da UE; Recuperação da UE;

• Uma percentagem mínima 
juridicamente vinculativa de despesas do 
QFP e do NGEU relacionadas com o clima 
de, pelo menos, 30 %, e, no que respeita a 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade, de 7,5 % do QFP, em 2024, 
e 10 % a partir de 2026;

• Uma percentagem mínima 
juridicamente vinculativa de despesas do 
QFP e do NGEU relacionadas com o clima 
de, pelo menos, 30 %, e, no que respeita a 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade, de 7,5 % do QFP, em 
2024, e 10 % a partir de 2026;

• Elementos de acompanhamento das 
despesas em matéria de igualdade de 
género e integração da perspetiva de 
género;

• Elementos de acompanhamento das 
despesas em matéria de igualdade de 
género e integração da perspetiva de 
género;

• Um papel reforçado para o 
Parlamento Europeu enquanto autoridade 
orçamental na [gestão] do Instrumento de 
Recuperação da UE e das receitas afetadas 
externas, bem como na criação de futuros 
instrumentos de emergência com base no 
artigo 122.º do TFUE;

• Um papel reforçado para o 
Parlamento Europeu enquanto autoridade 
orçamental na [gestão] do Instrumento de 
Recuperação da UE e das receitas afetadas 
externas, bem como na criação de futuros 
instrumentos de emergência com base no 
artigo 122.º do TFUE;

• Uma condicionalidade funcional 
associada ao Estado de Direito;

• Uma condicionalidade funcional 
associada ao Estado de Direito;
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