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B9-0429/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o QFP, a condicionalidade do Estado de direito 
e o pacote relativo aos recursos próprios
(2020/2923(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 2.º, 14.º, 15.º, 16.º e 17.º do Tratado da União Europeia 
(TUE) e os artigos 295.º, 310.º, 311.º, 312.º e 322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o acordo político alcançado em 5 de novembro de 2020 sobre o 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um regime geral de 
condicionalidade para a proteção do orçamento da União (Regulamento relativo ao 
Estado de Direito),

– Tendo em conta os acordos políticos, incluindo as declarações conjuntas e unilaterais, 
alcançados em 10 de novembro de 2020 sobre o Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027 («QFP»), o 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, bem como sobre os novos recursos próprios, 
incluindo um roteiro para a introdução de novos recursos próprios («AII») e o 
Regulamento relativo ao Instrumento de Recuperação da UE («EURI»),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu aprovadas em 21 de julho de 2020,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu aprovadas em 11 de dezembro de 
2020,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a epidemia de COVID-19 custou a vida a milhares de pessoas na 
Europa e no mundo e provocou uma crise sem precedentes com consequências 
desastrosas para as pessoas, os trabalhadores e as empresas, o que exige uma resposta 
sem precedentes, em especial após a segunda vaga de COVID-19;

B. Considerando que todas as instituições europeias envolvidas desenvolveram esforços 
sustentados para concluir o QFP, o AII, o EURI e as negociações sobre o Regulamento 
relativo ao Estado de direito, assegurando a sua aprovação e implementação atempadas;

1. Congratula-se com os acordos políticos, incluindo as declarações conjuntas e 
unilaterais, alcançados em 10 de novembro sobre o QFP, o AII e o EURI; salienta que 
os acordos políticos incluem, nomeadamente, o seguinte:

 Um pacote sem precedentes no valor de 1,8 mil milhões de euros, incluindo um 
Plano de Recuperação (750 mil milhões de euros);

 16 mil milhões de EUR adicionais para o QFP 2021-2027, a distribuir pelos 
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programas emblemáticos da UE identificados pelo PE (EU4Health, Horizonte 
Europa, Erasmus +, Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, Frontex, 
InvestEU, Direitos & Valores, Europa Criativa, Ajuda Humanitária e IVCDCI);

 Um roteiro indicativo para a criação de novos recursos próprios a partir de 2021;

 Um papel reforçado do Parlamento Europeu enquanto autoridade orçamental, 
especialmente no caso da criação de um novo instrumento baseado no 
artigo 122.º do TFUE;

2. No entanto, continua a avaliar de forma negativa o projeto de regulamento relativo a um 
regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União; sublinha que 
a condicionalidade da utilização dos fundos da UE deve basear-se em critérios 
objetivos, específicos, mensuráveis e adequados que não deixem margem para 
manipulações políticas e incertezas; manifesta a sua preocupação com a compatibilidade 
do Regulamento relativo a um regime geral de condicionalidade com os Tratados; 
sublinha a necessidade de o Tribunal de Justiça Europeu determinar se este regulamento 
é compatível com o direito da UE;

3. Insta veementemente a Comissão Europeia a respeitar as conclusões do Conselho de 10 
e 11 de dezembro de 2020 e a comprometer-se em relação às mesmas, em especial os 
esclarecimentos e as garantias interpretativas do projeto de regulamento relativo a um 
regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União, e exorta a 
Comissão Europeia a respeitar o entendimento comum incluído nas presentes 
conclusões sobre a forma como o regulamento será aplicado na prática;

4. Considera que o Plano de Recuperação proporciona um impulso ao investimento que 
ajudará os Estados-Membros a combaterem o impacto profundo e duradouro que se 
espera da atual crise; sublinha que este plano será fundamental para os esforços em 
curso que visam uma transformação das nossas economias, apoiar as PME e a indústria 
europeia e aumentar as oportunidades de emprego e as competências para mitigar o 
impacto da crise nos trabalhadores, nos consumidores e nas famílias; considera 
importante que se dê resposta às desigualdades sociais e económicas e às necessidades 
das pessoas mais atingidas pela crise;

5. Manifesta o seu receio em relação ao facto de que a viabilidade a longo prazo do QFP e 
dos seus programas possa ficar comprometida devido a uma abordagem de curto prazo 
centrada essencialmente no compromisso político para o financiamento de ações de 
recuperação;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, ao Conselho 
Europeu e à Comissão.


