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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Processo legislativo especial – aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho (COM(2020)0446),

– Tendo em conta o projeto de regulamento do Conselho (00000/2020),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 312.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do artigo 106.º-A 
do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (C9-xxxx/2020),

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Orçamentos (A9-0000/2020),

1. [Aprova o projeto de regulamento do Conselho;] 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão relativa a um projeto de regulamento do Conselho que altera o 
quadro financeiro plurianual (QFP) para 2014-2020 aumenta em 11,5 mil milhões de EUR os 
limites máximos das dotações de autorização de 2020, a fim de mobilizar investimentos e 
financiar medidas para responder a necessidades urgentes relacionadas com a crise causada 
pela pandemia de COVID-19. Esta revisão destina-se a oferecer uma «solução de transição» 
até à adoção do Instrumento Europeu de Recuperação (Next Generation EU), que deverá 
entrar em vigor em 2021. 

Em consonância com a posição do Parlamento de fazer tudo o que for necessário para ajudar 
os cidadãos, as empresas, as regiões e os Estados-Membros a recuperar, o mais rapidamente 
possível, dos efeitos económicos e sociais da pandemia de COVID-19, os correlatores para o 
QFP avaliaram positivamente a proposta da Comissão de aumentar os limites máximos das 
dotações de autorização de 2020. A revisão do QFP 2014-2020 constitui uma condição 
necessária para o subsequente exame do projeto de orçamento retificativo (POR) n.º 6/2020. 

Devido à urgência da questão, os correlatores propuseram que a Comissão dos Orçamentos dê 
já início aos trabalhos preparatórios na perspetiva de uma futura consulta pelo Conselho, que 
se espera que tenha lugar até julho de 2020. O projeto de recomendação no sentido de ser 
dada aprovação foi elaborado com base no pressuposto de que o Conselho não modifique a 
proposta da Comissão. 

Os resultados dos trabalhos do Conselho deverão ser tidos devidamente em conta quando o 
projeto de recomendação for submetido à votação na Comissão dos Orçamentos.

A recomendação final não prejudicará a posição do Parlamento nem o resultado das 
negociações interinstitucionais sobre o QFP 2021-2027, os recursos próprios e o pacote de 
recuperação, nem quaisquer dossiês legislativos relativos ao QFP que devam ser negociados 
no âmbito do processo de codecisão.


