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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 6/2020 da 
União Europeia para o exercício 2020 – Integração no orçamento de 2020 do lançamento 
do plano de recuperação da Europa
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20121, nomeadamente o seu artigo 44.º,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020, que foi 
definitivamente aprovado em 27 de novembro de 20192,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-
20203 (Regulamento QFP),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira4,

– Tendo em conta a Decisão 2014/335/UE, Euratom do Conselho, de 26 de maio de 2014, 
relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia5,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de um regulamento do Conselho que altera o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período 2014-2020 (COM(2020)0446),

– Tendo em conta o projeto de orçamento retificativo n.º 6/2020 aprovado pela Comissão 
em 3 de junho de 2020 (COM(2020)0423),

– Tendo em conta a posição sobre o projeto de orçamento retificativo n.º 6/2020, adotada 

1 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 57 de 27.2.2020.
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
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pelo Conselho em xx de julho de 2020 e transmitida ao Parlamento Europeu em xx de 
julho de 2020 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– Tendo em conta [o artigo 94.º / os artigos 94.º e 96.º] do seu Regimento,

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

A. Considerando que o objetivo do projeto de orçamento retificativo n.º 6/2020 é 
disponibilizar 11 540 milhões de EUR em dotações de autorização e 6540 milhões de 
EUR em dotações de pagamento, a fim de refletir o impacto das propostas legislativas 
adotadas pela Comissão em 27, 28 e 29 de maio, no quadro do pacote de recuperação 
económica da União, assim como complementar a proposta de revisão do Regulamento 
QFP para 2020,

B. Considerando que a Comissão propôs uma alteração do Regulamento FEIE6, para criar 
um instrumento específico de apoio à solvabilidade, que mobilizará capital privado para 
apoiar a solvabilidade das empresas afetadas pela crise de COVID-19 (5 mil milhões de 
EUR em dotações de autorização e 2,5 mil milhões de EUR em dotações de 
pagamento),

C. Considerando que a Comissão propôs uma alteração do Regulamento FEDS7 em 
resposta à pandemia de COVID-19, que mobiliza um montante adicional de 
1040 milhões em dotações de autorização e de pagamento, para aumentar a sua 
capacidade para conceder garantias nos países parceiros, facilitando assim uma resposta 
rápida à pandemia de COVID-19 nestas regiões,

D. Considerando que a Comissão propôs uma iniciativa nova denominada REACT-EU8, 
através da qual os Estados-Membros poderão utilizar montantes adicionais ao abrigo do 
objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) ou do Fundo Social Europeu (FSE) (5 mil milhões 
de EUR em dotações de autorização e 2,5 mil milhões de EUR em dotações de 
pagamento), para apoiar operações que promovam a recuperação da crise no contexto 
da pandemia de COVID-19 nas regiões cuja economia e emprego tenham sido mais 
afetados e a preparação da recuperação das suas economias, ou para aumentar 
voluntariamente a dotação para os programas apoiados pelo Fundo de Auxílio Europeu 
às Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC).

E. Considerando que a Comissão propôs que a União participe com 500 milhões de EUR 
em dotações de autorização e de pagamento no aumento de capital do Fundo Europeu 
de Investimento, que é responsável pela execução de montantes adicionais de garantias 
cobertos pelo orçamento da União no âmbito do pacote de recuperação económica da 
União,

F. Considerando que quase todas as margens abaixo dos limites máximos do quadro 
financeiro plurianual e as disponibilidades dos instrumentos especiais para 2020 foram 
esgotadas, que a Comissão propôs que o lançamento do plano de recuperação da Europa 

6 COM(2020)0404, de 29.5.2020.
7 COM(2020)0407, de 28.5.2020.
8 COM(2020)0451, de 27.5.2020.
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em 2020 seja financiado através de uma revisão do Regulamento QFP que aumente os 
limites máximos das autorizações para 2020 nas sub-rubricas 1A e 1B e na rubrica 4, e 
que o presente projeto de orçamento retificativo só pode ser adotado após a adoção da 
revisão do Regulamento QFP,

1. Toma nota do projeto de orçamento retificativo n.º 6/2020 apresentado pela Comissão, 
que se destina a disponibilizar 11 540 milhões de EUR em dotações de autorização e 
6540 milhões de EUR em dotações de pagamento, a fim de refletir o impacto das 
propostas legislativas adotadas pela Comissão em 27, 28 e 29 de maio, no quadro do 
pacote de recuperação económica da União Europeia, assim como a complementar a 
proposta de revisão do Regulamento QFP para 2020;

2. [Aprova a / Toma conhecimento da] posição do Conselho sobre o projeto de orçamento 
retificativo n.º 6/2020;

3. Encarrega o seu Presidente de declarar o orçamento retificativo n.º 6/2020 
definitivamente aprovado e de assegurar a sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia; / Decide alterar como se segue a posição do Conselho sobre o projeto de 
orçamento retificativo n.º 6/2020;]

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, [acompanhada das 
alterações do Parlamento,] ao Conselho e à Comissão, às restantes Instituições e aos 
órgãos interessados, bem como aos parlamentos nacionais.


