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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia 
para o exercício de 2021 (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(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 a Decisão 2014/335/UE, Euratom do Conselho, de 26 de maio de 2014, 
relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia1,

– 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 966/20122,

– 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 (o «Regulamento QFP»,

– Tendo em conta a proposta alterada de regulamento do Conselho, de 28 de maio de 
2020, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período de 2021 a 2027 
(COM(2020)443 final),

– 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 o seu relatório intercalar, de 14 de novembro de 2018, sobre o quadro 
financeiro plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo5 e a 
sua resolução, de 23 de julho de 2020, sobre as conclusões da reunião extraordinária do 
Conselho Europeu de 17-21 de julho de 2020;

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de junho de 2020, sobre as orientações gerais 
para a preparação do orçamento de 2021, Secção III – Comissão6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de maio de 2020, sobre a previsão de receitas e 

1 JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
2 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
5 Textos aprovados, P9_TA(2020)0065.
6 Textos aprovados desta data, P9_TA(2020)0166.
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despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 20217,

– Tendo em conta o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 
2021, adotado pela Comissão em 27 de julho de 2020 (COM(2020)0300) (o «PO»),

– Tendo em conta a posição sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2021, adotada pelo Conselho em 28 de setembro de 2020 e transmitida ao 
Parlamento Europeu em 1 de outubro de 2020 (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– Tendo em conta o artigo 94.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres das comissões interessadas,

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

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, 16 de setembro de 2020, sobre o projeto de 
decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia8,

Secção III 

Panorâmica geral

1. Recorda que 2021 deverá ser o primeiro ano do novo quadro financeiro plurianual (QFP); 
lamenta que, devido aos atrasos nas negociações sobre o QFP e os recursos próprios, para 
as quais o Parlamento estava pronto desde novembro de 2018 e que não puderam ter início 
antes das conclusões do Conselho Europeu de 21 de julho, bem como devido à pandemia 
de COVID-19, o processo orçamental para o exercício de 2021 não tenha podido, até à 
data, basear-se num acordo sólido e ambicioso sobre o QFP;

2. Assinala que a Comissão apresentou um projeto de orçamento (PO) para 2021 com base 
nas suas próprias propostas de QFP atualizadas em maio de 2020, ao passo que o 
Conselho limitou a sua leitura, com exceção da rubrica 7, a uma tradução aritmética das 
conclusões do Conselho Europeu, enquanto aguarda a carta retificativa que a Comissão 
utilizará após o acordo político sobre o QFP e os recursos próprios para atualizar a sua 
proposta de orçamento da União para 2021;

3. Toma nota da posição do Conselho sobre o PO, incluindo a importância que atribui à 
carta retificativa; concorda com o Conselho sobre esta última, embora tenha a ambição 
de apresentar uma leitura que siga de forma coordenada as suas prioridades para o QFP e 
os recursos próprios e para o orçamento de 2021; observa que esta abordagem também é 
motivada pelo tempo limitado de que se disporá após a apresentação da carta retificativa;

4. Recorda que, na sua resolução de 19 de junho de 2020 sobre as orientações gerais para a 
preparação do orçamento de 2021, o Parlamento sublinhou que o orçamento de 2021 deve 
centrar-se principalmente na atenuação dos efeitos do surto de COVID-19 e no apoio à 

7 Textos aprovados desta data, P9_TA(2020)0123.
8 Textos aprovados desta data, P9_TA(2020)0220.
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recuperação, com base no Pacto Ecológico Europeu e na transformação digital;

5. Congratula-se com o Plano de Recuperação da União Europeia; insiste, porém, na 
necessidade de consagrar claramente o papel da autoridade orçamental no que se refere à 
autorização das receitas afetadas externas, nomeadamente a título do instrumento de 
recuperação «Next Generation EU», no âmbito do processo orçamental anual;

6. Recorda a sua posição segundo a qual as metas do QFP para 2021-2027 no que respeita 
à integração do clima e da biodiversidade devem ir além dos níveis das quotas de despesas 
específicas estabelecidos no seu relatório intercalar; espera, por conseguinte, atingir, em 
2021, um nível de despesas a favor da biodiversidade de 10 % e um nível de despesas a 
favor da integração da ação climática de 30 %;

7. Decide aumentar para os níveis estabelecidos no relatório intercalar sobre o QFP, de 
novembro de 2018, os quinze programas emblemáticos identificados na sua resolução de 
23 de julho de 2020 (Horizonte Europa, InvestEU, Erasmus+, Garantia para a Infância, 
Fundo para uma Transição Justa, Europa Digital, Mecanismo Interligar a Europa, LIFE+, 
UE pela Saúde, Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, Europa Criativa, programa 
«Direito e Valores», Fundo Europeu de Defesa e Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional (IVCDCI) e a ajuda 
humanitária, bem como as agências competentes da UE e a Procuradoria Europeia); 
decide ainda basear a sua leitura nos limites máximos do QFP propostos pela Comissão 
no PO; considera que qualquer aumento das dotações para os programas emblemáticos 
deve ser acompanhado de um aumento correspondente do limite máximo da rubrica do 
QFP em causa; decide aumentar o financiamento das prioridades do Parlamento, 
nomeadamente nos domínios da segurança, da migração, dos direitos fundamentais e da 
ação externa;

8. Aceita os aumentos do Conselho para as rubricas 1, 2a e 3, exceto no caso das rubricas 
orçamentais relativamente às quais decida fixar um montante mais elevado de dotações; 
aceita ainda a transferência do polo temático «Resiliência» da rubrica 5 para a rubrica 2b;

9. Reitera os compromissos que assumiu no passado de aproveitar plenamente a 
possibilidade de reutilizar os montantes das anulações de autorizações a favor da 
investigação, tal como previsto no artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro; 

10. Insiste na necessidade de uma nomenclatura orçamental mais detalhada, que permita à 
autoridade orçamental desempenhar plenamente as suas funções de decisão no processo 
orçamental anual e controlar a execução do orçamento no que se refere às rubricas 2b, 4 
e 6;

11. Decide, como regra geral, restabelecer os níveis do PO relativamente a todas as rubricas 
orçamentais cujas dotações tenham sido reduzidas pelo Conselho e não tenham sido 
aumentadas na sua leitura, com exceção da rubrica 7;

12. Assinala a importância de assegurar a afetação de recursos financeiros suficientes e de 
capacidades adequadas em termos de recursos humanos às agências da União, para que 
possam cumprir o seu mandato, executar as suas tarefas e responder da melhor forma às 
consequências da pandemia de COVID-19; sublinha a necessidade de sinergias e de uma 
coordenação adequada entre as agências para tornar o seu trabalho mais eficaz, em 
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particular nos casos em que exista convergência em relação a objetivos estratégicos 
específicos, e permitir uma utilização equitativa e eficiente dos fundos públicos;

13. Assinala que o calendário pragmático atualizado do processo orçamental exclui a 
possibilidade de se chegar atempadamente a acordo sobre uma eventual segunda proposta 
de PO; considera, por conseguinte, fundamental usar plenamente todo o período da 
conciliação orçamental para alcançar um acordo ambicioso;

14. Fixa o nível global das dotações para o orçamento de 2021 (todas as secções) em 
181 684 729 002 EUR em dotações de autorização, o que representa um aumento de 
14 938 547 026 EUR em comparação com o PO; decide, além disso, reconstituir um 
montante de 1 631 420 EUR em dotações de autorização, no seguimento das anulações 
de autorizações, nos termos do artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro;

15. Recorda que, tal como indicado na sua resolução legislativa de 16 de setembro de 2020, 
para financiar este orçamento, as novas categorias de recursos próprios devem ser 
introduzidas a partir de 2021 e que quaisquer montantes gerados pelos novos recursos 
próprios que excedam o nível necessário para cobrir as obrigações de reembolso do «Next 
Generation EU» num determinado ano devem ser mantidos no orçamento da União como 
receitas gerais, nomeadamente para complementar os 15 programas emblemáticos da UE 
a partir de 2021, e devem ser acompanhados do aumento correspondente dos limites 
máximos do QFP;

Rubrica 1 

16. Destaca a importância do programa Horizonte Europa para garantir o êxito do Pacto 
Ecológico Europeu e contribuir para a transição para uma economia e uma sociedade com 
impacto neutro no clima até 205, bem como para apoiar a transformação digital, que é 
fundamental para a prosperidade da União no futuro; salienta, além disso, que a pandemia 
de COVID-19 demonstrou que é necessário investir na investigação no domínio da saúde; 
propõe, por conseguinte, um aumento significativo do programa Horizonte Europa, em 
consonância com a posição que há muito assumiu, e apela a um orçamento global de 
120 mil milhões de EUR; considera, além disso, que o montante total das anulações de 
autorizações efetuadas ao longo de todo o atual QFP deve ser reconstituído, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro, para apoiar a transição 
climática e a transição digital, bem como a investigação no domínio da saúde;

17. Solicita que o orçamento da União para 2021 assegure que o Programa InvestEU cumpra 
tanto o seu objetivo de longo prazo, proporcionando mais capacidade de investimento 
para apoiar as infraestruturas sustentáveis, a investigação, as PME e os investimentos no 
domínio social, como a sua nova missão de curto prazo de apoio à recuperação económica 
através de investimentos estratégicos;

18. Salienta o papel fundamental do Mecanismo Interligar a Europa na promoção do 
desenvolvimento de uma rede transeuropeia de elevado desempenho, no apoio a projetos 
energéticos no âmbito da transição para uma economia com impacto neutro no clima em 
que seja garantida a segurança do aprovisionamento e na promoção da transição digital, 
incluindo a melhoria das competências e a requalificação dos trabalhadores da União; 
propõe, por conseguinte, aumentos importantes, nomeadamente para os setores dos 
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transportes e da energia;

19. Sublinha que a pandemia de COVID-19 pôs em evidência a importância crescente da 
digitalização para o funcionamento quotidiano da economia; reconhece a importância do 
programa Europa Digital no planeamento e no apoio à transição digital; propõe aumentos 
superiores aos da sua posição provisória sobre o QFP, a fim de ter em conta as 
necessidades que a pandemia tornou patentes;

20. Considera que é igualmente necessário reforçar outras prioridades importantes desta 
rubrica; solicita, nomeadamente, um aumento substancial do montante destinado aos 
objetivos das PME; recorda o importante papel que as agências da União desempenham 
na realização dos objetivos das políticas da União; solicita, por conseguinte, recursos 
financeiros e humanos suficientes para todas as agências, que tenham em conta as suas 
tarefas e responsabilidades;

21. Aumenta, por conseguinte, o nível das dotações de autorização para a rubrica 1 em 
6 313 980 774 EUR em relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações 
preparatórias), dos quais 5 996 664 225 EUR se destinam a programas emblemáticos; 
disponibiliza, além disso, nesta rubrica, um montante de 1 631 420 001 EUR em dotações 
de autorização, no seguimento de anulações de autorizações, nos termos do artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro;

Rubrica 2a

22. Decide fazer sua a leitura da rubrica 2a feita pelo Conselho;

Rubrica 2b

23. Sublinha a necessidade de afetar recursos adicionais ao Programa UE pela Saúde, 
contribuindo, em particular, para atender às importantes necessidades estruturais 
identificadas durante a crise da COVID-19 e definindo domínios de ação essenciais, como 
a melhoria dos sistemas nacionais de saúde, a disponibilidade de medicamentos e de 
outros produtos importantes durante a crise a preços razoáveis, bem como a necessidade 
de garantir a prestação contínua e atempada de serviços acessíveis e seguros de saúde 
sexual e reprodutiva e direitos conexos;

24. Salienta a importância do programa Erasmus+, um programa simbólico e um dos 
programas da União com maior êxito, que representa um investimento estratégico no 
futuro da União; recorda que o financiamento insuficiente do programa Erasmus+ 
comprometerá a sua capacidade para realizar os seus novos objetivos e para fazer face 
aos desafios de se tornar mais inclusivo e ecológico; decide, por conseguinte, aumentar 
substancialmente as dotações a favor do programa Erasmus+, em consonância com a sua 
posição de triplicar o orçamento deste programa;

25. Recorda que o setor cultural e criativo é um dos mais atingidos pela pandemia de 
COVID-19 e solicita respostas e financiamento adequados, a fim de reduzir as perdas 
significativas do setor devido ao encerramento imprevisível de salas de espetáculo 
durante a pandemia; propõe, por conseguinte, um aumento substancial das rubricas 
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orçamentais relativas ao programa Europa Criativa;

26. Insiste na necessidade de maior transparência na atribuição de fundos no âmbito das 
várias vertentes e subprogramas do programa Erasmus+, restabelecendo a sua anterior 
nomenclatura, e do programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores», criando uma 
nova rubrica orçamental para a vertente «valores da União»; reitera o seu apelo à 
Comissão para que aumente a transparência na utilização do orçamento consagrado a 
atividades multimédia, nomeadamente através da criação de uma série de novas rubricas 
orçamentais relacionadas com as ações nesse domínio;

27. Faz sua a previsão da Comissão segundo a qual, no contexto da recuperação da pandemia 
de COVID-19, o combate à pobreza infantil será ainda mais importante nos próximos 
anos; insiste, por conseguinte, na necessidade de criar uma rubrica orçamental 
independente no âmbito do FSE+ para a Garantia Europeia para a Infância, a que deve 
ser atribuída uma dotação de mil milhões de EUR para o ano de 2021;

28. Recorda que a crise da COVID-19 afeta as mulheres de forma desproporcionada e solicita 
um reforço da vertente «Emprego e Inovação Social» para apoiar programas e ações de 
formação destinados a promover a participação das mulheres e combater a sua 
precariedade no mercado de trabalho;

29. Salienta o papel fundamental do programa «Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores» na 
proteção e promoção dos direitos e dos valores consagrados nos Tratados da UE e na 
Carta dos Direitos Fundamentais da UE, e insiste em que são necessárias dotações 
adicionais para cada uma das vertentes, designadamente para a vertente Daphne, que 
incide no combate à violência contra as mulheres;

30. Lamenta profundamente que a Comissão ainda não tenha reagido ao apelo do Parlamento 
para que se proceda a uma revisão exaustiva da rubrica orçamental destinada a ações 
multimédia, nomeadamente no que se refere ao contrato-quadro com a Euronews; decide 
inscrever a sua dotação orçamental na reserva até que a Comissão responda às 
preocupações manifestadas pelo Tribunal de Contas;

31. Decide proceder a reforços específicos das dotações destinadas à Procuradoria Europeia; 
considera que a natureza da Procuradoria Europeia exige maiores garantias de 
independência e que, por conseguinte, o seu orçamento deve ser incluído na rubrica 7 
enquanto organismo independente e não equiparado a uma agência;

32. Rejeita a proposta da Comissão de fundir diferentes rubricas orçamentais ligadas a 
objetivos de política social; entende que a existência de rubricas independentes, como no 
passado, garantiria a transparência e os recursos necessários para cada um destes 
domínios fundamentais;

33. Decide transferir a rubrica 06 04 01 (Instrumento de Recuperação da União Europeia – 
Pagamento dos cupões e resgates periódicos no prazo de vencimento) para o capítulo 17, 
uma vez que todos os custos de financiamento das despesas relacionadas com o 
instrumento «Next Generation EU» devem ser contabilizados para além dos limites 
máximos do QFP;

34. Aumenta globalmente as dotações de autorização da rubrica 2b em 5 894 270 074 EUR 
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em relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 
6 041 509 293 EUR se destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 3

35. Recorda que, na sua posição sobre o Instrumento Europeu de Relançamento, o Conselho 
Europeu não manteve o nível de apoio ao Fundo para uma Transição Justa previsto na 
proposta da Comissão; manifesta o seu receio de que estes cortes comprometam 
seriamente os esforços de recuperação; reitera que o Fundo para uma Transição Justa é 
um elemento vital e indispensável da arquitetura do Pacto Ecológico Europeu; propõe, 
por conseguinte, um aumento de 500 milhões de EUR em dotações de autorização para 
este programa emblemático em 2021;

36. Decide concentrar, em consonância com a prioridade geral de combater as alterações 
climáticas, aumentos significativos, no valor de 237 milhões de EUR em dotações de 
autorização, nas rubricas orçamentais relativas ao programa LIFE+; assinala que este 
aumento se destina a contribuir para os principais objetivos, como a preservação da 
natureza e da biodiversidade, a economia circular e a qualidade de vida, a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação às mesmas, bem como a transição para energias 
limpas; espera que a Comissão garanta a capacidade de absorção necessária para uma 
utilização eficaz destes meios adicionais;

37. Recorda que diversos setores agrícolas foram gravemente atingidos pela pandemia de 
COVID-19 e apoia, por essa razão, um aumento específico das dotações das rubricas 
orçamentais relativas às medidas de apoio ao mercado no âmbito do Fundo Europeu 
Agrícola de Garantia (FEAGA), que visam atenuar os efeitos da crise causada pela 
pandemia; espera que a carta retificativa ajuste em maior medida o nível das dotações do 
FEAGA, tendo em conta as receitas afetadas que se espera estejam disponíveis em 2021, 
bem como outros parâmetros, como o impacto da pandemia de COVID-19 nos setores 
agrícolas;

38. Destaca a situação socioeconómica particularmente difícil nas regiões ultraperiféricas da 
União, que foi agravada pelo impacto da crise da COVID-19; propõe, neste contexto, um 
complemento para a rubrica orçamental relativa ao programa POSEI, que deve ser dotada 
de recursos adequados para a manutenção da atividade agrícola e para o fornecimento de 
produtos alimentares e agrícolas nas regiões ultraperiféricas;

39. Aumenta a dotação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas em 19,6 
milhões de EUR; reconhece que 2021 será um ano crucial para o setor das pescas, que 
terá de enfrentar simultaneamente desafios como a adaptação aos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, os riscos associados à crise da COVID-19 e o Brexit;

40. Aumenta globalmente as dotações de autorização da rubrica 3 em 867 937 490 EUR em 
relação ao PO (excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 739 100 
000 EUR se destinam a programas emblemáticos; 

Rubrica 4
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41. Aumenta os fundos para as prioridades do Parlamento nos domínios da migração e da 
gestão das fronteiras, em particular para o Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras e o 
Fundo para o Asilo e a Migração; tenciona, ao mesmo tempo, aumentar a transparência 
orçamental, refletindo os objetivos específicos de ambos os Fundos na estrutura do 
orçamento, para que a autoridade orçamental possa exercer um maior controlo sobre as 
despesas;

42. Sublinha que é da maior importância investir em recursos financeiros e humanos 
suficientes para todas as agências que operam nos domínios da migração, do asilo e da 
gestão das fronteiras;

43. Aumenta, em suma, as dotações de autorização da rubrica 4 em 710 251 000 EUR em 
relação ao PO, dos quais 500 251 000 EUR se destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 5

44. Destaca a importância de um enquadramento progressivo da política comum de segurança 
e defesa da UE; sublinha a importância de reforçar a cooperação europeia em matéria de 
defesa, uma vez que contribui não só para que a Europa e os seus cidadãos estejam mais 
seguros, mas também para uma redução dos custos; solicita um aumento do 
financiamento para o Fundo Europeu de Defesa, a fim de promover plenamente uma base 
industrial de defesa inovadora e competitiva que contribua para a tão necessária 
autonomia estratégica da UE;

45. Solicita um aumento do financiamento destinado à mobilidade militar, com o objetivo de 
ajudar os Estados-Membros a agir de forma mais rápida e eficaz; observa que é necessário 
um financiamento suficiente para apoiar as missões e operações no âmbito da política 
comum de segurança e defesa, nomeadamente através de medidas como o financiamento 
de infraestruturas de transporte de dupla utilização e a simplificação das autorizações 
diplomáticas e das regras aduaneiras;

46. Recorda o importante papel desempenhado pelas agências descentralizadas que operam 
no domínio da segurança e propõe aumentos específicos que lhes permitam desempenhar 
corretamente as suas funções;

47. Aumenta globalmente as dotações da rubrica 5 em 372 320 760 EUR em relação ao PO 
(excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 312 829 132 EUR se 
destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 6

48. Realça que, num momento em que os desafios externos e as questões relacionadas com 
as relações internacionais adquirem importância e dominam a política internacional, é 
necessário que a dimensão externa do orçamento da União seja adequadamente 
financiada e esteja preparada para responder sem demora a desafios atuais, emergentes e 
futuros; observa que a maior parte das despesas com a ação externa se concentra no 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional (IVCDCI), relativamente ao qual ainda estão em curso negociações 
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legislativas interinstitucionais;

49. Lamenta que a nova nomenclatura para a ação externa proposta pela Comissão seja muito 
menos pormenorizada do que a anterior, o que diminui a transparência, a previsibilidade, 
a responsabilização e o controlo e limita a capacidade da autoridade orçamental de fazer 
opções que reflitam as prioridades políticas; insiste, por conseguinte, na necessidade de 
uma estrutura orçamental mais diferenciada, com rubricas específicas para os principais 
beneficiários, domínio de intervenção e sub-regiões, a fim de melhorar a clareza e a 
legibilidade do orçamento; propõe, por conseguinte, uma nomenclatura revista para o 
IVCDCI, adaptada aos novos instrumentos e mais pormenorizada;

50. Propõe a criação de uma rubrica orçamental específica para o «apoio ao processo político 
na Líbia», com o objetivo de contribuir para uma resolução pacífica do conflito na Líbia;

51. Chama a atenção para os persistentes desafios na vizinhança oriental e meridional da 
União, bem como para a importância de dotar a Agência das Nações Unidas de 
Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente de recursos financeiros 
adequados; recorda a importância de desenvolver relações estáveis e uma cooperação 
sólida entre a UE e África e considera adequado destinar recursos financeiros suficientes 
ao desenvolvimento deste continente, o que contribuiria, nomeadamente, para reduzir as 
causas profundas da migração forçada;

52. Realça a importância do processo de adesão dos países dos Balcãs Ocidentais; considera 
essencial que a nova nomenclatura para o instrumento IPA III inclua rubricas orçamentais 
separadas para os Balcãs Ocidentais e a Turquia, tendo em conta a natureza altamente 
sensível do financiamento da UE a favor da Turquia;

53. Insiste, por maioria de razão face às atuais perspetivas relacionadas com a COVID-19 e 
na sequência da lamentável decisão do Conselho Europeu de rejeitar o pilar externo do 
instrumento «Next Generation EU», na necessidade de aumentar o capítulo relativo à 
ajuda humanitária e de tomar medidas de salvaguarda contra a exclusão da utilização 
interna ou externa da Reserva para a Solidariedade e as Ajudas de Emergência; sublinha 
a necessidade de assegurar o financiamento contínuo da iniciativa Voluntários para a 
Ajuda da UE, em caso de impasse nas negociações em curso sobre o programa do Corpo 
Europeu de Solidariedade;

54. Solicita, na sequência dos recentes acontecimentos preocupantes na Bielorrússia, a 
criação de um novo Representante Especial para a Bielorrússia, a fim de apoiar o processo 
de transição pacífica do poder em conformidade com a vontade do povo bielorrusso;

55. Sublinha, à luz das ameaças relacionadas com a cibersegurança e a propagação de notícias 
falsas, a necessidade de o orçamento da União responder melhor a estes desafios a nível 
horizontal, tanto na sede da UE como nas suas delegações em todo o mundo;

56. Aumenta globalmente as dotações da rubrica 5 em 698 781 256 EUR em relação ao PO 
(excluindo os projetos-piloto e as ações preparatórias), dos quais 583 041 792 EUR se 
destinam a programas emblemáticos;

Rubrica 7



PE658.989v01-00 12/16 PR\1215694PT.docx

PT

57. Decide não repor, nesta fase, os montantes que o Conselho reduziu na rubrica 7;

Projetos-piloto e ações preparatórias (PP e AP)

58. Relembra a importância dos projetos-piloto e das ações preparatórias (PP e AP) enquanto 
instrumentos para a definição das prioridades políticas e a introdução de novas iniciativas 
que podem transformar-se em atividades e programas permanentes da União; aprova, 
depois de ter analisado atentamente todas as propostas apresentadas, um pacote 
equilibrado de PP e AP, que reflete as prioridades políticas do Parlamento; insta a 
Comissão a dar rapidamente execução aos PP e AP, em estreita cooperação com os 
deputados ao Parlamento Europeu, e a prestar informações sobre o seu desempenho e os 
resultados obtidos no terreno;

Pagamentos

59. Sublinha a necessidade de prever um nível suficiente de dotações de pagamento no 
orçamento para 2021 que tenha em conta o volume das autorizações por liquidar no final 
de 2020, a fim de evitar a acumulação de créditos não pagos do QFP 2014-2020 e 
financiar adiantamentos para as despesas relacionadas com a pandemia de COVID-19; 
assinala que, devido aos atrasos na execução do período de programação de 2014-2020, 
a maior parte dos pagamentos relevantes será liquidada em 2021 e 2022; sublinha a maior 
exatidão das previsões dos Estados-Membros, que devem ser plenamente tidas em conta 
no orçamento para o exercício de 2021; assinala, por conseguinte, que é necessário um 
plano de pagamentos credível para a totalidade do QFP 2021-2027, que preveja 
pagamentos suficientes nos seus primeiros anos e a possibilidade de transferir 
pagamentos não utilizados para os anos seguintes, através de instrumentos especiais com 
limites acima dos limites máximos de pagamento do QFP;

60. Recorda que, em 2020, foram adotadas várias medidas legislativas destinadas a facilitar 
a absorção, a reduzir a burocracia e a acelerar a disponibilização efetiva de fundos no 
âmbito de vários programas, a fim de garantir liquidez e fluxos de caixa num contexto de 
depressão económica grave; considera que esta abordagem ficará grave e 
injustificadamente comprometida se não puder contar com um nível suficiente de 
dotações de pagamento em 2021; solicita, por conseguinte, a disponibilização de recursos 
adequados a partir da data de aprovação do orçamento de 2021; compromete-se a tomar 
todas as medidas necessárias para ajustar as dotações de pagamento no decurso da 
execução do orçamento de 2021;

Outras secções 

Secção I – Parlamento Europeu

61. Manifesta a sua surpresa e profunda preocupação relativamente aos cortes efetuados pela 
Comissão no orçamento do Parlamento, o que rompe mais uma vez com a tradição de boa 
cooperação entre ambas as instituições; repõe as dotações fixadas na previsão de receitas 
e despesas com base numa análise atenta e responsável das necessidades do Parlamento 
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para 2021 e que foram aprovadas pelo Plenário, na sua supramencionada resolução de 14 
de maio de 2020, por larga maioria; tem em conta, aquando do restabelecimento das 
dotações, o impacto da crise da COVID-19 e a criação de cinco novas comissões 
parlamentares;

62. Toma nota das negociações em curso sobre o novo quadro financeiro plurianual 
2021-2027 e da incerteza quanto ao nível de financiamento da nova rubrica 7 – 
Administração Pública Europeia; salienta que o Parlamento cumpriu o objetivo de 
redução de 5 % do pessoal e que, na realidade, procedeu a uma redução global de 6 %; 
chama a atenção para o facto de, desde a adoção do Tratado de Lisboa, o Parlamento fazer 
face um número acrescido de tarefas; observa que, na última legislatura, foram 
conseguidas sinergias e redefinidas prioridades; salienta que o funcionamento do 
Parlamento depende da realização das suas funções administrativas, que exigem recursos 
humanos adequados; manifesta a sua profunda preocupação com a grave falta estrutural 
de pessoal nos secretariados de muitas comissões, em contraste com o importante 
aumento do seu volume de trabalho, e convida o Secretário-Geral a encontrar 
urgentemente soluções para dotar os secretariados das comissões de recursos humanos 
suficientes através de reafetações internas e do aumento do número de agentes 
contratuais; 

63. Reitera as prioridades do Parlamento para o próximo exercício, a saber, orientar o 
orçamento do Parlamento para as suas funções essenciais de legislar, desempenhar o seu 
papel de ramo da autoridade orçamental, representar os cidadãos e controlar as atividades 
das outras instituições, bem como disponibilizar recursos para projetos prioritários 
relativos à comunicação com os cidadãos, a um Parlamento ecológico que promova a 
poupança de recursos, a um Parlamento acessível, ao pleno respeito das questões de 
género, à segurança dos edifícios, à cibersegurança e ao desenvolvimento informático, 
bem como para projetos imobiliários plurianuais;

64. Em conformidade com a previsão de receitas e despesas aprovada pelo Parlamento:

a) acolhe favoravelmente as medidas tomadas pelo Parlamento para fazer face à 
pandemia de COVID-19, como novos métodos de trabalho temporários e a 
abertura de um centro de rastreio da COVID-19 para os deputados e o pessoal; 
reitera o seu apelo ao Secretário-Geral para que avalie a incidência financeira 
destas medidas nos orçamentos do Parlamento de 2020 e 2021 e que apresente 
essa avaliação à Comissão dos Orçamentos do Parlamento; solicita ao 
Secretário-Geral que elabore orientações pormenorizadas com vista a uma melhor 
preparação para quaisquer acontecimentos futuros de força maior, a fim de 
garantir a continuação do cumprimento das funções legislativas do Parlamento se 
não puder ser mantido o seu regular funcionamento;

b) reitera o seu apelo à Mesa para que elabore um roteiro pormenorizado para a 
realização dos ambiciosos objetivos ambientais e a redução da pegada de carbono 
do Parlamento, tal como indicado na recente decisão da Mesa de 16 de setembro 
de 2019, e para que realize uma avaliação anual dos resultados para apresentação 
à Comissão dos Orçamentos do Parlamento; 

c) recorda o seu pedido no sentido de as ajudas de custo pagas aos assistentes 
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parlamentares acreditados (APA) pelas deslocações em serviço que realizam entre 
os três locais de trabalho do Parlamento serem alinhadas pelo nível dos sistemas 
de subsídios dos funcionários públicos e outros agentes; reitera o apelo que lançou 
à Mesa para que avalie a possibilidade e o impacto financeiro de um alargamento 
do estatuto dos APA aos assistentes locais; solicita, uma vez mais, a revisão das 
disposições de execução aplicáveis à atividade das delegações e missões fora da 
União Europeia, a fim de se avaliar a possibilidade de os APA, em determinadas 
condições, acompanharem os deputados em delegações e missões oficiais do 
Parlamento;

d) reitera o pedido que apresentou à Mesa para que estabeleça uma total flexibilidade 
de presença dos deputados durante as Semanas Verdes;

e) sublinha a necessidade de a Comissão dos Orçamentos do Parlamento receber 
todas as informações pertinentes relacionadas com o orçamento do Parlamento, 
em tempo útil e de forma compreensível, para que possa tomar decisões 
informadas; reitera veementemente os seus pedidos relativos a:

– uma análise e justificação pormenorizadas dos custos e das poupanças 
decorrentes da saída do Reino Unido da União; 

– uma repartição pormenorizada das despesas com a criação dos novos centros 
«Europa Experience» em 2021 e o custo da criação de uma série de versões 
móveis do Parlamentarium; 

– uma análise pormenorizada e exaustiva dos custos de representação ligados à 
presença diplomática para além das fronteiras da União, na Indonésia (Jacarta), 
na Etiópia (Adis Abeba) e nos Estados Unidos (Nova Iorque);  

– dados mais pormenorizados no tocante às despesas relativas à gestão do projeto 
de construção da ala oeste do edifício Konrad Adenauer, nomeadamente no que 
se refere à vigilância da segurança do estaleiro; 

– uma lista de todos os outros edifícios do Parlamento atualmente arrendados que 
continuarão a estar ocupados em 2021, bem como uma projeção pormenorizada 
dos crescentes custos de energia;

– uma análise do custo total e do impacto nos recursos humanos do projeto da 
Direção-Geral da Tradução relativo ao desenvolvimento de uma ferramenta 
capaz de transcrever e traduzir automaticamente os debates parlamentares 
multilingues em tempo real; 

– um processo de decisão transparente no domínio da política imobiliária;

f) solicita à Mesa que dê a conhecer a sua decisão sobre o futuro do edifício Spaak 
em Bruxelas e que apresente uma repartição detalhada dos custos no final do 
concurso de arquitetura lançado pelo PE em maio de 2020 para a renovação e/ou 
substituição deste edifício; recorda que o orçamento para 2021 inclui rubricas para 
a preparação das obras no edifício Spaak;
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g) relembra as recomendações das resoluções do Parlamento de 26 de outubro 
de 2017, 11 de setembro de 2018 e 15 de janeiro de 2019 sobre a luta contra o 
assédio sexual e os abusos sexuais na UE e medidas para evitar e combater o 
assédio moral e sexual; solicita ao Secretário-Geral que forneça todas as 
informações sobre o trabalho realizado nesta matéria e o programa para o futuro 
próximo; solicita ao Secretário-Geral que apresente uma avaliação dos novos 
procedimentos em matéria de assédio antes de apresentar à Mesa a previsão de 
receitas e despesas para 2022; é de opinião que tanto o pessoal como os deputados 
devem ser incentivados a participar em ações de formação para reduzir ao mínimo 
a ocorrência de incidentes desta natureza no Parlamento;

h) recorda o pedido da Mesa no sentido de o Secretário-Geral ser incumbido de 
estudar formas de assegurar um financiamento sustentável do Fundo Voluntário 
de Pensão;

i) recorda o pedido que apresentou ao Secretário-Geral no sentido de verificar se os 
contratantes externos respeitam as normas mais rigorosas do direito do trabalho 
relativamente aos trabalhadores abrangidos pelos novos contratos de limpeza do 
Parlamento, bem como aos trabalhadores dos restaurantes «self-service», 
nomeadamente no que diz respeito à pressão psicológica e às condições de 
trabalho devido à COVID-19;

Outras secções (Secções IV-X)

65. Observa que, de uma maneira geral, o PO reflete as previsões de receitas e despesas das 
várias instituições que integram as outras secções do orçamento e corresponde, por 
conseguinte, com algumas exceções, às suas necessidades financeiras; considera que os 
cortes horizontais e sistemáticos propostos pelo Conselho teriam, pois, um efeito 
pernicioso no funcionamento das instituições em causa e, consequentemente, no seu 
contributo fundamental para o funcionamento da União Europeia; propõe, por 
conseguinte, o restabelecimento dos níveis do PO em quase todos os casos, 
nomeadamente no que se refere aos quadros de pessoal do Tribunal de Justiça, do Comité 
Económico e Social, do Comité das Regiões, do Provedor de Justiça e do Serviço Europeu 
para a Ação Externa; não altera, em conformidade com o acordo de cavalheiros, a leitura 
do Conselho relativa ao Conselho e ao Conselho Europeu;

66. Considera que, num número limitado de casos e tendo em conta as previsões de receitas 
e despesas das instituições, é necessário aumentar as dotações das rubricas orçamentais 
previstas no PO; propõe, por conseguinte:

a) no que diz respeito ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões, um aumento do montante das dotações de algumas rubricas orçamentais 
previsto no PO, de modo a manter um nível de dotações que corresponda às suas 
previsões de receitas e despesas;

b) no que diz respeito ao Serviço Europeu para a Ação Externa, um aumento das 
dotações previstas no PO para a rubrica 2214 «Capacidade de comunicação 
estratégica» e a rubrica 3001 «Pessoal e serviços externos»;
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67. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, juntamente com as 
alterações ao projeto de orçamento geral, ao Conselho, à Comissão, às restantes 
Instituições e aos órgãos interessados, bem como aos parlamentos nacionais.


