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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para o período de 2021 a 2027
(00000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

(Processo legislativo especial ¬– aprovação)

O Parlamento Europeu,

– 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 (TFUE) e do artigo 
106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(C9-0176/2020),

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de novembro de 2018, sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre o Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027 e os recursos próprios:  é tempo de satisfazer as expectativas dos 
cidadãos2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de julho de 2020, sobre as conclusões da reunião 
extraordinária do Conselho Europeu, de 17 a 21 de julho de 20203,

– Tendo em conta os artigos 92.º e 105.º, n.os 1 e 4, do seu Regimento,

– Tendo em conta as cartas da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e da Comissão dos Assuntos Constitucionais,

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

1. Aprova o projeto de regulamento do Conselho que estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2021 a 2027, que figura em anexo à presente resolução; 

2. Aprova as declarações comuns do Parlamento, do Conselho e da Comissão, que figuram 
em anexo à presente resolução;

3. Aprova a sua declaração anexa à presente resolução;

4. Toma conhecimento das declarações da Comissão anexas à presente resolução;

5. Encarrega o seu Presidente de assinar, juntamente com o Presidente do Conselho e o 
Presidente da Comissão, a declaração conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e 

1 Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.
2 Textos aprovados, P9_TA(2019)0032.
3 Textos aprovados, P9_TA(2020)0206.
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da Comissão sobre o controlo orçamental das novas propostas baseadas no artigo 122.º 
do TFUE suscetíveis de ter uma incidência significativa no orçamento da União;

6. Encarrega o seu presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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ANNEX 1: DRAFT COUNCIL REGULATION LAYING DOWN THE MULTIANNUAL 
FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE YEARS 2021-2027

COUNCIL REGULATION (EU, Euratom) 2020/…

of …

laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 312 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Having regard to the consent of the European Parliament4,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

After consulting the European Economic and Social Committee,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

4 Consent of… (not yet published in the Official Journal).
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Whereas:

(1) Taking into account the need for an adequate level of predictability for preparing and 
implementing medium-term investments, the duration of the multiannual financial 
framework (MFF) should be set at seven years starting on 1 January 2021.

(2) The economic impact of the COVID-19 crisis requires the Union to provide a long-term 
financial framework paving the way to a fair and inclusive transition to a green and 
digital future, supporting the Union's longer-term strategic autonomy and making it 
resilient to shocks in the future.

(3) The annual ceilings for commitment appropriations by category of expenditure and the 
annual ceilings for payment appropriations established by this Regulation are to respect 
the applicable ceilings for commitments and own resources, which are set in accordance 
with the Council decision on the system of own resources of the European Union in 
force that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (the 'Own Resources 
Decision').
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(4) Where it is necessary to mobilise the guarantees given under the general budget of the 
Union for financial assistance to Member States authorised in accordance with 
Article 220(1) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and 
of the Council5 (the 'Financial Regulation'), the necessary amount should be mobilised 
over and above the ceilings for commitment and payment appropriations of the MFF, 
while respecting the own resources ceiling.

(5) The MFF should not take account of budget items financed by assigned revenue within 
the meaning of the Financial Regulation.

(6) The MFF should be laid down in 2018 prices. The rules for annual technical adjustments 
to the MFF to recalculate the ceilings and margins available should also be laid down.

5 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on 
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, 
(EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(7) Rules should be laid down for other situations that might require the MFF to be adjusted. 
Such adjustments might be related to the delayed adoption of new rules or programmes 
under shared management, to measures linked to sound economic governance or to 
measures adopted under the Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. Rules 
should also be laid down for a mechanism for programme specific adjustment.

(8) Specific and maximum possible flexibility should be implemented to allow the Union 
to fulfil its obligations in compliance with Article 323 TFEU.

(9) The following thematic special instruments are necessary to allow the Union to react to 
specified unforeseen circumstances or consequences and thereby allow the budgetary 
procedure to run smoothly: the European Globalisation Adjustment Fund, the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve and the Brexit Adjustment Reserve. The Solidarity and 
Emergency Aid Reserve is not aimed at addressing the consequences of market related 
crises affecting the agricultural production or distribution.
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(10) The following non-thematic special instruments are necessary to further enhance 
flexibility: the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument. The Single 
Margin Instrument should enable shifting margins available below the ceilings for 
commitment and payment appropriationsrespectively between financial years and, for 
commitment appropriations, between MFF headings, without exceeding the total 
amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the entire 
period of the MFF. The Flexibility Instrument should allow the financing of specific 
unforeseen expenditure for a given financial year.

(11) Specific provision should be made for the possibility to enter commitment and 
corresponding payment appropriations into the budget over and above the ceilings set 
out in the MFF where it is necessary to use special instruments.

(12) It is necessary to provide for a revision of the MFF in the event of revision of the Treaties 
with budgetary implications, of the reunification of Cyprus or of the enlargement of the 
Union, as well as in the light of the implementation of the budget.

(13) This Regulation might also need to be revised in relation to unforeseen circumstances 
that cannot be dealt with within the limits set out in the MFF. It is therefore necessary 
to provide for the revision of the MFF in such cases.
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(14) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale projects the lifetime of 
which extends well beyond the period set for the MFF. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the general budget of the Union to those 
projects, thereby ensuring that they do not have any impact on other projects financed 
from that budget.

(15) It is necessary to lay down general rules on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure, while respecting the budgetary powers of the European 
Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') as laid down in the 
Treaties as well as transparency requirements.

(16) The Commission should present a proposal for a new multiannual financial framework 
before 1 July 2025, to enable the institutions to adopt it sufficiently in advance of the 
start of the subsequent multiannual financial framework. In accordance with Article 
312(4) TFEU, the ceilings corresponding to the last year of the MFF set out in this 
Regulation are to continue to apply in the event that a new multiannual financial 
framework is not adopted before the end of the term of the MFF laid down in this 
Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
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Chapter 1
General provisions

Article 1
Multiannual financial framework

This Regulation lays down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 
(MFF).

Article 2
Compliance with the ceilings of the MFF

1. The European Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') shall, 
during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year 
concerned, comply with the annual expenditure ceilings set out in Annex I (the 'MFF 
ceilings').

The sub-ceiling for heading 3 as set out in Annex I is established without prejudice to 

the flexibility between the two pillars of the Common Agricultural Policy (CAP). The 

adjusted ceiling to be applied to pillar I of the CAP following the transfers between the 

European Agricultural Fund for Rural Development and direct payments shall be laid 

down in the relevant legal act and the MFF shall be adjusted accordingly under the 

technical adjustment provided for in Article 4 of this Regulation.
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2. Where it is necessary to use the resources from the special instruments provided for in 
Articles 8, 9, 10 and 12, commitment and corresponding payment appropriations shall 
be entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings.

Where it is necessary to use the resources from the Single Margin Instrument as laid 
down in Article 11, commitment and corresponding payment appropriations shall be 
entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings for a given year.

3. Where it is necessary to mobilise a guarantee for financial assistance to Member States 
authorised in accordance with Article 220(1) of the Financial Regulation, the necessary 
amount shall be mobilised over and above the MFF ceilings.

Article 3
Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the MFF, the total appropriations for payments 
required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments and 
revisions as well as the application of Article 2(2) and (3), shall not be such as to 
produce a call-in rate for own resources that exceeds the own resources ceiling set out 
in the Council decision on the system of own resources of the European Union in force 
that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 TFEU (the 
'Own Resources Decision').
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2. Where necessary, the MFF ceilings shall be lowered in order to ensure compliance 
with the own resources ceiling set out in the Own Resources Decision.

Chapter 2
Adjustments to the MFF

Article 4
Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year n+1, shall 
make the following technical adjustments to the MFF:

(a) a revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the overall figures for 

appropriations for commitments and appropriations for payments;

(b) a calculation of the margin available under the own resources ceiling set out in 

the Own Resources Decision;

(c) a calculation of the amount of commitment appropriations available under the 

Single Margin Instrument as referred to in point (a) of the first subparagraph of 

Article 11(1), as well as of the total maximum amount referred to in point (a) 

of the first subparagraph of Article 11(2);
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(d) a calculation of the adjustment of the ceiling for payment appropriations under 

the Single Margin Instrument as referred to in point (b) of the first 

subparagraph of Article 11(1), as well as of the maximum amount referred to in 

point (b) of the first subparagraph of Article 11(2);

(e) a calculation of the additional allocations for specific programmes referred to 

in Article 5(1) and the result of the annual adjustment referred to in Article 

5(2).

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to in paragraph 1 on 
the basis of a fixed deflator of 2 % per year.

3. The Commission shall communicate the results of the technical adjustments referred 
to in paragraph 1 and the underlying economic forecasts to the European Parliament 
and to the Council.

4. Without prejudice to Articles 6 and 7, no further technical adjustments shall be made 
in respect of the year concerned, either during the year or as ex post corrections during 
subsequent years.
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Article 5
Programme specific adjustment

1. An amount equivalent to the revenue from fines imposed under Council Regulations 
(EC) No 1/20036 and (EC) No 139/20047 by Union institutions, which is entered in the 
budget of the year n-1 in accordance with Article 107 of the Financial Regulation, after 
deduction of the amount for the year n-1 referred to in Article 141(1) of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community8, shall be available 
for an additional allocation of:

(a) commitment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending 

in 2027, to the programmes listed in Annex II, in accordance with percentages 

set out for those programmes in the column 'Distribution key' of the table in 

Annex II; and

(b) payment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending in 

2027.

6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).
7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1)
8 OJ L 29, 31.1.2020, p. 7.
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The total amount of additional allocations for the period 2022 to 2027 for commitment 

and payment appropriations respectively shall be EUR 11 000 million (in 2018 prices). 

For each of the years 2022 to 2026, the annual amount of additional allocations for 

commitment and payment appropriations respectively shall be at least EUR 1 500 

million (in 2018 prices) and shall not exceed EUR 2 000 million (in 2018 prices).

The total amount of additional allocations for commitment appropriations for the 

programmes in the period 2022 to 2027 is set out in the column 'Total additional 

allocation of commitment appropriations under Article 5 of the table in Annex II.

2. The ceilings for commitment appropriations of the relevant headings for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be adjusted upwards with the 
amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1, in 
accordance with the percentages set out for those headings in the column 'Distribution 
key' of the table in Annex II. The ceiling for payment appropriations for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be automatically adjusted upwards 
with the amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1.
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Article 6
Adjustments related to measures linked to sound economic governance 

or to a general regime of conditionality for the protection of the Union budget
1. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning Union 

funds in accordance with the relevant basic acts in the context of measures linked to 
sound economic governance or to measures adopted under the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget, the amounts corresponding to the suspended 
commitments shall be transferred to the following years and the corresponding MFF 
ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.

3. Suspended commitments of year n may not be entered in the general budget of the 
Union beyond year n+2.
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Article 7
Adjustment following new rules or programmes under shared management

1. In the event of the adoption after 1 January 2021 of new rules or programmes under 
shared management for the Structural Funds, the Cohesion Fund, the Just Transition 
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime 
and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and 
the Border Management and Visa Instrument under the Integrated Border 
Management Fund, the amounts corresponding to the allocations not used in 2021 shall 
be transferred in equal proportions to each of the years 2022 to 2025, and the 
corresponding MFF ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.
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Chapter 3
Special instruments

SECTION 1 

THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 8
European Globalisation Adjustment Fund

1. The European Globalisation Adjustment Fund, the objectives and scope of which are 
set out in Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Globalisation Adjustment Fund, shall not exceed a maximum annual amount of 
EUR 186 million (in 2018 prices).

2. The appropriations for the European Globalisation Adjustment Fund shall be entered 
in the general budget of the Union as a provision.
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Article 9
Solidarity and Emergency Aid Reserve

1. The Solidarity and Emergency Aid Reserve may be used to finance:

(a) assistance to respond to emergency situations resulting from major disasters 

that are covered by the European Union Solidarity Fund, the objectives and 

scope of which are set out in Council Regulation (EC) No 2012/20029; and

(b) rapid responses to specific emergency needs within the Union or in third 

countries following events which could not be foreseen when the budget was 

established, in particular for emergency responses and support operations 

following natural disasters not covered by point (a), man-made disasters, 

humanitarian crises in cases of large-scale public health, veterinary or 

phytosanitary threats, as well as in situations of particular pressure at the 

Union's external borders resulting from migratory flows, where circumstances 

so require.

9 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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2. The Solidarity and Emergency Aid Reserve shall not exceed a maximum annual 
amount of EUR 1 200 million (in 2018 prices). Any portion of the annual amount not 
used in year n may be used up to year n+1. The portion of the annual amount stemming 
from the previous year shall be drawn on first. Any portion of the annual amount from 
year n which is not used in year n+1 shall lapse.

3. The appropriations for the Solidarity and Emergency Aid Reserve shall be entered in 
the general budget of the Union as a provision.

4. On 1 October of each year, at least one quarter of the annual amount referred to in 
paragraph 2 shall remain available in order to cover needs arising until the end of that 
year.

Without prejudice to the first subparagraph, the following maximum percentages of 

the overall amount available until 1 September of each year may be mobilised:

– 50% for assistance under point (a) of paragraph 1; the amount resulting from 

that calculation shall be reduced by any amount mobilised in the previous year 

in application of paragraph 5;

– 35% for assistance to third countries under point (b) of paragraph 1;

– 15% for assistance within the Union under point (b) of paragraph 1.
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Without prejudice to the first subparagraph, as of 1 September of each year, the 

remaining part of the amount available may be used for any assistance referred to in 

the second subparagraph to cover needs arising until the end of that year.

5. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve are not sufficient to cover the amounts considered 
necessary for assistance under point (a) of paragraph 1 in the year of occurrence of a 
disaster as referred to in that point, the Commission may propose that the difference 
be financed through the annual amounts available for the Solidarity and Emergency 
Aid Reserve in the following year, up to a maximum amount of EUR 400 million (in 
2018 prices).

Article 10
Brexit Adjustment Reserve

1. A Brexit Adjustment Reserve shall provide assistance to counter unforeseen and 
adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected by the 
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, subject to and in 
accordance with the conditions set out in the relevant instrument.

2. The Brexit Adjustment Reserve shall not exceed an amount of EUR 5 000 million 
(in 2018 prices).
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3. The appropriations for the Brexit Adjustment Reserve shall be entered into the general 
budget of the Union as a provision.

SECTION 2

NON-THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 11
Single Margin Instrument

1. The Single Margin Instrument shall comprise:

(a) as of 2022, amounts corresponding to margins left available below the MFF 

ceilings for commitment appropriations of year n-1 to be made available over 

and above the MFF ceilings for commitment appropriations for the years 2022 

to 2027;

(b) as of 2022, amounts equivalent to the difference between the executed 

payments and the MFF payment ceiling of year n-1 to adjust upwards the 

payment ceiling for the years 2022 to 2027; and
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(c) additional amounts which may be made available over and above the MFF 

ceilings in a given year for commitment or payment appropriations, or both, as 

the case may be, provided that they are fully offset against the margins in one 

or more MFF headings for the current or future financial years as regards 

commitment appropriations and are fully offset against the margins under the 

payment ceiling for future financial years as regards payment appropriations.

Amounts may only be mobilised under point (c) of the first subparagraph if the 

amounts available pursuant to points (a) and (b) of that subparagraph, as applicable, 

are insufficient, and in any case as a last resort to react to unforeseen circumstances.

Recourse to point (c) of the first subparagraph shall not result in exceeding the total 

amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the 

current financial year and future financial years. Any amounts offset in accordance 

with that point shall therefore not be further mobilised in the context of the MFF.

2. Recourse to the Single Margin Instrument under points (a) and (c) of the first 
subparagraph of paragraph 1 shall not exceed, in any given year, a total of:

(a) 0,04 % of the gross national income of the Union in commitment 

appropriations, as calculated in the annual technical adjustment of the MFF 

referred to in Article 4;

(b) 0,03 % of the gross national income of the Union in payment appropriations, as 

calculated in the annual technical adjustment of the MFF referred to in Article 

4.
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Recourse to the Single Margin Instrument in any given year shall be consistent with the 

own resources ceilings set out in the Own Resources Decision.

3. The annual adjustments referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 
1 shall not exceed the following maximum amounts (in 2018 prices) for the years 2025 
to 2027 as compared to the original payment ceiling of the relevant years:

– 2025 - EUR 8 000 million;

– 2026 - EUR 13 000 million;

– 2027 - EUR 15 000 million.

Amounts referred to in the second subparagraph of Article 5(2) shall be in addition to 

the maximum amounts referred to in the first subparagraph of this paragraph.

Any upward adjustment shall be fully offset by a corresponding reduction of the 

payment ceiling for year n-1.

4. Amounts referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of 
this Article may be mobilised by the European Parliament and the Council in the 
framework of the budgetary procedure provided for in Article 314 TFEU to allow the 
financing of expenditure which could not be financed within the limits of the relevant 
MFF ceilings available in a given year.
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The upward adjustment referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 

of this Article shall be carried out by the Commission, starting in 2022, as part of the 

technical adjustment referred to in Article 4.

Article 12
Flexibility Instrument

1. The Flexibility Instrument may be used for the financing, for a given financial year, of 
specific unforeseen expenditure in commitment appropriations and corresponding 
payment appropriations that cannot be financed within the limits of the ceilings 
available for one or more other headings. The ceiling for the annual amount available 
for the Flexibility Instrument shall be EUR 915 million (in 2018 prices).

2. The unused portion of the annual amount of the Flexibility Instrument may be used up 
to year n+2. Any portion of the annual amount stemming from previous years shall be 
used first, in order of age. Any portion of the annual amount from year n which is not 
used by year n+2 shall lapse.
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Chapter 4
Revision of the MFF

Article 13
Revision of the MFF

1. Without prejudice to Article 3(2) and Articles 14 to 17, in the event of unforeseen 
circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own resources ceiling 
set out in the Own Resources Decision.

2. As a general rule, any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 
1 shall be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the 
year or the first of the years concerned.

3. Any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall examine 
the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the 
heading concerned by the revision, with particular reference to any expected 
underutilisation of appropriations.

4. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall take into account the 
scope for offsetting any raising of the ceiling for one heading by the lowering of the 
ceiling for another heading.
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5. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall maintain an appropriate 
relationship between commitment and payment appropriations.

Article 14
Revision related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of the technical 
adjustments to the MFF, the Commission shall, where appropriate, submit any proposal to 
revise the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of 
implementation, to ensure a sound management of the yearly payment ceilings, and in 
particular their orderly progression in relation to the appropriations for commitments.

Article 15
Revision in the event of a revision of the Treaties

In the event of a revision of the Treaties with budgetary implications, the MFF shall be 
revised accordingly.
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Article 16
Revision in the event of enlargement of the Union

In the event of an accession or accessions to the Union, the MFF shall be revised to take 
account of the expenditure requirements resulting therefrom.

Article 17
Revision in the event of the reunification of Cyprus

In the event of the reunification of Cyprus, the MFF shall be revised to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional financial needs resulting 
from the reunification.
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Chapter 5
Contribution to the financing of large-scale projects

Article 18
Contribution to the financing of large-scale projects

1. A maximum amount of EUR 13 202 million (in 2018 prices) shall be available from 
the general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for large-scale projects 
under the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
space programme of the Union and the European Union Agency for the Space 
Programme.

2. A maximum amount of EUR 5 000 million (in 2018 prices) shall be available from the 
general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER).
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Chapter 6
Interinstitutional cooperation 
in the budgetary procedure

Article 19
Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure

1. The Institutions shall take measures to facilitate the annual budgetary procedure.

2. The Institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to 
reconciling their positions. The Institutions shall, at all stages of the procedure, 
cooperate through appropriate interinstitutional contacts in order to monitor the 
progress of the work and analyse the degree of convergence.

3. The Institutions shall ensure that their respective calendars of work are coordinated as 
far as possible, in order to enable proceedings to be conducted in a coherent and 
convergent way, leading to the final adoption of the general budget of the Union.
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4. Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels of 
representation, depending on the nature of the expected discussions. Each institution, 
in accordance with its own rules of procedure, shall designate its participants for each 
meeting, set out its mandate for the negotiations and inform the other institutions in 
good time of the arrangements for the meetings.

Article 20
Unity of the budget

All expenditure and revenue of the Union and the European Atomic Energy Community shall 
be included in the general budget of the Union in accordance with Article 7 of the Financial 
Regulation, including expenditure resulting from any relevant decision taken unanimously by 
the Council after consulting the European Parliament, in the framework of Article 332 TFEU.

Chapter 7
Final provisions

Article 21
Transition towards the next multiannual financial framework

Before 1 July 2025, the Commission shall present a proposal for a new multiannual financial 
framework.
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Article 22
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President
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ANNEX I

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)

(EUR million - 2018 prices)
Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

2021-2027

1. Single Market, Innovation and 
Digital

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Cohesion, Resilience and Values 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2a. Economic, social and 

territorial cohesion
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilience and values 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533

3. Natural Resources and 
Environment

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

of which: Market related expenditure 
and direct payments

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594
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Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
2021-2027

4. Migration and Border 
Management

2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Security and Defence 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185
6. Neighbourhood and the World 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. European Public Administration 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

of which: Administrative expenditure 
of the institutions

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

TOTAL COMMITMENT 
APPROPRIATIONS

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058
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ANNEX II

PROGRAMME-SPECIFIC ADJUSTMENT – LIST OF PROGRAMMES, DISTRIBUTION KEY 

AND TOTAL ADDITIONAL ALLOCATION OF COMMITMENT APPROPRIATIONS

in EUR million, 2018 prices

Distribution key Total additional allocation of commitment 
appropriations under Article 5

1. Single Market, Innovation and Digital 36,36% 4 000
Horizon Europe 27,27% 3 000

InvestEU Fund 9,09% 1 000

2b. Resilience and Values 54,55% 6 000
EU4Health 26,37% 2 900

Erasmus+ 15,46% 1 700

Creative Europe 5,45% 600

Rights and Values 7,27% 800

4. Migration and Border Management 9,09% 1 000
Integrated Border Management Fund 9,09% 1 000

TOTAL 100,00% 11 000
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ANEXO 2: DECLARAÇÕES

1. Enquadramentos dos programas prioritários, custos do Next 
Generation EU e flexibilidade

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o reforço de programas específicos e a adaptação dos atos de base

Sem prejuízo dos poderes da autoridade legislativa e orçamental, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão acordam em aumentar em 2,5 mil milhões de euros, a preços de 2018, 
os enquadramentos financeiros previstos nos atos de base ou na programação financeira, 
conforme o caso, dos programas identificados pelo Parlamento Europeu. Esse aumento será 
alcançado através de uma redução correspondente das margens disponíveis abaixo dos limites 
máximos do QFP, sem prejuízo da eventual utilização do Instrumento de Flexibilidade em 
2021.

Sem prejuízo dos poderes legislativos das instituições, o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão acordam em inserir nos atos de base dos programas enumerados no anexo II do 
Regulamento QFP uma disposição relativa ao aumento, nos montantes aí indicados, dos 
enquadramentos financeiros. No que se refere aos programas que estabelecem garantias 
orçamentais, o montante adicional será refletido no nível adicional das garantias fornecidas.

Declaração do Parlamento Europeu sobre o reforço de programas 
específicos a partir de margens não afetadas

O montante de 2,5 mil milhões de euros, a preços de 2018, referido na declaração comum do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre o reforço de programas específicos e a 
adaptação dos atos de base será repartido do seguinte modo:

 Horizonte Europa: +0,5 mil milhões de euros

 Erasmus+: +0,5 mil milhões de euros, dos quais 165 milhões de euros em 2021

 Programa UE pela Saúde: +0,5 mil milhões de euros, dos quais 70 milhões de euros em 

2021

 Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira: +0,5 mil milhões de euros

 Ajuda Humanitária: +0,5 mil milhões de euros
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Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre a utilização dos reembolsos provenientes da Facilidade de 

Investimento ACP em benefício do Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional

O Conselho acorda em que um montante máximo de mil milhões de EUR (a preços de 2018) 
proveniente de reembolsos no âmbito da Facilidade de Investimento ACP para operações ao 
abrigo dos 9.º, 10.º e 11.º Fundos Europeus de Desenvolvimento será utilizado em benefício do 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional no período 2021-2027. As três instituições acordam em que o Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional deverá 
permitir a receção desses fundos.

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre a reutilização de fundos resultantes de anulações de autorizações no 

âmbito do programa de investigação

Sem prejuízo das suas prerrogativas institucionais, o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão acordam em reconstituir em benefício do programa de investigação, no período 
2021-2027, dotações de autorização, no montante máximo de 0,5 mil milhões de EUR (a preços 
de 2018), correspondentes às anulações de autorizações feitas devido à não execução, total ou 
parcial, de projetos pertencentes a esse programa ou ao seu antecessor, tal como previsto no 
artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro.

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o tratamento dos custos de juros e dos reembolsos no âmbito do Next 

Generation EU no QFP 2021-2027

As três instituições acordam em que as despesas que cobrem os custos de financiamento do 
Next Generation EU não implicarão uma redução dos programas e fundos da UE.

As três instituições acordam em que o tratamento dos custos de juros e dos reembolsos no 
âmbito do Next Generation EU no QFP 2021-2027, atualmente estimados em 12,9 mil milhões 
de EUR para os sete anos, não prejudica a forma como esta questão será abordada nos futuros 
QFP a partir de 2028.

As três instituições acordam em trabalhar no sentido de introduzir novos recursos próprios 
suficientes para cobrir um montante correspondente às despesas previstas relacionadas com o 
reembolso e os custos de juros.
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2. Recursos próprios

Declaração da Comissão sobre a criação de um recurso próprio baseado 
num imposto digital

Tendo em conta a evolução a nível internacional, a Comissão acelerará os seus trabalhos 
relativos à apresentação das propostas necessárias para a criação de um imposto digital na União 
e apresentará uma proposta de ato de base com a maior brevidade possível e, o mais tardar, em 
junho de 2021. Nesta base, proporá que as receitas provenientes do imposto digital se tornem 
um recurso próprio até janeiro de 2023.

Declaração da Comissão sobre a criação de um recurso próprio baseado 
num imposto sobre as transações financeiras

Estão em curso debates sobre o imposto sobre as transações financeiras no âmbito da 
cooperação reforçada, que se espera estarem concluídos até ao final de 2022. Caso se chegue a 
acordo sobre este imposto sobre as transações financeiras, a Comissão apresentará uma 
proposta a fim de transferir as receitas deste imposto para o orçamento da UE, como um recurso 
próprio.

Se não houver acordo até ao final de 2022, a Comissão, com base em avaliações de impacto, 
proporá um novo recurso próprio baseado num novo imposto sobre as transações financeiras. 
A Comissão envidará todos os esforços para apresentar estas propostas até junho de 2024, tendo 
em vista a introdução do novo recurso próprio até 1 de janeiro de 2026.



PE660.266v01-00 42/54 PR\1217883PT.docx

PT

3. Papel da autoridade orçamental

Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o controlo orçamental das novas propostas baseadas no artigo 122.º 
do TFUE suscetíveis de ter uma incidência significativa no orçamento da 

União

Considerando o seguinte:

(1) O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão ("as três instituições") reconhecem 
que o artigo 122.º do TFUE constitui a base jurídica para a adoção de medidas 
destinadas a dar resposta a situações de crise específicas que possam ter uma 
incidência orçamental suscetível de afetar a evolução das despesas da União dentro 
dos limites dos seus recursos próprios.

(2) Tendo em conta os poderes orçamentais que lhes são conferidos pelos Tratados, 
convém que os dois ramos da autoridade orçamental deliberem sobre a incidência 
orçamental de tais atos previstos, sempre que essa incidência seja suscetível de ser 
significativa. Para o efeito, a Comissão deverá fornecer todas as informações 
pertinentes necessárias para apoiar o Parlamento Europeu e o Conselho nas suas 
deliberações.

ACORDARAM NO SEGUINTE:

1. A presente declaração estabelece as regras de um procedimento de controlo orçamental 
(a seguir designado por "procedimento") entre o Parlamento Europeu e o Conselho, 
com o apoio ativo da Comissão.

2. Este procedimento pode ser aplicado relativamente a uma proposta de ato do Conselho 
apresentada pela Comissão com base no artigo 122.º do TFUE suscetível de ter uma 
incidência significativa no orçamento da União.

3. A Comissão acompanhará tal proposta por meio de uma avaliação da incidência 
orçamental do ato jurídico proposto e indicará se, no seu entender, o ato em causa é 
suscetível de ter uma incidência significativa no orçamento da União. Nessa base, o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem solicitar o início do procedimento.

4. O procedimento decorrerá num comité misto constituído por representantes do 
Parlamento Europeu e do Conselho ao nível adequado. A Comissão participará nos 
trabalhos do comité misto.

5. Sem prejuízo das competências do Conselho nos termos do artigo 122.º do TFUE, o 
Parlamento Europeu e o Conselho encetarão um diálogo construtivo com vista a 
alcançar um entendimento comum da incidência orçamental do ato jurídico previsto, 
tendo devidamente em conta a urgência da questão.

6. O procedimento deverá decorrer num prazo não superior a dois meses, a menos que o 
ato em causa tenha de ser adotado antes de uma data específica ou, se a urgência da 
questão assim o exigir, num prazo mais curto fixado pelo Conselho.
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Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre a reavaliação das disposições do Regulamento Financeiro relativas às 

receitas afetadas externas e à contração e concessão de empréstimos

No contexto do Next Generation EU, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acordam 
em que, no âmbito da próxima revisão do Regulamento Financeiro, serão avaliadas e, se 
adequado, revistas as seguintes questões:

 as disposições relativas às receitas afetadas externas, nomeadamente as referidas no 
artigo 21.º, n.º 5, do Regulamento Financeiro;

 as disposições relativas à apresentação de relatórios sobre as operações de contração e de 
concessão de empréstimos.

As três instituições reconhecem que as regras em vigor em matéria de auditorias e de processo 
de quitação são aplicáveis às receitas afetadas.
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4. Questões horizontais – clima, biodiversidade, igualdade entre homens 
e mulheres e objetivos de desenvolvimento sustentável

Declaração da Comissão sobre a metodologia de acompanhamento da ação 
climática e a participação do Parlamento Europeu e do Conselho

A Comissão assegurará que a metodologia de acompanhamento da ação climática seja acessível 
e transparente e esteja publicamente disponível. A Comissão trocará pontos de vista sobre a 
metodologia de acompanhamento da ação climática com o Parlamento Europeu e o Conselho. 
A transparência e o intercâmbio de informações com o Parlamento e o Conselho sobre os 
progressos realizados no sentido da concretização dos objetivos climáticos serão um princípio 
fundamental do acompanhamento da ação climática.

Declaração da Comissão sobre as contribuições para a ação climática por 
programa

Sem prejuízo dos poderes legislativos do Parlamento Europeu e do Conselho em relação aos 
atos de base setoriais pertinentes, as contribuições para a ação climática para o período 
2021-2027, com vista à consecução da meta global que consiste em canalizar pelo menos 30 % 
do montante total das despesas do orçamento da União e do Next Generation EU, são as 
seguintes, por programa e Fundo pertinentes:

Programas Contribuição mínima prevista 
 Horizonte Europa 35 %
 ITER 100 %
 Fundo InvestEU 30 %
 Mecanismo Interligar a Europa 60 %
 FEDER 30 %
 Fundo de Coesão 37 %
 Iniciativa REACT-EU 25 %
 Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência 

37 %

 PAC 2021-2022 26 %
 PAC 2023-2027 40 %
 FEAMP 30 %
 LIFE 61 %
 Fundo para uma Transição Justa 100 %
 IVCDCI 25 %
 PTU 25 %
Assistência de pré-adesão 16 %

A Comissão utilizará estas contribuições para a ação climática como ponto de referência para 
avaliar os desvios e propor medidas em caso de progressos insuficientes.
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Declaração da Comissão sobre a metodologia de acompanhamento da 
biodiversidade e a participação do Parlamento Europeu e do Conselho

A Comissão assegurará que a metodologia de acompanhamento da biodiversidade seja 
acessível e transparente e esteja publicamente disponível. Após a conclusão de um estudo sobre 
a metodologia recentemente lançada pela Comissão, a Comissão trocará pontos de vista sobre 
a metodologia com o Parlamento Europeu e o Conselho. A transparência e o intercâmbio de 
informações com o Parlamento e o Conselho sobre os progressos realizados no sentido da 
concretização dos objetivos relacionados com a biodiversidade serão fundamentais para o 
acompanhamento.

5. Outras declarações

Declaração da Comissão sobre uma reapreciação/revisão intercalar

Até 1 de janeiro de 2024, a Comissão apresentará uma reapreciação do funcionamento do QFP.
A reapreciação poderá ser acompanhada, se adequado, de propostas de revisão do Regulamento 
QFP pertinentes em conformidade com os procedimentos estabelecidos no TFUE. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 10 de novembro de 2020, a equipa de negociação do Parlamento sobre o quadro 
financeiro plurianual (QFP) e os recursos próprios (RP)1 alcançou um compromisso político 
global com a Presidência do Conselho e com a Comissão relativamente às partes pertinentes. 

Na sequência deste compromisso, o Conselho remete para o Parlamento um projeto de 
regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
de 2021 a 2027, cuja aprovação é recomendada pelos correlatores.

O compromisso político abrange não só o QFP 2021-2027, mas também o futuro sistema de 
recursos próprios e as medidas de acompanhamento do novo instrumento de recuperação da 
UE (Next Generation EU). Para além do Regulamento QFP, o compromisso diz respeito ao 
seguinte:

 um Acordo Interinstitucional (AII) 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 (submetido à aprovação do Parlamento 
separadamente da presente recomendação);

 uma série de declarações conjuntas do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão (anexas à presente recomendação).

Antes deste compromisso político, o Parlamento já tinha:
 preparado o caminho para uma rápida adoção e ratificação da decisão relativa aos 

recursos próprios e, por conseguinte, para o lançamento do Instrumento de 
Recuperação da UE, ao apresentar, em 16 de setembro de 2020, o seu parecer 
legislativo obrigatório sobre o novo projeto de decisão do Conselho relativa ao sistema 
de recursos próprios da União Europeia («decisão relativa aos recursos próprios»), que 
autoriza a contração de fundos de empréstimo ao abrigo do instrumento «Next 
Generation EU»;

 chegado, em 5 de novembro de 2020, a um acordo provisório sobre um regime geral 
de condicionalidade para a proteção do orçamento da União (aprovado pela 
Comissão dos Orçamentos e pela Comissão do Controlo Orçamental, em 12 de 
novembro de 2020, e pelo Coreper, em 16 de novembro de 2020, e submetido à 
aprovação do Parlamento no âmbito do processo legislativo ordinário).

Sob reserva da sua aprovação, este compromisso político facilita a conclusão - mas não 
condiciona o resultado - das negociações setoriais em curso sobre a nova geração de 
programas de despesas do QFP aprovados no âmbito do processo legislativo ordinário.

1. Resultados das negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho

O compromisso político fixa o limite máximo global do QFP 2021-2027 em 1074,3 mil 
milhões de EUR a preços de 2018, a aumentar progressivamente até 1085,3 mil milhões de 

1 Deputado Johan Van Overtveldt, Presidente; Jan Olbrycht e Margarida Marques, correlatores para o QFP; José 
Manuel Fernandes e Valérie Hayer, correlatores para os recursos próprios; Rasmus Andresen, deputado.
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EUR2. O QFP será complementado por um Instrumento de Recuperação de 750 mil 
milhões de EUR (incluindo 390 mil milhões de EUR em subvenções ou despesas orçamentais 
diretas). O financiamento do novo QFP e do novo Instrumento de Recuperação/Next 
Generation EU deve ser possibilitado graças a uma nova decisão relativa aos recursos 
próprios, que autoriza a Comissão a iniciar as operações de contração de empréstimos para 
financiar o Instrumento de Recuperação/Next Generation EU e aumenta temporariamente em 
0,6 pontos percentuais suplementares o limite máximo dos recursos próprios para os 
pagamentos a fim de cobrir a nova capacidade de contração de empréstimos da União.

Apesar dos atrasos do Conselho/Conselho Europeu e da insuficiente cooperação 
interinstitucional, o Parlamento Europeu contribuiu ativamente para o pacote aprovado pelos 
Chefes de Estado e de Governo na cimeira de 17-21 de julho de 2020, com base nas propostas 
da Comissão, de maio de 2018 e maio de 2020. O Parlamento saudou a histórica criação do 
Instrumento de Recuperação/Next Generation EU. No entanto, lamentou os cortes 
injustificados nos programas orientados para o futuro, o empenho insuficiente na criação de 
novos recursos próprios (para cobrir, pelo menos, os custos da dívida de reembolso), a 
participação insuficiente do PE na tomada de decisões sobre o instrumento de recuperação e 
na governação do mesmo, bem como um enfraquecimento do mecanismo do Estado de 
direito.

Durante as intensas negociações entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão, que tiveram 
lugar de 27 de agosto a 10 de novembro de 2020, os negociadores do Parlamento garantiram 
melhorias significativas relativamente às conclusões do Conselho Europeu de 21 de julho de 
2020. Em 5 de novembro foi igualmente alcançado um acordo provisório sobre o mecanismo 
do Estado de direito.

As medidas positivas - já refletidas na posição do Conselho de julho de 2020 ou alcançadas 
posteriormente - são resumidas no quadro seguinte.

Principais 
exigências do PE

Resultados

Montantes do 
QFP:
Reforço dos 
programas 
emblemáticos

Medidas positivas na posição do Conselho: O nível global do QFP é 
fixado em 1074,3 mil milhões de EUR a preços de 2018, ou seja, 
abaixo das exigências iniciais do Parlamento. No entanto, ao ter em 
conta a importante componente de subvenção do Instrumento de 
Recuperação/Next Generation EU (de que o Parlamento foi um claro 
defensor, tanto antes como depois das propostas da Comissão para a 
recuperação), é aumentado para um nível sem precedentes de 
1464,3 mil milhões de EUR. 

Em conjunto com o instrumento «Next Generation EU» (e o aumento 
das despesas através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência), o 
QFP garante níveis globais de financiamento para a agricultura e a 
coesão de uma dimensão comparável à de 2014-2020, bem como 

2 Por conseguinte, os limites máximos finais para 2021-2027 (sem prejuízo de futuras revisões) excederão, em 
termos reais, o limite máximo global para 2014-2020, que a Comissão estimou em 1083,3 mil milhões de EUR a 
preços de 2018, após dedução das despesas do Reino Unido e uma vez adicionados os montantes pertinentes do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento.
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aumentos modestos para a maioria dos outros programas existentes e 
novos, em comparação com 2014-2020. Durante os trabalhos do 
Conselho, o Parlamento obteve, nomeadamente, a criação do Fundo 
para uma Transição Justa.

Contudo, o Conselho Europeu reduziu significativamente os 
programas geridos de forma centralizada, bem como parte das 
subvenções do Instrumento de Recuperação da União Europeia (Next 
Generation EU) que foram propostas para complementar os programas 
emblemáticos da UE (a par do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência), a fim de fazer face aos efeitos económicos da crise. Por 
conseguinte, vários desses programas sofreram reduções para um nível 
inferior ao da proposta inicial da Comissão, ou os reforços previstos 
foram eliminados na sua totalidade.  

Melhorias à posição do Conselho: No âmbito do compromisso político 
de 10 de novembro de 2020, o Parlamento obtém reforços de 16 mil 
milhões de EUR (a preços de 2018) para reforçar a dotação dos 
programas de despesas e os mecanismos de flexibilidade para além dos 
valores do Conselho Europeu. É a primeira vez que o Parlamento 
consegue assegurar aumentos dos limites máximos e das dotações 
financeiras dos programas da UE, tal como propostos pelo Conselho 
Europeu.

15 mil milhões de EUR em dotações complementares destinam-se a 
programas ou domínios emblemáticos:
- Horizonte Europa: + 4 mil milhões de EUR;
- InvestEU: + mil milhões de EUR;
- Erasmus+: + 2,2 mil milhões de EUR;
- Programa UE pela Saúde: + 3,4 mil milhões de EUR;
- Europa Criativa: + 0,6 mil milhões de EUR;
- Programa «Direitos e Valores»: + 0,8 mil milhões de EUR;
- Fundo de Gestão das Fronteiras & Guarda de Fronteiras e Costeira: 

+ 1,5 mil milhões de EUR;
- IVCDCI: + mil milhões de EUR;
- Ajuda humanitária: + 0,5 mil milhões de EUR;

Para necessidades imprevistas futuras, um montante adicional de mil 
milhões de euros é destinado ao Instrumento de Flexibilidade 
(cujas normas relativas à mobilização foram, além disso, atenuadas em 
comparação à posição do Conselho). O Parlamento também protegeu e 
reforçou a vertente externa da nova reserva para a solidariedade e as 
ajudas de emergência.

A principal fonte dos aumentos (11 mil milhões de EUR) procederá de 
um novo mecanismo ligado aos proveitos das multas cobradas pela 
União e traduzir-se-á em dotações automáticas suplementares para os 
programas em questão em 2022-2027. Este mecanismo resultará 
também num aumento real dos limites máximos do QFP numa base 
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anual. Por conseguinte, o limite máximo global do QFP para sete anos 
atingirá gradualmente os 1085,3 mil milhões de EUR a preços de 2018, 
ou seja, 2 mil milhões de EUR mais em termos reais do que o limite 
máximo equivalente do QFP 2014-2020 (1083,3 mil milhões de EUR a 
preços de 2018 sem o Reino Unido, com o FED).

Complementos ulteriores (2,5 mil milhões de EUR) provêm de 
margens não afetadas dentro dos limites máximos fixados pelo 
Conselho Europeu. Mil milhões de EUR provêm de reembolsos da 
Facilidade de Investimento ACP (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento) em benefício do IVCDCI. 0,5 mil milhões de EUR 
provêm de dotações anuladas no domínio da investigação em benefício 
do Horizonte Europa (artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro).

Os custos dos reembolsos e dos juros da dívida estão incluídos nos 
limites máximos do QFP para o período de 2021-2027, mas o 
Parlamento alcançou um acordo segundo o qual este tratamento não 
prejudica a forma como a questão será abordada em futuros QFP a 
partir de 2028 e essas despesas devem visar não reduzir os programas e 
os fundos da UE.

A Comissão compromete-se unilateralmente a apresentar uma revisão 
do funcionamento do QFP até 1 de janeiro de 2024 e, se for caso disso, 
propostas de revisão.

Introdução de 
novos recursos 
próprios 

Medidas positivas na posição do Conselho: A nova decisão relativa aos 
recursos próprios (DRP) criará uma capacidade de contração de 
empréstimos para a União mediante a previsão de um aumento 
significativo do limite máximo de recursos próprios.

A pedido expresso do Parlamento, e em consonância com a sua 
posição de longa data, o Conselho Europeu aprovou formalmente um 
novo recurso próprio sob a forma da nova contribuição baseada no 
peso dos resíduos de embalagens de plástico não reciclados 
(«contribuição relativa aos plásticos»), saindo assim de uma situação 
de impasse de mais de 30 anos. Trata-se de um primeiro passo para 
satisfazer o pedido do Parlamento de introduzir um cabaz de novos 
recursos próprios. Além disso, um recurso próprio simplificado 
baseado no IVA está aprovado, o que deverá melhorar 
significativamente o funcionamento do sistema. O Parlamento deplora, 
no entanto, a continuação e o aumento dos abatimentos e dos custos de 
retenção para a cobrança dos direitos aduaneiros.

Melhorias à posição do Conselho: Durante as negociações, o 
Parlamento concentra os seus esforços na garantia de um roteiro para 
a introdução de novos recursos próprios durante o próximo QFP. As 
instituições chegam finalmente a acordo sobre o seguinte:
- O roteiro inscreve-se no AII, que estabelece uma cooperação e 

prevê modalidades vinculativas para as três instituições, 
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nomeadamente o início de um diálogo periódico;
- Subscreve o princípio segundo o qual os custos de juros e os 

reembolsos no âmbito do Next Generation EU devem ser 
suportados pelas receitas dos novos recursos próprios;

- Primeira etapa (2021): Em janeiro de 2021, será introduzida uma 
contribuição para o plástico e, até junho, serão apresentadas novas 
propostas legislativas sobre um mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras, um imposto digital e o 
RCLE; 

- Segunda etapa (2022 e 2023): O Conselho deliberará sobre estes 
novos recursos próprios o mais tardar até 1 de julho de 2022, tendo 
em vista a sua introdução até 1 de janeiro de 2023;

- Terceira etapa (2024 -2026): Até junho de 2024, a Comissão 
apresentará uma proposta relativa a novos recursos próprios 
adicionais, que poderão abranger um imposto sobre as 
transações financeiras e uma contribuição financeira ligada ao 
setor empresarial ou uma nova matéria coletável comum do 
imposto sobre as sociedades. O Conselho deliberará sobre estes 
novos recursos próprios até 1 de julho de 2025,o mais tardar, com 
vista à sua introdução até 1 de janeiro de 2026.

Papel do 
Parlamento 
Europeu 
enquanto ramo 
da autoridade 
orçamental

Medidas positivas na posição do Conselho: No QFP, o Conselho apoia 
a integração do Fundo Europeu de Desenvolvimento no orçamento 
da União, um pedido de longa data do Parlamento que visa garantir o 
seu próprio papel e o seu controlo, assim como reforçar a unidade do 
orçamento da UE.

No que diz respeito ao instrumento «Next Generation EU», embora a 
maior parte das outras contribuições apontasse inicialmente para 
mecanismos intergovernamentais, o Parlamento foi o principal 
defensor da necessidade de ancorar o Instrumento de Recuperação 
no quadro da União, tal como proposto pela Comissão e aprovado 
pelo Conselho. 

No entanto, o instrumento «Next Generation EU» foi criado numa base 
jurídica que exclui o Parlamento do processo legislativo de tomada de 
decisão (artigo 122.º do TFUE) e dá origem a fundos que se inscrevem 
no orçamento sob a forma de receitas afetadas externas que contornam 
o processo orçamental normal.

Melhorias à posição do Conselho No que diz respeito à criação de 
futuros mecanismos de crise baseados no artigo 122.º do TFUE, com 
potenciais repercussões orçamentais consideráveis, o Parlamento 
obtém a criação de uma nova etapa processual (o «processo de 
controlo orçamental»). Será convocado um comité misto, no âmbito 
do qual o Conselho e o Parlamento encetarão um diálogo construtivo 
com vista a uma abordagem comum das implicações orçamentais antes 
de o Conselho proceder à sua adoção.
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No que diz respeito ao instrumento «Next Generation EU» em si, o 
Parlamento assegura a integração no AII de uma nova secção que 
reforça a participação da autoridade orçamental na utilização das 
receitas afetadas externas do instrumento «Next Generation EU» 
(informações pormenorizadas e atualizações, reuniões 
interinstitucionais periódicas, adoção de um anexo ao orçamento anual, 
procedimento para fazer face aos desvios). 

O Parlamento obtém igualmente um acordo que visa avaliar de forma 
mais estruturada as disposições relativas às receitas afetadas externas e 
apresentar relatórios sobre a contração e concessão de empréstimos na 
próxima revisão do Regulamento Financeiro.

Por último, à luz da experiência insatisfatória do processo de 
negociação do QFP, o Parlamento obtém uma nova disposição no AII, 
segundo a qual as instituições procurarão definir modalidades 
específicas para a cooperação e o diálogo nas futuras negociações 
sobre o QFP.

Questões 
horizontais

Medidas positivas na posição do Conselho: Com o apoio do 
Parlamento, o Conselho aumenta o objetivo global das despesas a 
favor dos objetivos em matéria de clima de 25 % (proposto pela 
Comissão) para, pelo menos, 30 % das despesas do QFP/«Next 
Generation EU». 

Melhorias à posição do Conselho: No AII, o Parlamento assegura uma 
metodologia reforçada de acompanhamento da ação climática, com 
um papel mais importante para o Parlamento e o Conselho, assim 
como medidas corretivas para alcançar o objetivo global de, pelo 
menos, 30 % em matéria de clima.

O Parlamento obtém o aditamento de um novo objetivo anual em 
matéria de biodiversidade de 7,5 % no QFP a partir de 2024, com 
vista a atingir os 10 % em 2026 e 2027. A metodologia deve ser 
concebida em estreita cooperação com o Parlamento e o Conselho.

O Parlamento obtém igualmente a conceção de uma metodologia de 
medição das despesas relativas à igualdade de género, a ser aplicada 
a partir de 2023, o mais tardar, a diversos programas geridos de forma 
centralizada, tendo em vista o seu prolongamento na segunda metade 
do QFP.

A fim de melhor proteger o orçamento da UE, incluindo as despesas 
com o «Next Generation EU», e melhorar a supervisão, o controlo e a 
auditoria orçamentais, as instituições acordaram em reformar a 
recolha, a qualidade e a comparabilidade dos dados sobre os 
beneficiários, de forma a que a informação esteja disponível num 
formato oportuno, integrado, comparável e de acesso centralizado, de 
modo a abranger não só os beneficiários imediatos, mas também os 
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beneficiários efetivos dos destinatários do financiamento.
 

2. Calendário

 14 de março de 2018: O Parlamento é a primeira instituição a definir a sua posição 
sobre o QFP 2021-2027 e os recursos próprios em duas resoluções não legislativas3 
com o objetivo de influenciar as propostas da Comissão. Declara que não aprovará o 
QFP se não forem realizados progressos suficientes no que respeita aos recursos 
próprios.

 2 de maio de 2018: A Comissão publica as suas propostas sobre o QFP e os recursos 
próprios em 2 de maio de 2018, propondo um QFP de 1134,6 mil milhões de EUR a 
preços de 2018 em autorizações. Apresenta igualmente um projeto de regulamento 
sobre a proteção do orçamento da União («mecanismo do Estado de direito») e, nas 
semanas seguintes, apresenta propostas relativas aos atos de base dos 37 programas 
setoriais. A Comissão fixa o objetivo de alcançar um acordo antes das eleições 
europeias de maio de 2019. O Parlamento aprova uma resolução sucinta em resposta 
às propostas da Comissão, em 30 de maio de 2018.

 Maio de 2018 (até julho de 2020): Início das trocas de pontos de vista entre a equipa 
de negociação e as sucessivas presidências do Conselho antes e depois da reunião do 
Conselho dos Assuntos Gerais (CAG) em que o QFP figura na ordem do dia (reuniões 
de informação e de balanço do CAG). O Parlamento descreve-as como breves e 
formalistas. A equipa de negociação será convidada duas vezes para reuniões 
informais com os ministros do CAG, em 12 de março de 2019 (em Bucareste) e em 19 
de novembro de 2019 (em Bruxelas).4

 14 de novembro de 2018: O Parlamento aprova um relatório intercalar5 que constitui 
o seu mandato de negociação pormenorizado, e que contém, nomeadamente:

- os valores pormenorizados para a totalidade dos limites máximos e dos 
instrumentos especiais do QFP, discriminados por programa, dentro de um 
máximo de 1324,1 mil milhões de EUR;

- alterações específicas ao projeto de Regulamento QFP da Comissão, bem 
como ao projeto de acordo interinstitucional.

O Parlamento solicita a intensificação das reuniões regulares com o Conselho, com 
vista a preparar as negociações oficiais, a fim de chegar a um bom acordo antes das 
eleições para o Parlamento Europeu de 2019.

 Dezembro de 2018: O primeiro quadro de negociação parcial é apresentado ao 
Conselho dos Assuntos Gerais.6 A equipa de negociação do Parlamento inicia a 

3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0075 e P8_TA(2018)0076.
4 Sem contar com as reuniões bilaterais com ministros, embaixadores, comissários e partes interessadas durante 
todo o período.
5 Textos aprovados, P8_TA(2018)0449.
6 Os «quadros de negociação» são um documento interno destinado a coordenar as posições do Conselho sobre 
os aspetos mais políticos de vários textos legislativos, conduzindo, em última análise, a conclusões 
pormenorizadas do Conselho Europeu. Como o Parlamento salientou, tendem a conferir um papel predominante 
ao Conselho Europeu, nomeadamente no que diz respeito a um número significativo de disposições setoriais a 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_PT.html
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prática de fazer circular no Conselho e no Parlamento versões anotadas dos quadros de 
negociação preparados em colaboração com os relatores para os programas setoriais, a 
fim de promover a informação e o intercâmbio dos pontos de vista do Parlamento. O 
Conselho Europeu exclui a possibilidade de um acordo antes das eleições.

 Novembro de 2018 a abril de 2019: O Parlamento aprova mandatos de negociação 
para o mecanismo do Estado de direito e a quase totalidade dos programas de 
despesas. O Parlamento aceita celebrar alguns acordos parciais com o Conselho com 
base nos mandatos parciais de negociação deste último (as disposições setoriais 
afetadas pelo quadro de negociação permanecem entre parênteses).

 10 de outubro de 2019: Na sequência das eleições europeias, o Parlamento confirma 
e atualiza o seu mandato de negociação e insta a Comissão a refletir formalmente, na 
sua proposta inicial de QFP, o impacto dos compromissos assumidos pela sua nova 
Presidente 7. Devido aos atrasos do Conselho, o Parlamento solicita um plano de 
contingência para o caso de não ser alcançado um acordo a tempo.

 Dezembro de 2019: Primeiro quadro de negociação com indicação de valores 
apresentado ao Conselho dos Assuntos Gerais. Para além das versões anotadas do 
quadro de negociação, a equipa de negociação do Parlamento inicia a prática de 
divulgar análises comparativas de cada novo conjunto de valores proposto pelas outras 
instituições.

 20-21 de fevereiro de 2020:  A reunião extraordinária do Conselho Europeu é 
inconclusiva. Com base no artigo 225.º do TFUE, o Parlamento prepara 
subsequentemente um pedido formal de plano de contingência à Comissão8.

 Abril e maio de 2020: Devido às consequências sanitárias e económicas da pandemia 
de COVID-19, o Parlamento insta a Comissão, em duas resoluções,9, ta propor um 
pacote maciço de medidas de recuperação e reconstrução, financiado por empréstimos 
comuns garantidos pelo orçamento da União, com uma componente significativa de 
subvenções.

 27 de maio de 2020: A Comissão apresenta um plano de recuperação que abrange 
propostas revistas para o QFP e os recursos próprios, novas propostas para a criação 
de um Instrumento de Recuperação/Next Generation EU num montante de 750 mil 
milhões de EUR, financiado por empréstimos contraídos junto dos mercados 
financeiros, assim como propostas setoriais novas ou revistas. 

 8 de julho de 2020: Primeira reunião de alto nível dos presidentes das instituições 
prevista no artigo 324.º do TFUE «para promover a consulta e a conciliação das 
posições».10

decidir no âmbito do processo legislativo ordinário. Impedem o Conselho de adotar mandatos de negociação 
completos até uma fase avançada do processo e, quando transpostos para as conclusões do Conselho Europeu, 
restringem fortemente a margem de manobra dos negociadores do Conselho.
7 Textos aprovados, P9_TA(2019)0032
8 Textos aprovados, P9_TA(2020)0065
9 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054 e P9_TA(2020)0124
10 Sem contar com as intervenções do Presidente do PE no Conselho Europeu nem nas reuniões bilaterais 
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 17-21 de julho de 2020:  O Conselho Europeu chega a acordo político sobre um QFP 
de 1074,3 mil milhões de EUR a preços de 2018 e um Instrumento de Recuperação de 
750 mil milhões de EUR, incluindo 390 mil milhões de EUR em subvenções. Tal 
permite ao Conselho adotar posições e mandatos de negociação plenos sobre a 
totalidade do pacote de propostas. 

 23 de julho de 2020: O Parlamento adota uma resolução11 na qual avalia as 
conclusões do Conselho Europeu e identifica os principais elementos das próximas 
negociações.

 27 de agosto de 2020: As negociações são iniciadas sob a forma de reuniões de 
«diálogo trilateral» entre a equipa de negociação do Parlamento, o Representante 
Permanente da Alemanha (que exerce a Presidência do Conselho) e o Comissário 
responsável pelo Orçamento. As negociações são preparadas e acompanhadas por 
numerosas reuniões trilaterais a nível técnico. 

 16 de setembro de 2020: Sem aguardar o resultado das negociações, o Parlamento 
emite o seu parecer obrigatório sobre a decisão relativa aos recursos próprios (DRP)12, 
a fim abrir o caminho para a sua adoção pelo Conselho e subsequente ratificação em 
todos os Estados-Membros, tendo em vista o lançamento rápido do Instrumento de 
Recuperação.

 30 de setembro de 2020: O Conselho adota um mandato de negociação sobre o 
mecanismo do Estado de direito. Os negociadores chegam a acordo provisório em 5 de 
novembro de 2020 (aprovado pela Comissão dos Orçamentos e pela Comissão do 
Controlo Orçamental, em 12 de novembro, e pelo Coreper, em 16 de novembro).

 10 de novembro de 2020: Na 12.ª reunião do «diálogo trilateral», os negociadores do 
QFP/RP chegam a um acordo político sobre o QFP, os recursos próprios e o 
instrumento de recuperação.

informais com outros presidentes (algumas delas na presença da equipa de negociação).
11 Textos aprovados, P9_TA(2020)0206.
12 Textos aprovados, P9_TA(2020)0220.


