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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Solicita que o orçamento da União para 2021 coloque os cidadãos europeus no centro de 
uma estratégia de recuperação justa, inclusiva e sustentável, que contribua para atenuar o 
impacto da crise da COVID-19 e para cumprir o Pacto Ecológico Europeu, a agenda 
digital, uma estratégia industrial inclusiva e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, bem 
como os compromissos climáticos da UE até 2030 e o compromisso de conseguir uma 
economia neutra em termos de carbono até 2050, o mais tardar, no contexto do Acordo de 
Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas;

2. Solicita que o orçamento da União para 2021, que corresponde ao primeiro ano do quadro 
financeiro plurianual 2021-2027, contribua de forma ambiciosa, efetiva e eficiente para a 
recuperação da economia da UE dos efeitos do surto de COVID-19; congratula-se com o 
acordo do Conselho Europeu sobre o novo instrumento de recuperação «Next Generation 
EU», baseado na contração conjunta de empréstimos pela União, como um passo 
importante da UE, que depende da solidariedade para fazer face a um choque simétrico, e 
apela à sua rápida aplicação; lamenta, no entanto, a redução da componente de subvenção 
do Next Generation EU, que conduziu a cortes em programas orientados para o futuro e 
ao cancelamento de programas inovadores; saúda a iniciativa da Presidente da Comissão 
de envolver diretamente o Parlamento nas negociações relativas ao plano de recuperação, 
ativando o artigo 324.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; solicita a 
plena participação do Parlamento Europeu enquanto autoridade orçamental no 
instrumento de recuperação;

3. Sublinha a importância da responsabilização e da transparência dos organismos que 
recebem financiamento da União;

4. Solicita um orçamento da União para 2021 mais ambicioso que apoie a implementação 
rápida do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que visa dar resposta aos desafios 
identificados no Semestre Europeu, o qual deve integrar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e apoiar a criação de emprego e a convergência na União; 
sublinha que, a partir de 2021, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência deve centrar-
se no investimento que promova o crescimento sustentável, em conformidade com o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, o Acordo de Paris, o princípio de «não prejudicar 
significativamente» e o compromisso da União de alcançar uma economia neutra em 
termos de carbono até 2050; considera que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
deve ser coerente com os planos nacionais em matéria de energia e de clima;

recorda que o orçamento da União também deve apoiar a realização de reformas 
estruturais sustentáveis e equilibradas do ponto de vista social que aumentem a 
competitividade, a resiliência, a convergência, o crescimento sustentável, inclusivo e 
coeso e insta, nesse contexto, a que os primeiros pagamentos sejam efetuados o mais 
cedo possível em 2021;

solicita um controlo democrático e parlamentar ex ante para garantir que existe um 
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equilíbrio de competências institucionais e que a Comissão está habilitada a monitorizar 
os Planos de Recuperação e de Resiliência; exige, por conseguinte, que o Parlamento 
Europeu seja envolvido através de atos delegados, assim como na verificação ex post de 
que os fundos são bem gastos ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, no 
interesse dos cidadãos europeus, e de que é garantido um genuíno valor acrescentado 
europeu;

5. Considera que um apoio técnico significativo é essencial para reforçar as capacidades 
administrativas dos Estados-Membros, a fim de desenvolverem e implementarem as 
reformas necessárias para a resiliência e a recuperação já em 2021; insta a Comissão a 
colaborar com os Estados-Membros no que toca aos instrumentos de orçamentação 
ecológica;

6. Salienta a natureza simétrica do choque causado pelo surto de COVID-19; regista, no 
entanto, o impacto assimétrico do surto de COVID-19 nas economias dos Estados-
Membros; sublinha a importância de apoiar as empresas com problemas de solvência 
devido à crise da COVID-19, em conformidade com os compromissos sociais, climáticos 
e ambientais da União; alerta para o risco de distorções no mercado único devido à 
capacidade desigual de prestar apoio financeiro aos Estados-Membros; lamenta a retirada 
do Instrumento temporário de Apoio à Solvabilidade pelo Conselho Europeu; insiste que 
as empresas em risco de insolvência necessitam de um apoio rápido, para evitar impactos 
negativos adicionais nos níveis de investimento e de desemprego, como parte do atual 
quadro financeiro plurianual da União;

7. Solicita que o orçamento da União para 2021 assegure que o Programa InvestEU cumpra 
o seu objetivo de longo prazo, proporcionando mais capacidade de investimento para 
apoiar o emprego, as PME, as infraestruturas sustentáveis e a investigação, e a sua nova 
missão de curto prazo de apoio à recuperação económica através de investimentos 
estratégicos; insta a Comissão a assegurar que as empresas que desempenham um papel 
na cadeia de valor europeia, como os subempreiteiros, continuem a ser viáveis e a estar 
orientadas para a transição ecológica e digital;

8. Saúda o quadro temporário de auxílios estatais destinado a apoiar a economia no contexto 
da COVID-19; pede um aumento dos recursos para assegurar a plena e rápida aplicação 
da política de concorrência da União; salienta, a este respeito, as possibilidades 
específicas de conceder apoio público a todas as micro e pequenas empresas, mesmo se já 
se encontrassem em dificuldades financeiras em 31 de dezembro de 2019, e apoia a 
aplicação do quadro temporário de auxílios estatais enquanto for necessário durante o 
período de recuperação; incentiva os Estados-Membros a utilizar plenamente o quadro 
temporário de auxílios estatais, nomeadamente através do seu novo instrumento de 
recuperação «Next Generation EU»; prevê que a Comissão também tenha de acompanhar 
os regimes aprovados ao abrigo desse quadro temporário e o seu impacto sobre o 
funcionamento do mercado único; recorda as diferentes capacidades dos Estados-
Membros para prestar esse apoio económico através de auxílios estatais, o que cria 
distorções no mercado e condições de concorrência desleais; insta a Comissão a apoiar as 
empresas europeias que investem em novas tecnologias e a estabelecer normas mínimas 
comuns, a fim de especificar o requisito de as empresas que recebem assistência 
financeira estarem em conformidade com os critérios ambientais, sociais e de governação 
e com a transparência fiscal, com o intuito de evitar diferentes critérios nacionais que 
deem origem a novas discrepâncias e de demonstrar de que forma o apoio público 
recebido é utilizado para alinhar as suas atividades com os objetivos climáticos e 



AD\1214207PT.docx 5/8 PE653.964v03-00

PT

ambientais da UE e o Acordo de Paris; recorda que o auxílio só deve ser concedido para 
cobrir as perdas incorridas devido à COVID-19; exorta a que as empresas registadas em 
paraísos fiscais sejam proibidas de aceder a auxílios estatais ou a pacotes de apoio 
financeiro caso não se comprometam a alterar o seu comportamento; insta a Comissão a 
assegurar condições de concorrência equitativas relativamente às empresas de países 
terceiros;

9. Congratula-se com o Pacto Ecológico Europeu como um dos principais pilares para a 
transformação da economia da UE; apela a um financiamento adequado que permita dar 
resposta aos desafios relacionados com o desenvolvimento sustentável, nomeadamente 
através do Plano de Investimento para uma Europa Sustentável; recorda a importância de 
orientar as economias dos Estados-Membros para o objetivo da União de uma economia 
com impacto neutro no clima, a posição do Parlamento relativamente a um nível de 
despesas a favor da integração da ação climática de 30% e de um nível de despesas de 
biodiversidade de 10% e o compromisso do Banco Europeu de Investimento de eliminar 
progressivamente o apoio financeiro aos combustíveis fósseis a partir do final de 2021;

10. Solicita recursos suficientes para o combate à evasão e à elisão fiscais, à criminalidade 
financeira e ao branqueamento de capitais, bem como para a adesão ao quadro de 
governação económica; salienta que as estimativas das perdas anuais devidas à evasão e à 
elisão fiscais variam entre 750 milhares de milhões e 1 bilião de euros para todos os 
Estados-Membros; saúda, em particular, o plano de ação da Comissão para uma política 
abrangente da UE em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo, que deve ser implementado em 2020 e em 2021, e que 
prevê seis pilares, incluindo um destinado a garantir a supervisão a nível da UE; acolhe 
com agrado o plano de ação da Comissão para uma tributação justa e simples para apoiar 
a recuperação;

11. Salienta a necessidade constante de aumentar os recursos humanos e financeiros das 
entidades de contabilidade e das autoridades fiscais, nomeadamente para apoiar a ação da 
União na luta contra a fraude, a evasão e a elisão fiscais; acolhe com agrado a criação do 
Observatório da UE dos crimes fiscais e financeiros como ação preparatória e a sua 
inclusão no plano de ação da Comissão para uma tributação justa e simples que apoie a 
recuperação; solicita a disponibilização de financiamento e de recursos humanos 
adequados para os programas e agências relevantes;

12. Recorda que a introdução de um cabaz de novos recursos próprios é essencial para 
satisfazer as necessidades financeiras decorrentes do apoio à recuperação e de outras 
prioridades da União e continua a ser a única forma de garantir que o financiamento da 
transição ecológica e digital não pesa diretamente sobre os cidadãos e as futuras gerações; 
insta os Estados-Membros a chegarem rapidamente a acordo quanto a um aumento dos 
limites máximos dos recursos próprios e a adotarem com celeridade as propostas 
legislativas que criem novos recursos próprios, como uma percentagem das receitas de 
uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, de um 
imposto sobre os serviços digitais, de um imposto sobre as transações financeiras, de uma 
contribuição relativa aos plásticos e de um mecanismo de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras; recorda a importância de criar soberania europeia nos domínios 
digital e industrial; salienta que é necessário um calendário claro e vinculativo para a sua 
introdução;

13. Solicita que o orçamento da União para 2021 contribua para o cumprimento das 
prioridades políticas em termos de conclusão da União dos Mercados de Capitais, 
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incluindo a promoção de investimento num contexto de recuperação pós-pandemia;

14. Solicita a disponibilização de recursos financeiros e humanos adequados para as 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES), tendo em conta as suas novas atribuições e 
competências decorrentes da adoção do Regulamento (UE) 2019/2175 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1; reconhece a necessidade de incentivar uma maior transparência 
no funcionamento dos conselhos de supervisores das diferentes AES, o que contribuiria 
para melhorar a estrutura de governação e a responsabilização; salienta que a evolução 
nos domínios da tecnologia financeira, dos pagamentos e da intermediação financeira não 
bancária pode implicar novas atribuições e competências para as AES, que devem ser 
acompanhadas de recursos adequados.

1 Regulamento (UE) 2019/2175 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2019, que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária 
Europeia); o Regulamento (UE) n.º 1094/2010 que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma); o Regulamento (UE) n.º 1095/2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados); o 
Regulamento (UE) n.º 600/2014 relativo aos mercados de instrumentos financeiros; o Regulamento (UE) 
2016/1011 relativo aos índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e contratos 
financeiros ou para aferir o desempenho de fundos de investimento (JO L 334 de 27.12.2019, p. 1).
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