
 

Orçamento da UE pós-2020: PE quer rede de
segurança para proteger beneficiários dos
programas europeus
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• Risco de o próximo quadro financeiro plurianual (QFP) não ser acordado a tempo de entrar
em vigor em 1 de janeiro de 2021

• Eurodeputados querem que a Comissão apresente um plano de emergência para assegurar
a continuidade do financiamento

• Este plano deve também permitir dar resposta às consequências sociais e económicas
imediatas do surto de COVID-19 e contribuir para a recuperação
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O PE solicitou hoje à Comissão que apresente um plano de emergência para assegurar a
continuidade do financiamento caso o orçamento plurianual da UE não entre em vigor
em janeiro de 2021.
 
Os eurodeputados querem que a Comissão Europeia apresente, até 15 de junho de 2020, uma
proposta de plano de emergência para o quadro financeiro plurianual (QFP), com o objetivo de
facultar uma “rede de segurança” para proteger os beneficiários dos programas europeus no
caso de o orçamento de longo prazo da UE não ser acordado a tempo de entrar em vigor no
início do próximo ano.
 
Num relatório de “iniciativa legislativa” hoje aprovado em plenário com 616 votos a favor, 29
contra  e  46  abstenções,  o  PE  afirma  que  este  plano  de  emergência  deve  assegurar  a
continuidade na execução do orçamento da UE e “permitir  à  União dar  uma resposta às
consequências sociais e económicas imediatas do surto de COVID-19, bem como contribuir
para a recuperação”.
 
Embora os atuais limites máximos orçamentais sejam automaticamente prorrogados se um
novo QFP não entrar em vigor no início do próximo ano, muitos programas europeus expiram
no  final  de  2020.  O  plano  de  emergência  requerido  pelos  eurodeputados  protegeria  os
beneficiários dos programas da UE - cidadãos, regiões, cidades, agricultores, universidades ou
empresas - dos riscos de uma interrupção ou de uma extensão desordenada.

Vários programas europeus, como o Erasmus+,  expiram no final de 2020 ©Liubov Levytska/AdobeStock
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_PT.html


A assembleia europeia já tinha alertado para a necessidade de um plano de emergência para
evitar “graves reveses” para cidadãos e empresas numa resolução sobre o QFP aprovada em
outubro de 2019.
 
Plano deve contribuir para mitigar as consequências da COVID-19 
 
O PE quer que o plano de emergência do QFP reveja as regras e os objetivos que regem os
programas de despesa pertinentes, de modo a que “possam ser temporariamente reorientados
para a resolução e a atenuação das consequências económicas e sociais imediatas do surto
de COVID-19 e para o apoio à retoma”.
 
Este  plano deverá  também permitir  reforços  específicos  para  este  efeito,  com base nas
medidas positivas  já  adotadas no âmbito  do orçamento  de 2020,  e  a  criação dos novos
instrumentos e iniciativas mais urgentes no âmbito do pacote de reconstrução e recuperação
pós‑COVID-19.
 
O PE considera que “um plano de emergência do QFP ambicioso, responsável e orientado
para a solidariedade poderá constituir uma base melhor do que um QFP tardio e inadequado
para assegurar a resposta à crise, a estratégia de recuperação e as prioridades políticas da
União”.
 
Um acordo sobre o QFP é urgente, mas não podemos correr riscos
 
A eurodeputada portuguesa Margarida Marques (S&D), correlatora do documento aprovado em
plenário, disse: “Os cidadãos, as empresas, as ONG, os parceiros sociais, os autarcas não
entenderiam que a 1 de janeiro de 2021 não dispuséssemos de um orçamento plurianual da
UE para 2021-2027. Não o entendiam antes, muito menos agora com as perturbações na vida
das famílias, nas escolas, nas empresas e nas economias decorrentes da crise da COVID-19”.
 
“Estamos a pedir à Comissão Europeia que apresente a tempo um orçamento robusto para os
próximos  sete  anos,  ao  qual  se  juntará  um fundo  de  recuperação  que  não  defraude  as
expectativas dos cidadãos. Mas a Comissão Europeia tarda em apresentar a sua proposta. O
Conselho Europeu tem de chegar a um acordo político e o Parlamento Europeu terá de dar o
seu consentimento. Não podemos correr riscos e, por isso, pedimos à Comissão Europeia que
apresente um plano de contingência. Este plano tem de funcionar como uma verdadeira rede
de  segurança  que  proteja  os  beneficiários  dos  programas  europeus”,  sublinhou  a
eurodeputada.
 
Jan Olbrycht (PPE, PL), o outro correlator, acrescentou: “Em tempos de crise e instabilidade, os
beneficiários do orçamento da UE devem ter uma visão clara do próximo ano. Os deputados ao
Parlamento Europeu procuram todas as soluções possíveis para garantir a estabilidade do
orçamento da UE".
 
Contexto
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/28288/JAN_OLBRYCHT/home


De acordo  com o  artigo  225.°  do  Tratado  sobre  o  Funcionamento  da  UE,  o  Parlamento
Europeu pode solicitar ao executivo comunitário que submeta à sua apreciação "todas as
propostas adequadas sobre as questões que se lhe afigure requererem a elaboração de atos
da União para efeitos de aplicação dos Tratados".  Caso não apresente uma proposta,  a
Comissão terá de informar o Parlamento dos motivos para tal.
 
 
“É agora imperioso que a Comissão apresente as propostas legislativas e as disposições
operacionais necessárias e pertinentes, na sua qualidade de guardiã dos Tratados e detentora
do direito de iniciativa, e em consonância com o compromisso oral e escrito assumido em 16 de
julho de 2019 pela presidente eleita da Comissão [Ursula von der Leyen] de responder com um
ato legislativo sempre que o Parlamento, por maioria dos seus membros, adotar resoluções
solicitando que a Comissão apresente propostas legislativas”, salientam os eurodeputados.
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Relatório que contém recomendações à Comissão sobre uma rede de segurança para
proteger os beneficiários dos programas da União: criação de um plano de emergência para o
QFP
Orçamento UE pós-2020: PE insta Estados-Membros a avançarem para as negociações
(comunicado de imprensa de 10 de outubro de 2019)
Artigo 47.º do Regimento do PE: Pedidos de apresentação de propostas dirigidos à Comissão
Perguntas e respostas sobre o orçamento de longo prazo da UE (quadro financeiro plurianual,
QFP)

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa
Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
imprensa-PT@europarl.europa.eu

Armin WISDORFF
Assessor de imprensa - Orçamentos

(+32) 498 98 13 45
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/SPEECH_19_4230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/SPEECH_19_4230
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191007IPR63549/orcamento-ue-pos-2020-pe-insta-estados-membros-a-avancarem-para-as-negociacoes
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191007IPR63549/orcamento-ue-pos-2020-pe-insta-estados-membros-a-avancarem-para-as-negociacoes
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-047_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200115IPR70326/perguntas-e-respostas-sobre-o-quadro-financeiro-plurianual
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200115IPR70326/perguntas-e-respostas-sobre-o-quadro-financeiro-plurianual
https://twitter.com/EP_Budgets

