
 

COVID-19: Fundo de recuperação deve ser
complementar ao orçamento de longo prazo da UE
 

A 15 de maio, os eurodeputados pediram um fundo de 2 biliões de euros, integrado no
orçamento de longo prazo da UE, que coloque os europeus no cerne da estratégia de
recuperação da COVID-19.
 
O surto de coronavírus está a testar a UE de uma maneira que seria impensável há apenas
alguns meses. Ao custo humano associado ao número de vítimas mortais, veio juntar-se um
setor económico seriamente atingido pela pandemia.
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Antes da votação sobre os planos de revisão do orçamento europeu pós-2020, o presidente da
Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, Johan Van Overtveldt, alertou para uma
possível recuperação económica que será "lenta e gradual" e para a previsão de um declínio
de 7,5% na atividade económica que, para este ano, é uma "previsão moderada".
 
Resposta da UE ao coronavírus
 
Na entrevista transmitida na página do Facebook do Parlamento, o membro belga do Grupo
dos Conservadores e Reformistas Europeus, observou que ainda há muita incerteza: "Nem
mesmo em tempo de guerra a vida económica chegou a um impasse de uma forma tão
repentinaHá tanta incerteza: haverá uma recaída? Haverá uma segunda vaga de
confinamentos? Qual será o humor dos investidores e dos consumidores?"
 
Desde o início da pandemia, a UE tem mobilizado todos os meios ao seu alcance para ajudar
os Estados-Membros a reforçar os seus setores de saúde e mitigar o impacto socioeconómico
do vírus. O Parlamento também pediu um pacote de recuperação em grande escala para
apoiar a economia europeia após a crise. Van Overtveldt sublinhou que esse pacote deve ser
incorporado no próximo orçamento de longo prazo da UE: "O fundo de recuperação deve ser
substancial, mas deve integrar o próximo QFP [quadro financeiro plurianual], para 2021-2027,
ao invés de ser considerado como algo à parte."
 
Necessidade de planos de contingência
 
Com o atual orçamento de longo prazo com fim previsto para dezembro, o eurodeputado frisou
a importância de um plano de contingência para o caso de não se chegar a tempo a um acordo
sobre o orçamento pós-2020: "À medida que nos aproximamos do mês de junho, o tempo
torna-se curto para que o QFP seja aprovado e se torne operacional a tempo, e uma
descontinuidade dos atuais programas da UE seria muito má para os cidadãos e para a
reputação e a coerência política da UE."
 
O presidente da Comissão dos Orçamentos instou outras instituições da UE a tomarem nota da
posição do Parlamento: "A aprovação do Parlamento tem de ser obtida, e isso é certamente
muito menos seguro do que foi com o QFP cessante, pelo que a Comissão e o Conselho
devem tomar nota daquilo que o Parlamento pretende. No interesse dos cidadãos, o
Parlamento vai garantir que o QFP e o fundo de recuperação constituam as melhores
respostas possíveis para a grave crise a que assistimos e para as suas consequências que
podem durar muitos anos."
 

Artigo

PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 4

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78912/ue-precisa-de-pacote-de-recuperacao-de-2-bilioes-de-euros-para-crise-da-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_799
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200408STO76808/covid-19-tres-mil-milhoes-de-euros-para-apoiar-sistemas-nacionais-de-saude
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200416STO77205/covid-19-a-ue-facilitara-ate-100-mil-milhoes-de-euros-para-preservar-empregos
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200415IPR77109/pe-quer-obrigacoes-de-recuperacao-e-fundo-de-solidariedade-ue-para-o-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649418/EPRS_ATA(2020)649418_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200227STO73523/parlamento-defende-ambicao-no-orcamento-de-longo-prazo-da-ue-infografias
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/budg/home/highlights


Solidariedade e responsabilidade
 
Ao comentar as comparações entre a recuperação do COVID-19 e o Plano Marshall do pós-
guerra, Van Overtveldt disse: "Neste ponto, o que tem sido feito pela Europa, e certamente
quando o fundo de recuperação de um montante de cerca de um milhão de milhões de euros
for aprovado, estaremos a fazer mais do que foi feito com o Plano Marshall."
 
Espera-se que a Comissão apresente em breve propostas sobre o fundo de recuperação, mas
já existem divisões profundas sobre, por exemplo, se os países devem receber empréstimos ou
subvenções. Para encontrar uma solução que agrade a todas as partes, Van Overtveldt afirmou
que tem de haver um compromisso: "Tem de haver solidariedade, certamente, em relação aos
países mais atingidos pela COVID-19, mas também tem de haver responsabilidade. Limitar-se
a distribuir dinheiro nunca é uma solução. O grande desafio está encontrar o equilíbrio certo."
 
Uma economia verde
 
A necessidade de um estímulo significativo para relançar a economia da UE surge numa altura
em que se assiste a um aumento do investimento verde. O Parlamento insiste em que a ação
climática esteja no cerne da recuperação pós-pandemia. Van Overtveldt descreveu o Pacto
Ecológico da Comissão Europeia como "um começo" mas advertiu que as propostas são
"incompletas e perigosamente subfinanciadas".
 
O eurodeputado belga também referiu a oportunidade de tornar a economia da UE “mais verde”
através da agricultura e dos fundos de coesão, os quais representam cerca de dois terços do
orçamento da UE. Ele ainda sublinhou a importância de melhorar a resiliência da economia da
UE, e de a preparar melhor para lidar com emergências como a COVID-19: "O que está em
causa, no final de contas, é se pode conseguir que permita aumentar o bem-estar e a
qualidade de vida dos cidadãos da UE. Essa é a única questão pertinente."
 
Veja a entrevista completa com o presidente da Comissão do Orçamento, Johan Van Overheldt
.
 

Vídeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2-trillion-to-rebuild-the-economy-after-covid-19_N01-PUB-200515-MFFR_ev
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/SPEECH_20_877
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200429STO78172/covid-19-plano-de-recuperacao-da-ue-deve-incluir-combate-a-crise-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200429STO78172/covid-19-plano-de-recuperacao-da-ue-deve-incluir-combate-a-crise-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20200109STO69927/a-europa-quer-investir-um-biliao-de-euros-para-travar-as-alteracoes-climaticas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/clima/20200109STO69927/a-europa-quer-investir-um-biliao-de-euros-para-travar-as-alteracoes-climaticas
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/309650203360675/?__xts__%5b0%5d=68.ARCZmYXz2icuFSiEwNeKUZej5snbaMIqY60bLaJiDYY_m5kxRj03xqRN6QFvkeqD1MjCPaPU8Dl3Rqigde1ZUWOhUPFMeZb4im_ctYlSHMy1lTlMZL1E_0Xp5u8aMn144yo0f_sLeSP9nHeNeDsUYwt9imh5yM3CYFSKphABtz_Kc5KvaY3PwoXlMA4KMa_3j2DYpHxtiomkF2rhXeUt9mfbRZkRj2jeBe6FraWSVeMb5fvUL4Nj3ylkROM6YVZKD8kp7M_STakL3DEOXv-qDAjs1WS0vTVVBaDSCBrvYxA4fx2IuTsvkY9OBXml7xnlSmawX5iZBkoLy3hxgjXQTcc6hTM&__tn__=-R


Na votação de 15 de maio, o Parlamento Europeu pediu um pacote de recuperação de 2 biliões
de euros para responder ao impacto do coronavírus. Os eurodeputados reiteraram que este
fundo deve ser complementar ao orçamento de longo prazo da UE, e não em detrimento dos
atuais e futuros programas europeus. De modo a garantir um controlo democrático e a
responsabilização, os eurodeputados insistiram em salvaguardar o papel do Parlamento. Para
garantir o controlo democrático e a responsabilização, os deputados insistiram em preservar o
papel do Parlamento. Eles também referiram que o pacote deve centrar-se nas necessidades
dos cidadãos.
 
A 13 de maio, os eurodeputados já tinham pedido à Comissão para preparar um plano de
emergência no sentido de evitar perturbações no financiamento para agricultores, empresas e
organizações dependentes dos fundos europeus, no caso de se verificar um atraso na
aprovação do orçamento de longo prazo da UE.
 
Saiba mais:
 
O orçamento de longo prazo da UE explicado de uma forma simples
 
Coronavírus: As 10 medidas da UE para lutar contra a pandemia
 
Coronavírus: cronologia das ações da UE
 
Plano de recuperação da UE: descubra as últimas notícias sobre este tema 
 
Ligações
Orçamento da UE pós-2020: PE quer rede de segurança para proteger beneficiários dos
programas europeus (14 de maio de 2020)
Entrevista com Van Overtveldt: Não tomem a aprovação do QFP pelo Parlamento como um
dado adquirido (12 de maio de 2020)
Presidente do Parlamento Europeu: Instituições da UE devem ser ambiciosas no plano de
recuperação da economia (6 de maio de 2020)
Orçamento da UE pós-2020: Eurodeputados apelam a rede de segurança para proteger
beneficiários dos programas europeus (4 de maio de 2020)
O plano de recuperação da COVID-19 deve ser verde e ambicioso, segundo os
eurodeputados (21 de abril 2020)

COVID-19: Parlamento Europeu aprova novas medidas para mitigar efeitos da crise (17 de
abril 2020)
P&R sobre o orçamento de longo prazo da UE (quadro financeiro plurianual, QFP)

Comissão Europeia: Resposta ao coronavirus
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78912/ue-precisa-de-pacote-de-recuperacao-de-2-bilioes-de-euros-para-crise-da-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78912/ue-precisa-de-pacote-de-recuperacao-de-2-bilioes-de-euros-para-crise-da-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78914/meps-want-ambitious-future-oriented-budget-with-the-recovery-fund-as-part-of-it
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/quadro-financeiro-plurianual/20200131STO71519/o-orcamento-de-longo-prazo-da-ue-explicado-de-uma-forma-simples
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200327STO76004/10-medidas-da-ue-contra-o-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/a-resposta-da-ue-ao-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-cronologia-das-acoes-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-o-plano-da-ue-para-a-recuperacao-economica
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78918/pe-quer-rede-de-seguranca-para-proteger-beneficiarios-dos-programas-europeus
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200512IPR78918/pe-quer-rede-de-seguranca-para-proteger-beneficiarios-dos-programas-europeus
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200511IPR78808/do-not-take-the-ep-s-consent-on-mff-for-granted-says-budget-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200506IPR78505/sassoli-instituicoes-da-ue-devem-ser-ambiciosas-no-plano-de-recuperacao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200506IPR78505/sassoli-instituicoes-da-ue-devem-ser-ambiciosas-no-plano-de-recuperacao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200430IPR78226/apelo-a-uma-rede-de-seguranca-para-proteger-beneficiarios-dos-programas-europeus
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200430IPR78226/apelo-a-uma-rede-de-seguranca-para-proteger-beneficiarios-dos-programas-europeus
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200415IPR77111/covid-19-parlamento-europeu-aprova-novas-medidas-para-mitigar-efeitos-da-crise
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200415IPR77111/covid-19-parlamento-europeu-aprova-novas-medidas-para-mitigar-efeitos-da-crise
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://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_pt

