
 

PE aprova 6,2 mil milhões de euros para financiar
vacinas contra a COVID-19 e coesão
 
O Parlamento Europeu (PE) deu hoje luz verde a um orçamento retificativo para 2020
para fazer face ao impacto da crise da COVID-19 e financiar a estratégia de vacinação.
 
O orçamento retificativo n.º  8/2020 disponibiliza 6,2 mil  milhões de euros para reforçar o
Instrumento de Apoio de Emergência, a fim de financiar a estratégia de vacinação contra a
COVID-19, e dar resposta às necessidades de pagamento adicionais para a coesão até ao final
do ano, na sequência da adoção da Iniciativa de Investimento em Resposta ao Coronavírus + (
CRII+).
 
Deste montante global, 1,09 mil milhões de euros servirão para apoiar o desenvolvimento e a
disponibilização de uma vacina contra o coronavírus (a Comissão utilizará esta verba como um
adiantamento para a pré-encomenda de doses de vacinas) e 5,1 mil milhões de euros irão para
a coesão.
 
Este projeto de orçamento retificativo foi aprovado pelo PE (643 votos a favor, 29 contra e 14
abstenções) ao abrigo do processo de urgência, tendo sido votado diretamente em sessão
plenária no seguimento da posição adotada pelo Conselho, em 11 de setembro, e da sua
apresentação pela Comissão em 28 de agosto.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_pt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200415IPR77111/covid-19-parlamento-europeu-aprova-novas-medidas-para-mitigar-efeitos-da-crise
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24324/st10696.pt20_PT.docx
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