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SUMÁRIO EXECUTIVO

O sistema de «recursos próprios» assegura a capacidade da UE para financiar as suas políticas.
Em 2012, as receitas totais da UE ascenderam a 139,5 mil milhões de euros. As sucessivas
reformas deram ao sistema a sua atual configuração, que assenta em três fluxos essenciais de
receitas: os recursos próprios tradicionais (essencialmente direitos aduaneiros); um recurso
baseado no imposto sobre o valor acrescentado (IVA); e um recurso relativo ao rendimento
nacional bruto (RNB) dos Estados-Membros.

Atualmente, o sistema garante recursos suficientes para cobrir a despesa prevista, um aspeto
crucial, tendo em conta que o orçamento da UE não pode registar um défice. No entanto, é
muitas vezes alvo de críticas negativas pela sua complexidade e opacidade, para as quais
contribui um conjunto de exceções e de chamados «mecanismos de correção» (a exemplo da
correção a favor do Reino Unido). A modificação do sistema requer unanimidade no Conselho e
a ratificação por cada um dos Estados-Membros. No que respeita à Decisão relativa aos
recursos próprios, o Parlamento Europeu é apenas consultado.

O PE considera que o sistema apresenta diversas insuficiências, afirmando, por exemplo, que os
mecanismos em vigor não respeitam o disposto nos Tratados. Apesar de estes últimos
preverem a autonomia financeira da União, a maioria das receitas da UE depende de recursos
encarados como contribuições nacionais, que os Estados-Membros pretendem ver
minimizadas. Consequentemente, alguns observadores fazem notar que as negociações
relativas ao quadro financeiro plurianual (QFP) para 2014-20 pareceram incidir mais numa
limitação do montante total de recursos disponíveis do que num alinhamento do planeamento
plurianual pelas prioridades da UE. De facto, a primazia atribuída aos chamados «saldos
orçamentais» pode ter um impacto negativo sobre a eficácia da despesa, uma vez que os
Estados-Membros poderão tendencialmente favorecer instrumentos com fundos afetados
previamente numa base geográfica, em detrimento de instrumentos com maior valor
acrescentado para a UE. Além disso, esta abordagem pode reduzir as possibilidades de alterar a
estrutura das despesas, pondo em causa a capacidade da UE para responder a circunstâncias e
prioridades variáveis.

Há muito que o PE exorta a reformas do sistema de recursos próprios, tal como demonstram
duas importantes resoluções aprovadas em 1999 e 2007. Em 2011, a Comissão Europeia
apresentou propostas com vista a remodelar o sistema e a melhorar o seu funcionamento. Em
fevereiro de 2013, o Conselho Europeu aprovou um pequeno número de modificações.
Contudo, no contexto do acordo político sobre o QFP para 2014-2020, o Parlamento Europeu
obteve do Conselho a aprovação do estabelecimento de um grupo de alto nível, a fim de
preparar uma eventual revisão do sistema.

Os analistas e as partes interessadas projetam dois modelos de agilização do sistema com
características opostas, bem como um leque variado de opções intermédias: 1) o financiamento
do orçamento na íntegra através de um recurso RNB; e 2) a criação de um ou mais novos e
genuínos recursos próprios, a par da supressão ou reformulação dos recursos existentes. Ao
passo que a primeira opção se destina a promover a simplicidade, a segunda visa uma redução
das insuficiências destacadas acima, mediante um aumento da autonomia financeira.

O sistema de financiamento e os seus elementos podem ser avaliados em função de diversos
critérios, os quais incluem fatores orçamentais, económicos, políticos e administrativos, tais
como a suficiência e estabilidade das receitas, a simplicidade, a transparência, a equidade
entre os Estados-Membros, a equidade entre cidadãos, a relação custo-eficácia e a autonomia
financeira da UE. Um bom sistema teria de encontrar o equilíbrio certo entre os vários objetivos
de todos estes fatores; porém, estes últimos poderão entrar parcialmente em conflito. Há já
algum tempo que as partes interessadas e os investigadores analisam os vários potenciais
candidatos a novos recursos próprios.
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Lista das principais abreviaturas

APD: Imposto especial sobre passageiros de transportes aéreos

MCCCIS: Matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades

CECA: Comunidade Europeia do Carvão e do Aço

CEE: Comunidade Económica Europeia

MEEF: Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira

MEE: Mecanismo Europeu de Estabilidade

DTE: Diretiva Tributação da Energia

RCLE: Regime de comércio de licenças de emissão

EUCIT: Imposto sobre o rendimento das sociedades da União Europeia

IAF: Imposto sobre as atividades financeiras

ITF: Imposto sobre as transações financeiras

RNB: Rendimento nacional bruto

PNB: Produto nacional bruto

GAN: Grupo de Alto Nível

QFP: Quadro financeiro plurianual

PPC: Padrão de poder de compra

RPT: Recursos próprios tradicionais

TFUE: Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

IVA: Imposto sobre o valor acrescentado
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1. Introdução
O orçamento anual da UE equivale a cerca de 1 % do rendimento nacional bruto (RNB)
dos seus Estados-Membros, ou 2 % da despesa pública total na UE. É motivo de acesos
debates quer sobre a sua natureza quer sobre os seus objetivos. Não menos
controverso é o lado das receitas do orçamento. As diferentes opções de financiamento
das políticas da UE são o reflexo das diferentes visões da UE, que vão de uma ótica
intergovernamental a uma abordagem mais integrada.

As contribuições dos orçamentos nacionais são o meio mais comum de financiar as
organizações internacionais (por exemplo, as Nações Unidas) em que os cidadãos são
representados apenas indiretamente por intermédio do seu governo nacional. Na UE,
os cidadãos são representados tanto diretamente, no Parlamento Europeu (PE), como
indiretamente, pelo seu governo, no Conselho. Em diversos aspetos, a estrutura
institucional da UE é única, não se tratando de uma organização intergovernamental
nem de um Estado federal.

O financiamento do orçamento da UE também revela esta originalidade. Tendo em vista
a salvaguarda da autonomia financeira da União, o artigo 311.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (TFUE) refere que o seu orçamento é financiado por
«recursos próprios». O Conselho decide das disposições aplicáveis ao sistema de
recursos próprios através de um processo legislativo especial, que requer unanimidade
e a ratificação de todos os Estados-Membros, sendo o PE apenas consultado.

Na ausência de uma definição de «recursos próprios», há muito que os académicos
debatem a sua natureza. Com o passar do tempo, a sua automaticidade foi reconhecida
como uma das suas principais características. Por outras palavras, logo que o sistema
tenha sido ratificado, os recursos próprios são automaticamente devidos à UE, não
sendo necessária uma subsequente decisão ao nível dos Estados-Membros. O Tribunal
de Justiça da União Europeia1 confirmou este aspeto crucial, tendo deliberado que os
atrasos na disponibilização dos recursos próprios por parte dos Estados-Membros são
ilegais.

A exigência de unanimidade explica a difícil evolução do sistema de recursos próprios.
Ainda assim, tal não impediu que fossem alcançados acordos, com seis decisões
adotadas desde 1970, mas grande parte dos analistas considera que o requisito de
unanimidade acabou, na prática, por tornar o sistema mais opaco. Em vez de agilizarem
o mecanismo existente, as alterações vieram, por norma, acrescentar complexidade.

2. Resenha histórica
2.1. 1952-1969: fase inicial
Em 1952, o Tratado de Paris dotou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA)
de total autonomia financeira. A sua Alta Autoridade tinha poderes para cobrar
imposições sobre a produção de carvão e do aço. Além disso, podia contrair
empréstimos.

Ao invés, o Tratado de Roma, de 1957, determinou que a Comunidade Económica
Europeia (CEE) seria inicialmente financiada por transferências dos orçamentos

1 Acórdão de 18 de dezembro de 1986 no processo 93/85 (Comissão das Comunidades Europeias
contra Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte).
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nacionais. Porém, o seu artigo 201.º previa que estas transferências fossem
ulteriormente substituídas por «recursos próprios», incluindo receitas da pauta
aduaneira comum, que seria mais tarde instituída. O debate sobre a criação do sistema
de recursos próprios foi uma das causas que desencadearam, em julho de 1965, a
célebre crise da «cadeira vazia», quando França boicotou as reuniões do Conselho
durante alguns meses.

2.2. 1970-1987: estabelecimento dos recursos próprios
A primeira decisão relativa aos recursos próprios, de abril de 1970, foi um marco na
história da integração europeia, atribuindo à CEE autonomia financeira. Abrangia três
principais fontes de receitas: 1) direitos agrícolas; 2) direitos aduaneiros; e 3) um
recurso calculado com base num IVA harmonizado. As duas primeiras, igualmente
denominadas «recursos próprios tradicionais» (RPT), estavam intimamente ligadas às
políticas da CEE. A terceira foi projetada como um recurso de equilíbrio, a fim de
respeitar o princípio do equilíbrio consagrado no Tratado, de acordo com o qual o
orçamento da UE não pode registar um défice, devendo as receitas igualar sempre as
despesas.

Em 1976, os RPT financiaram cerca de 65 % do orçamento, mas depressa se tornou
evidente que não cobririam adequadamente o orçamento da Comunidade. Por um lado,
o seu montante global apresentava uma tendência decrescente, motivada pela redução
progressiva das pautas aduaneiras no quadro das negociações comerciais
internacionais, à qual se juntava uma crescente autossuficiência europeia na produção
agrícola. Por outro lado, a despesa estava a crescer na sequência de uma conjugação de
fatores: criação de novas políticas comuns; consolidação das já existentes; incapacidade
para conter a despesa no domínio agrícola; e adesão de três novos Estados-Membros na
década de 80, todos eles beneficiários líquidos, ou seja, recipientes de verbas do
orçamento da CEE superiores às suas contribuições para o mesmo.

O recurso IVA só estaria operacional em 1979, devido a atrasos na harmonização da
base do IVA. Entretanto, as contribuições nacionais desempenharam uma função
equilibradora. Contudo, o recurso IVA não foi capaz de conter as crescentes pressões
sobre as necessidades de financiamento, devido ao facto de a sua «taxa de
exigibilidade» máxima estar sujeita a um limite e à diminuição da percentagem do
produto nacional bruto (PNB) destinada à despesa de consumo.

2.2.1. Desequilíbrios orçamentais e correção a favor do Reino Unido
Os desequilíbrios orçamentais constituíram outra fonte de conflitos, sobretudo depois
da adesão do Reino Unido à Comunidade, em 1973. O Reino Unido dispunha de um
setor agrícola de pequena dimensão, estando bastante aberto a trocas comerciais com
países não pertencentes à CEE. Além disso, a sua base de IVA comparada com o PNB era
proporcionalmente superior à dos restantes Estados-Membros. Em virtude da estrutura
de despesas e receitas da CEE que então vigorava, todos estes elementos redundaram
em saldos significativamente negativos num país cujo rendimento per capita era inferior
à média da CEE. Em 1984, os Estados-Membros alcançariam um acordo no Conselho
Europeu de Fontainebleau. Além de indicarem que «a política de despesas constitui, em
última análise, um meio essencial para resolver a questão dos desequilíbrios
orçamentais», definiram um princípio segundo o qual a contribuição de um país deve
ser avaliada em relação à sua prosperidade relativa. As soluções temporárias de
redução do saldo líquido negativo do Reino Unido foram substituídas por um
mecanismo corretivo: a correção a favor do Reino Unido. Introduzida pela primeira vez
na Decisão relativa aos recursos próprios de 1985, a correção a favor do Reino Unido
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tornar-se-ia de facto permanente, uma vez que é necessária unanimidade para a
alterar. Foi neste contexto que surgiu a qualificação dos Estados-Membros como
contribuintes líquidos e beneficiários líquidos, o que, desde então, tem alimentado um
debate acalorado quanto às questões orçamentais.

2.3. 1988-1999: Reformas da Comissão Delors
Dois pacotes de medidas («Delors I» e «Delors II») introduziram reformas com um
impacto significativo no orçamento da UE, que previam designadamente: a criação das
perspetivas financeiras, um instrumento (agora designado «quadro financeiro
plurianual», ou QFP) que estipula o nível máximo de despesa autorizado para cada
categoria geral de despesa, a fim de aumentar o planeamento e a disciplina
orçamentais; a contenção das despesas agrícolas; bem como o reforço das políticas de
coesão e, a partir de 1992, das políticas internas relacionadas com o mercado único.

No tocante às receitas, o objetivo era solucionar os problemas orçamentais encontrados
em anos anteriores, assegurando o financiamento adequado de uma Comunidade à
qual tinha sido confiado um número crescente de funções. Para o efeito, o sistema de
recursos próprios foi objeto de uma série de modificações:
 Foi introduzido o limite global dos recursos próprios, um conceito que exprimia o

montante máximo dos recursos disponíveis em percentagem do PNB da
Comunidade. Correspondia a 1,15 % em 1988 e a 1,27 % em 1999.

 Foi criado um quarto recurso – assente inicialmente no PNB e mais tarde no RNB
– para cumprir uma função equilibradora. Cada Estado-Membro transfere para a
UE uma percentagem do seu PNB/RNB – considerado como um indicador de
prosperidade.

 O recurso IVA foi alterado, tendo sido esboçadas tentativas de neutralizar os
seus aspetos considerados regressivos, que, na ótica de alguns intervenientes,
impunham encargos proporcionalmente maiores aos Estados-Membros menos
ricos.

 Os RPT foram racionalizados.

O sistema revisto permitiu garantir recursos suficientes para financiar as despesas
programadas.
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2.4. A partir de 2000: modificações pontuais
O limite dos recursos próprios
mantém-se estável desde 2000.
Tendo em vista o alargamento da
UE, a Comissão Europeia (CE)2

equacionou possíveis formas de
tornar o sistema mais transparente.
As medidas hipotéticas incluíam a
criação de novos recursos próprios
e a substituição da correção a favor
do Reino Unido por um mecanismo
de correção generalizado aplicável
a todos os países da UE. Os
Estados-Membros chegaram
somente a acordo quanto a
modificações relativamente
modestas, tendo reduzido ainda
mais a importância do recurso IVA
em benefício do recurso RNB,
encarado por muitos observadores
mais como uma contribuição
nacional do que como um
verdadeiro «recurso próprio». Relativamente aos RPT, a parte dos montantes retidos
pelos Estados-Membros como custos de cobrança foi aumentada de 10 % para 25 %,
reduzindo assim os ganhos obtidos com esses recursos. Um conjunto de mecanismos de
correção específicos e temporários foi estabelecido para a Áustria, a Alemanha, a Suécia
e os Países Baixos. Embora se assumisse como um forte defensor do alargamento, o
Reino Unido acabaria por contribuir com uma parte dos seus custos muito inferior em
termos proporcionais às contribuições de outros Estados-Membros, mercê do
mecanismo de correção a si aplicável. Como forma de resolver esta questão, foram
gradualmente realizados ajustamentos à correção a favor do Reino Unido. Em resultado
de todas estas medidas pontuais, o sistema de recursos próprios tornou-se cada vez
mais complexo.

3. Sistema atual
3.1. Principais dados
A Decisão (CE, EURATOM) 2007/436 do Conselho constitui a base jurídica atualmente
em vigor, na pendência da ratificação da nova decisão3, que será aplicável com efeitos
retroativos a partir de 1 de janeiro de 2014. O limite dos recursos próprios, doravante
calculado com base no RNB, mantém-se praticamente inalterado (1,23 %). As receitas
totais ascenderam a 139,5 mil milhões de euros em 2012.

2 Financiamento da União Europeia – Relatório da Comissão sobre o funcionamento do sistema de
recursos próprios, COM(2004) 505 de 14 de julho de 2004.

3 Decisão (UE, EURATOM) 2014/335 do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União
Europeia (JO L 168 de 7.6.2014, p. 105).

Gráfico 1 – Estrutura dos recursos próprios da UE

Fonte dos dados: Comissão Europeia.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1453138369527&uri=CELEX:32014D0335


O modo como o orçamento da UE é financiado Página 9 de 35

O financiamento do orçamento da UE provém das três categorias de recursos próprios:
 Os recursos próprios tradicionais, essencialmente direitos aduaneiros,

representaram 12 % das receitas totais em 2012. Os Estados-Membros retêm
25 % dos montantes como custos de cobrança.

 O recurso IVA foi responsável por 11 % da totalidade das receitas em 2012.
Assente num cálculo estatístico bastante complexo para harmonizar as bases de
IVA dos Estados-Membros, a sua relação com as receitas efetivas do IVA cobrado
nos Estados-Membros é pouco significativa. Atendendo aos diferentes padrões
de consumo no seio da UE, as bases de IVA são limitadas a 50 % do RNB, a fim de
contrariar os aspetos potencialmente regressivos do recurso. No período de
2007-2013, a taxa uniforme de exigibilidade deste recurso (0,30 %) foi reduzida
para a Áustria, a Alemanha, a Suécia e os Países Baixos.

 O recurso RNB, que constitui o «elemento de equilíbrio do orçamento»,
representou aproximadamente 71 % das receitas totais (2012).

Nas outras receitas, que não são classificadas como recursos próprios, estão incluídos os
impostos sobre os vencimentos dos funcionários da UE, as contribuições de países
terceiros para certos programas e as coimas impostas às empresas por violação do
direito da concorrência. Em 2012, estas receitas adicionais (8,6 mil milhões de euros)
foram responsáveis por 6,2 % do total.

A correção a favor do Reino Unido implica uma redução da contribuição desse país
através de um reembolso. As autoridades do Reino Unido sustentam que as razões para
a introdução em 1985 deste mecanismo (que seria posteriormente alterado em diversas
ocasiões) continuam válidas. Assente num cálculo estatístico complexo, é modificado
todos os anos (ver quadro 1). Em 2012, representou 3,8 mil milhões de euros,
traduzindo-se numa redução de cerca de 22 % da contribuição do Reino Unido, para
13,5 mil milhões de euros. Três Estados-Membros (França, Itália e Espanha) financiaram
60 % da correção a favor do Reino Unido. A Áustria, a Alemanha, a Suécia e os Países
Baixos beneficiam de uma redução permanente das suas contribuições para o
financiamento dessa correção, pagando um quarto da sua parte calculada. Estes quatro
países foram igualmente abrangidos por um ou mais mecanismos de correção
temporários no período de 2007-2013, cujo efeito esperado no projeto de orçamento
relativo a 2012 variou entre 95 milhões de euros, no caso da Áustria, e 1,6 mil milhões
de euros, no caso da Alemanha. Relativamente ao período de 2007-2013, foram
concedidas a vários países exceções do lado das despesas do orçamento4, tais como
recursos afetados a projetos, regiões ou Estados-Membros. Apesar de terem uma
dimensão aparentemente menos significativa, estas correções adicionais das despesas
contribuíram para a opacidade global do sistema5.

4 Alguns Estados-Membros beneficiaram, inclusive, de exceções quer do lado das despesas quer do lado
das receitas.

5 O Parlamento Europeu chamou a atenção para este elevado número de exceções na sua resolução, de
29 de março de 2007, sobre o futuro dos recursos próprios da União Europeia (P6_TA(2007)0098).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0098+0+DOC+XML+V0//PT
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Quadro 1 – Contribuição nacional do Reino Unido e correção a seu favor (em milhões de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contribuição nacional antes da
correção (CN)

15 961 13 866 13 537 15 708 14 869 17 265

Correção a favor do Reino
Unido

5 189 6 252 5 658 3 563 3 596 3 804

Contribuição nacional após a
correção

10 772 7 614 7 880 12 146 11 273 13 461

Correção a favor do Reino
Unido/CN

33 % 45 % 42 % 23 % 24 % 22 %

Fonte dos dados: elaboração a partir de dados da Comissão Europeia.

3.2. Resultados do sistema
A Comissão e o Parlamento, a par de investigadores académicos, identificaram um
leque de critérios aplicáveis à avaliação do sistema de financiamento e dos seus
elementos, os quais incluem fatores económicos, políticos e administrativos, tais como
a suficiência das receitas, a simplicidade, a equidade entre Estados-Membros e a
autonomia financeira da UE. Um bom sistema teria de encontrar o equilíbrio certo entre
os vários objetivos de todos estes fatores; porém, estes últimos poderão entrar em
conflito.

Como aspeto positivo, o atual sistema tem providenciado recursos suficientes e
estáveis, ultrapassando assim os problemas financeiros que a UE conheceu na década
de 1980. No cômputo geral, considera-se que logrou esse resultado de forma eficaz; de
acordo com uma análise qualitativa da Comissão, os custos de funcionamento do
sistema serão presumivelmente marginais. Acresce que os pagamentos efetivos
continuam abaixo do limite dos recursos próprios. A margem não utilizada abaixo do
limiar de 1,23 % tem funcionado como garantia para o Mecanismo Europeu de
Estabilização Financeira (MEEF), o mecanismo de resgate temporário criado pela UE
em 2010 para dar resposta às crises da dívida soberana. O seu sucessor, o Mecanismo
Europeu de Estabilidade (MEE), instituído pelos Estados-Membros da área do euro
através de um tratado intergovernamental, não está ligado ao limite dos recursos
próprios.

Como aspeto negativo, a Comissão, na sua reapreciação do orçamento da UE6 de 2010,
assinala um conjunto de insuficiências detetadas pelas partes interessadas. Na sua
opinião, o sistema de financiamento é complexo, opaco e pouco equitativo, sobretudo
devido aos mecanismos de correção. Além do mais, depende excessivamente de
recursos pouco relacionados com as políticas da UE e, não obstante a sua
automaticidade, geralmente considerados contribuições nacionais, que os
Estados-Membros pretendem minimizar. Há muitos anos que esta questão é debatida.
Numa resolução de 19997, por exemplo, o PE apresentou a sua análise das insuficiências
dos mecanismos de financiamento, solicitando uma revisão do sistema. Em 2003, o
relatório de um Grupo de Alto Nível encomendado pelo Presidente da Comissão

6 Reapreciação do orçamento da UE, COM(2010) 700 de 19 de outubro de 2010.
7 Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de março de 1999, sobre a necessidade de modificar e

reformar o sistema de recursos próprios da União Europeia (JO C 175 de 21.6.1999, p. 238).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1453145158583&uri=CELEX:52010DC0700
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(denominado «Relatório Sapir») frisava a necessidade de reformar o orçamento da UE,
incluindo do lado das receitas.

3.3. O polémico debate sobre os saldos orçamentais
Com o tempo, o debate relativo ao orçamento da UE centrou-se cada vez mais nos
saldos orçamentais, que medem a diferença entre as contribuições para o orçamento
da UE e as receitas provenientes do mesmo em relação a cada Estado-Membro.

Simples à primeira vista, este conceito é, no entanto, altamente controverso. As
estimativas dos saldos orçamentais dos Estados-Membros baseiam-se necessariamente
em pressupostos, incluindo em relação às rubricas a ter em conta no cálculo das
receitas e dos pagamentos. Segundo a Comissão8, «[c]ombinar apenas as duas ou três
mais importantes hipóteses [...] produz nada menos do que 30 a 40 definições
perfeitamente defensáveis de saldos orçamentais», cada uma com resultados
diferentes – ou mesmo substancialmente diferentes para os Estados-Membros mais
pequenos. Em muitos casos, é difícil identificar com precisão o beneficiário final das
verbas. A título de exemplo, os Fundos Estruturais são atribuídos a um Estado-Membro,
mas os contratos de execução dos projetos correlatos podem ser adjudicados a
empresas de outros Estados-Membros. No caso dos estudantes abrangidos pelo
programa Erasmus, é perfeitamente expectável que tanto o seu Estado-Membro de
origem como o seu país de acolhimento beneficiem dos mesmos fundos.

Além disso, de acordo com certas análises9, trata-se de um conceito pouco consistente
do ponto de vista económico. Um exercício puramente estatístico deste conceito
resulta num «jogo de soma nula», em que os ganhos de um participante são
contrabalançados pelas perdas de outro participante, o que não pode refletir os efeitos

8 Financiamento da União Europeia – Relatório da Comissão sobre o funcionamento do sistema de
Recursos Próprios, COM(98) 560 de 7 de outubro de 1998.

9 European Budget: the poisonous budget rebate debate («Orçamento europeu: o pérfido debate sobre
a correção do orçamento), Le Cacheux, J., Notre Europe, 2005, 46 p.

Gráfico 2 – Estados-Membros com saldos orçamentais operacionais negativos (2010-2012)*

*O saldo de Chipre foi positivo em 2010 e 2011 e negativo em 2012. A Bélgica e o Luxemburgo
apresentam saldos negativos, mas estes números são mais favoráveis quando consideradas as
despesas administrativas, uma vez que as principais instituições da UE estão maioritariamente
localizadas nos territórios destes dois Estados-Membros.

Fonte dos dados: Comissão Europeia.
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induzidos positivos das políticas da UE. Pelo contrário, as referidas análises entendem
que a integração europeia seria mais apreciada se constituísse um «jogo de soma
positiva», através do qual todos os participantes beneficiassem graças a realizações
como o mercado interno. Apesar de publicar os saldos orçamentais operacionais (ver
anexo), a Comissão salienta que se trata de uma repartição contabilística que não traça
um quadro exaustivo. Nem os RPT nem as despesas administrativas são tomados em
consideração neste cálculo.

Gráfico 3 – Contribuições nacionais por Estado-Membro em 2012 (recursos IVA e RNB, antes e
depois das correções; % do RNB, depois da correção)

Fonte dos dados: Comissão Europeia.

A ênfase excessiva atribuída aos saldos orçamentais (conhecida como «juste retour», ou
justo retorno) é muitas vezes considerada uma causa das diversas insuficiências do atual
sistema. Traduz-se em decisões que favorecem instrumentos com fundos afetados
previamente numa base geográfica, em detrimento dos instrumentos com maior valor
acrescentado para a UE, ao mesmo tempo que representa um obstáculo às alterações
na estrutura das despesas. Acresce que os mecanismos de correção pontuais tornam o
sistema menos equitativo e produzem efeitos de distorção.

% do RNBContribuições nacionais incluindo correçõesContribuições nacionaisMilhões de €
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4. Papel do Parlamento
No que respeita às despesas da UE, o Parlamento é doravante colegislador, em pé de
igualdade com o Conselho, na adoção do orçamento anual. Em relação à definição dos
planos financeiros de longo prazo da UE, o Tratado de Lisboa estabelece que o Conselho
deve obter a aprovação do Parlamento antes de adotar o QFP.

O mesmo não sucede no caso das receitas da UE. O Conselho estabelece o sistema de
recursos próprios por unanimidade após consulta do PE. Algumas análises10 sustentam
que esta assimetria entre os lados da despesa e da receita do orçamento acentua as
diferenças nas perspetivas das duas instituições. O Tratado de Lisboa introduz uma
ligeira modificação relativamente às medidas de execução do sistema de recursos
próprios, que exigem doravante a aprovação do PE antes de o Conselho poder adotá-las
(por maioria qualificada).

Uma resolução11 de 2007 espelha a opinião negativa que o PE tem do atual sistema. A
sua estrutura é considerada complexa e opaca para os cidadãos da UE. Além disso, o
sistema afastou-se das disposições do Tratado, que visavam garantir a autonomia
financeira da UE, dado que depende sobretudo de recursos dos orçamentos nacionais.
O texto apelava para uma reforma que deveria, em primeiro lugar, melhorar o sistema
das contribuições nacionais e, posteriormente, explorar novos recursos, sem, contudo,
aumentar a despesa pública global ou os encargos fiscais impostos aos cidadãos. O PE
destacou igualmente a necessidade de respeitar plenamente o princípio da soberania
fiscal dos Estados-Membros.

No quadro das negociações sobre o orçamento de 2011, o PE exortou à apresentação e
ao exame de uma proposta de reforma12, tendo criado uma Comissão Especial sobre os
Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável
Após 2013. No seu relatório, adotado em junho de 2011 pelo plenário13, a Comissão
Especial sublinhou a ligação entre a despesa da UE e a reforma do seu financiamento,
tendo igualmente apelado para um sistema de recursos próprios mais transparente,
simples e justo. Outras resoluções ulteriores14 reiterariam a necessidade de uma
reforma profunda e da criação de novos e genuínos recursos próprios.

10 Ver, por exemplo: Understanding the EU budget («Entender o orçamento da UE»), Patterson, B., 2011,
x-127 p.

11 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 de março de 2007, sobre o futuro dos recursos próprios da
União Europeia (P6_TA(2007)0098).

12 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de novembro de 2010, sobre as negociações em curso sobre
o orçamento para o exercício de 2011 (P7_TA(2010)0433).

13 Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de junho de 2011, sobre «Investir no futuro: um novo Quadro
Financeiro Plurianual (QFP) para uma Europa competitiva, sustentável e inclusiva»
(P7_TA(2011)0266).

14 Ver, por exemplo: resolução do Parlamento Europeu, de 13 de março de 2013, sobre as orientações
gerais para a elaboração do orçamento para 2014 – Secção III – Comissão (P7_TA(2013)0081).

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=188764
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0098+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0433+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0266+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0081+0+DOC+XML+V0//PT
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5. Acordo quanto ao QFP para 2014-2020: alterações limitadas
nos recursos próprios

5.1. Proposta de reforma da Comissão de 2011
Em 2011, a Comissão apresentou propostas de decisão do Conselho15 e quatro
regulamentos conexos, tendo em vista a melhoria do funcionamento do sistema. As
principais alterações sugeridas prendiam-se com o seguinte:
 As contribuições nacionais dos Estados-Membros seriam simplificadas por meio

da supressão do recurso IVA em vigor em 31 de dezembro de 2013. A Comissão
Europeia entende que este recurso gera entraves administrativos (cálculo
estatístico muito complexo), sem produzir um verdadeiro valor acrescentado
(relação pouco significativa com as receitas efetivas do IVA): pode ser encarado
como uma versão alternativa de recurso RNB e não tanto como um recurso
próprio genuíno.

 Seriam introduzidos um recurso imposto sobre as transações financeiras (ITF) e
um novo recurso IVA (em 2014 e até 2018, respetivamente), os quais estariam
mais intimamente ligados às políticas e objetivos da UE (p. ex., relações mais
fortes com a harmonização do IVA e com as receitas efetivas do IVA no caso do
novo recurso IVA – ver mais abaixo). As receitas obtidas proporcionariam uma
correspondente redução dos montantes das contribuições nacionais.

 Em 2014, um novo sistema de correções temporárias substituiria todos os
mecanismos em vigor, cujas condições subjacentes foram significativamente
alteradas desde a sua criação. O novo sistema consistiria em montantes globais
a favor da Alemanha, dos Países Baixos, da Suécia e do Reino Unido. Além disso,
a «taxa de retenção» a título de custos de cobrança no âmbito dos RPT seria
reduzida de 25 % para 10 %. Segundo a Comissão, esta taxa de retenção pode
ser encarada como uma correção oculta, beneficiando os Estados-Membros que
constituem grandes pontos de entrada de importações para o mercado único da
UE (p. ex., os Países Baixos e a Bélgica).

De acordo com a Comissão, estas alterações teriam resultado numa combinação de
recursos diferente em 2020, em que os RPT e os dois novos recursos próprios seriam
responsáveis por 20 % e 40 % das receitas totais, respetivamente. O recurso RNB teria,
portanto, sido reduzido para 40 %. Deste modo, estava prevista uma menor ênfase
atribuída aos saldos orçamentais.

No entanto, as estimativas da Comissão cedo ficariam desatualizadas, uma vez que não
se chegou a acordo quanto à introdução de um ITF ao nível da UE. Entretanto, o
Conselho autorizou 11 Estados-Membros a avançarem com um ITF através de uma
cooperação reforçada. Na sua proposta atualizada16, a Comissão estima que um ITF
permitiria arrecadar cerca de 31 mil milhões de euros por ano. A imprensa noticia que
os 11 Estados-Membros têm opiniões divergentes relativamente à utilização de parte
desta potencial receita como um recurso próprio da UE.

15 Proposta alterada de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia,
COM(2011) 739 de 9 de novembro de 2011.

16 Proposta de diretiva do Conselho que aplica uma cooperação reforçada no domínio do imposto sobre
as transações financeiras, COM(2013) 71 de 14 de fevereiro de 2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A52011PC0739
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52013PC0071
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5.2. Reações e desenvolvimentos mais recentes
5.2.1. Tribunal de Contas Europeu
Em 2012, o Tribunal de Contas Europeu17 examinou as propostas da Comissão. Na sua
opinião, a supressão do recurso IVA em vigor daria resposta a uma insuficiência do
sistema. O novo recurso IVA é considerado complexo, embora menos do que o recurso
IVA em vigor. O Tribunal observa que as receitas geradas por um recurso ITF, que
assenta numa atividade económica volátil, seriam, por natureza, imprevisíveis. Além
disso, considera as correções de montante global mais simples do que os mecanismos
em vigor, embora continuando a não ser transparentes. Por último, poderá haver uma
sobrestimativa do montante dos RPT em 2020. A relação entre a taxa de retenção no
âmbito dos RPT e os custos de cobrança efetivos permanece pouco clara.

5.2.2. Parlamento e Conselho Europeu
Em 23 de outubro de 2012, o PE18 solicitou que a Comissão apresentasse propostas para
a introdução de novos recursos próprios caso o novo sistema não resultasse numa
diminuição significativa do recurso RNB. O PE manifestou-se favorável19 ao novo recurso
IVA, tendo convidado a Comissão a analisar uma forma de prosseguir a reforma do novo
recurso próprio IVA, de modo a que este reverta diretamente para o orçamento da UE.

Em fevereiro de 2013, o Conselho Europeu chegou às seguintes conclusões20 relativas
ao QFP para 2014-2020: os custos de cobrança no âmbito dos RPT devem ser reduzidos
para 20 %; poderia ser desenvolvido um novo recurso IVA (potencialmente) destinado a
substituir o recurso em vigor; os Estados-Membros que cooperam na criação de um ITF
devem analisar se este poderá passar a constituir um recurso próprio; a correção a favor
do Reino Unido deve ser mantida; devem ser concedidas correções à Dinamarca, à
Alemanha, aos Países Baixos e à Suécia até 2020 (e à Áustria até 2016), mediante
reduções globais na sua contribuição baseada no RNB e/ou uma taxa de exigibilidade
reduzida do recurso IVA.

5.2.3. Conselho da União Europeia
Em janeiro de 2014, o comité dos representantes permanentes do Conselho aprovou a
redação dos três atos legislativos destinados a aplicar as conclusões de fevereiro
de 2013 do Conselho Europeu, designadamente: a nova Decisão relativa aos recursos
próprios; o regulamento que estabelece medidas de execução do sistema de recursos
próprios; e o regulamento relativo às modalidades de colocação à disposição dos
recursos próprios. Em abril de 2014, o PE deu a sua aprovação às medidas de
execução21, ao passo que foi apenas consultado sobre os outros dois atos legislativos22.

17 Parecer n.º 2/2012 do TCE.
18 Resolução do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2012, sobre o interesse em obter um

resultado positivo do procedimento de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para o período
2014-2020 (P7_TA(2012)0360).

19 Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 23 de outubro de 2012, sobre a proposta de
regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para a colocação à disposição do
recurso próprio baseado no imposto sobre o valor acrescentado (P7_TA(2012)0361).

20 Conclusões do Conselho Europeu relativas ao ponto «Quadro Financeiro Plurianual», de 8 de fevereiro
de 2013 (EUCO 37/13).

21 Resolução legislativa do Parlamento Europeu de 16 de abril de 2014 (P7 TA(2014)0431).
22 Resoluções legislativas do Parlamento Europeu de 16 de abril de 2014 (P7 TA(2014)0432 e

P7 TA(2014)0433).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52012AA0002
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0360+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0361+0+DOC+XML+V0//PT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PT&f=ST%2037%202013%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0431+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0433+0+DOC+XML+V0//PT
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Depois de adotados pelo Conselho, os três textos legislativos foram publicados no Jornal
Oficial da União Europeia em 7 de junho de 201423.

Após a ratificação pelos Estados-Membros, a nova Decisão relativa aos recursos
próprios será aplicável com efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro de 2014. Este
processo poderá estender-se por vários meses; a título de exemplo, a atual decisão foi
adotada pelo Conselho em junho de 2007, mas só entraria em vigor em 1 de março
de 2009 (após ratificação pelo conjunto dos 27 Estados-Membros), com efeitos
retroativos até 1 de janeiro de 2007.

5.2.4. Grupo de Alto Nível sobre os Recursos Próprios
Numa declaração conjunta apensa à aprovação do QFP para 2014-2020, o Parlamento,
o Conselho e a Comissão concordaram em criar um grupo de alto nível (GAN) incumbido
de preparar o caminho para eventuais reformas do sistema de financiamento. Partindo
de análises existentes e futuras, a reformulação do sistema assentará em quatro
princípios orientadores: 1) simplicidade; 2) transparência; 3) equidade; e 4)
responsabilização democrática. Estão previstas uma primeira avaliação no final de 2014
e reuniões políticas periódicas sobre os progressos. Em 2016, os parlamentos nacionais
deverão avaliar os resultados da reformulação geral. Nesse mesmo ano, paralelamente
à revisão prevista do QFP para 2014-2020, a Comissão vai examinar se o resultado dos
trabalhos efetuados justifica novas iniciativas no domínio dos recursos próprios, com
uma eventual reforma do financiamento do orçamento da UE no período abrangido
pelo próximo QFP. Em fevereiro de 2014, as três instituições constituíram oficialmente o
grupo, nomeando para a sua presidência Mario Monti, antigo primeiro-ministro italiano
e antigo comissário europeu. Em 3 de abril de 2014, decorreu em Bruxelas a primeira
reunião do GAN.

6. Opções de reforma
6.1. Dois modelos principais
Nos termos do mandato definido na declaração conjunta, o GAN tomará em
consideração os contributos atuais e futuros prestados pelo PE, pelo Conselho, pela
Comissão e pelos parlamentos nacionais. Ao longo do extenso debate sobre a reforma
do sistema de recursos próprios, um vasto conjunto de opções foi analisado, tendo
surgido dois principais modelos:
 Um dos cenários consistiria num orçamento da UE financiado exclusivamente

por um recurso RNB, um sistema bastante simples. Os seus defensores
consideram que seria, além disso, justo para os Estados-Membros, servindo o
RNB de indicador da capacidade de pagamento/contribuição de cada
Estado-Membro. No entanto, este último pressuposto merece ser debatido,
dado que, por exemplo, o atual sistema dos mecanismos de correção implica
distorções e carece de uma reforma. Acresce que uma reforma neste sentido
seria pouco suscetível de dar resposta às atuais insuficiências (p. ex., a tónica na
afetação prévia das despesas numa base geográfica em detrimento de iniciativas
com valor acrescentado para a UE) e seria contrária ao espírito do Tratado, que

23 JO L 168 de 7.6.2014: p. 105 (Decisão 2014/335), p. 29 (Regulamento (UE, Euratom) n.º 608/2014 que
estabelece as medidas de execução) e p. 39 (Regulamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 relativo aos
métodos e ao procedimento para a colocação à disposição dos recursos próprios tradicionais e dos
recursos próprios baseados no IVA e no RNB e às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da
tesouraria).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L:2014:168:TOC


O modo como o orçamento da UE é financiado Página 17 de 35

atribui recursos próprios à UE por forma a garantir o cumprimento dos seus
objetivos.

 O segundo cenário implicaria uma agilização do sistema, com um aumento da
parte do orçamento financiada por recursos próprios genuínos e uma
correspondente redução dos recursos atualmente encarados como
contribuições nacionais. A proposta de reforma da Comissão de 2011 ia nesse
sentido, tendo por base o Tratado de Lisboa, que, pela primeira vez, menciona
explicitamente a possibilidade de estabelecer novas categorias de recursos e
suprimir as categorias em vigor. Os opositores24 a este tipo de abordagem
consideram que uma atitude de «juste retour» é inevitável nas conversações
orçamentais da UE, sugerindo, por vezes, outras formas de melhorar a perceção
de justiça do sistema.

6.2. Alguns domínios consensuais
Os direitos aduaneiros e, em termos mais gerais, os RPT parecem constituir recursos
próprios da UE adequados. Estão intimamente ligados às políticas e objetivos da UE.
Tendo em conta que os pontos de entrada de importações para a UE servem o conjunto
do mercado único e beneficiam da existência deste último, é razoável afirmar que os
direitos correspondentes se reportam ao nível da UE e não a um dado Estado-Membro
(ver infra a secção sobre os critérios de avaliação). Por conseguinte, não existe uma
necessidade patente de suprimir esta fonte de financiamento do orçamento da UE.
Contudo, os RPT representam atualmente pouco mais de 10 % dos recursos necessários
cada ano e têm vindo a apresentar uma tendência decrescente ao longo do tempo,
devido à evolução da política comercial.

Enquanto o orçamento da UE não puder registar um défice25, será necessário um
recurso de equilíbrio. Ao contrário do recurso IVA, que o precedeu na sua função, o
recurso RNB tem garantido a disponibilidade de recursos suficientes para financiar o
orçamento da UE.

Com uma complexidade amplamente reconhecida, o atual recurso IVA não parece
proporcionar valor acrescentado significativo ao sistema e não é encarado como um
recurso próprio genuíno. De acordo com a Comissão, a sua supressão acarretaria
apenas uma ligeira mudança nas contribuições dos Estados-Membros e simplificaria o
financiamento do orçamento. Todavia, a sua eliminação é dificultada pelo facto de
constituir um elemento essencial do cálculo da correção a favor do Reino Unido,
estando, por conseguinte, relacionado com o tema politicamente sensível dos
mecanismos de correção.

6.3. Mecanismos de correção
Os atuais mecanismos de correção, aplicáveis somente a um número reduzido de
Estados-Membros, contribuem substancialmente para a opacidade do sistema. O
Tratado não faz nenhuma referência a este tipo de mecanismo, fundado nas conclusões
do Conselho Europeu realizado em França em junho de 1984. Segundo os chamados

24 Ver, por exemplo, um estudo financeiramente apoiado pelo Ministério Federal das Finanças alemão:
Reform options for the EU own resources system («Opções de reforma do sistema de recursos próprios
da UE»), Heinemann, F., Mohl, P., e Osterloh, S., 2008, ix-177 p. Os autores propõem a criação de um
mecanismo de correção generalizado mas não limitado, com uma distinção clara entre as políticas
com objetivos redistributivos e as políticas que apoiam o fornecimento de bens públicos europeus.

25 Esta questão não é abordada no presente documento, uma vez que a atribuição à UE de capacidade
para contrair empréstimos exigiria uma alteração do Tratado.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=120657
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princípios de Fontainebleau, «a política de despesas constitui, em última análise, um
meio essencial para resolver a questão dos desequilíbrios orçamentais», mas qualquer
Estado-Membro «que suporte um encargo orçamental excessivo em relação à sua
prosperidade relativa pode beneficiar, no devido momento, de uma correção». Os
conceitos de «encargo orçamental excessivo» e de «prosperidade relativa» não são
definidos, ficando a sua interpretação aberta.

Em 2011, a Comissão Europeia apresentou exemplos de dados (ver quadro 2), indicando
que os mesmos não demonstravam uma correlação evidente entre as contribuições
líquidas e a prosperidade relativa ao abrigo das disposições vigentes e num contexto
que evoluíra significativamente desde 1984 (menor percentagem do orçamento da UE
destinada ao investimento na agricultura; maior prosperidade relativa do Reino Unido;
e importância muito mais reduzida do recurso IVA na combinação de recursos de
financiamento do orçamento da UE)26. A Comissão considerou igualmente que as
contribuições líquidas existentes eram geralmente baixas. Além disso, a correção a
favor do Reino Unido é suscetível de ter um efeito de distorção na utilização de verbas
da UE pelo Reino Unido, podendo tornar a sua utilização menos interessante para o
país. Por exemplo, se o Reino Unido obtiver recursos ao abrigo do Fundo de
Solidariedade da União Europeia, que presta apoio em caso de grandes catástrofes
naturais, na prática, a ajuda efetivamente recebida sofrerá uma redução de dois terços,
devido ao mecanismo de correção.

Quadro 2 – Prosperidade e contribuições líquidas

Média dos saldos orçamentais
operacionais em 2007-2010
(% do RNB)

Prosperidade em 2010
(RNB per capita em PPC,
UE-27=100)

Dinamarca -0,29 % 127,0

Alemanha -0,32 % 120,2

França -0,23 % 108,7

Itália -0,26 % 98,2

Países Baixos -0,31 % 134,4

Hungria -0,18 % 124,7

Finlândia -0,19 % 117,3

Suécia -0,27 % 125,3

Reino Unido -0,17 % 115,5

Fonte dos dados: Comissão Europeia (2011).

Com base nestas considerações, a Comissão tentou em repetidas ocasiões reformar os
mecanismos de correção, avançando com propostas para um mecanismo de correção
geral aplicável a todos os Estados-Membros (2004) ou um sistema baseado em
montantes únicos temporários relativamente a um número reduzido de países (2011).
No entanto, esta matéria revelou ser uma questão politicamente sensível, tendo os
Estados-Membros acordado um número de alterações relativamente limitado na
sequência das duas propostas. Durante conversações em 2012, diversas delegações

26 No debate subsequente, o Reino Unido manteve a sua opinião de que o orçamento da UE continua a
apresentar distorções no lado das despesas e que, neste sentido, a correção permanece coerente com
os princípios de Fontainebleau.
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manifestaram-se favoráveis27 à supressão de todas as correções. De acordo com o
Tribunal de Contas28 (2005), a existência de qualquer mecanismo de correção exerce
um impacto negativo sobre a simplicidade e a transparência do sistema.

6.4. O orçamento da UE deve produzir determinados efeitos
redistributivos?

Em 1957, o Tratado de Roma mencionava a necessidade de promover um
desenvolvimento económico harmonioso e de ajudar as regiões menos favorecidas a
recuperar o seu atraso. À data do estabelecimento da correção a favor do Reino Unido
em 1984-1985, 69 % do orçamento da UE era despendido na agricultura. Por um lado, a
agricultura era (e continua a ser) um domínio de ação cuja despesa é maioritariamente

concentrada ao nível da UE. Por outro
lado, a despesa da UE no domínio da
agricultura tinha efeitos redistributivos
que, presumivelmente, não estariam
necessariamente ligados à prosperidade
relativa dos países.

Os recursos afetados às políticas de
coesão29 seriam consideravelmente
aumentados nos anos subsequentes, com
objetivos redistributivos claramente
ligados à prosperidade relativa. Esta
tendência visava contrabalançar o
impacto da realização do mercado único
sobre os Estados-Membros e regiões
menos desenvolvidos, mas pode
igualmente ser interpretada como uma
tentativa de aplicar os princípios de
Fontainebleau iniciais (política de
despesas como principal instrumento
para corrigir os desequilíbrios
orçamentais), através da redução da
percentagem do orçamento da UE
destinada ao investimento na
agricultura30. No entanto, a Comissão
Europeia assinala que os Estados-
Membros com prosperidade relativa mais
baixa contribuem atualmente para o
financiamento dos mecanismos de

27 Presidency Issues Paper: Multiannual Financial Framework 2014-2020 («Documento de análise da
Presidência: quadro financeiro plurianual para 2014-2020»), 30 de agosto de 2012.

28 Parecer n.º 4/2005 do TCE.
29 A política de coesão económica e social foi instituída pelo Ato Único Europeu, em 1986. O Tratado de

Lisboa alargou o conceito para incluir a coesão territorial.
30 No seu relatório de 1999 sobre a necessidade de modificar e reformar o sistema de recursos próprios

da União Europeia (A4-0105/99), a Comissão dos Orçamentos do PE sugeriu uma redução
suplementar da proporção do orçamento da UE destinada à agricultura, através da introdução de um
cofinanciamento de 50 % desta política pelos orçamentos nacionais. O Parlamento não manteve essa
intenção na sua resolução de 11 de março de 1999 (ver nota de rodapé n.º 6).

Gráfico 4 – Saldos orçamentais operacionais em
percentagem do RNB (2012)

Fonte dos dados: Comissão Europeia.

http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/t4OXQzwQKPz2nxXo9+AUZw
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correção, o que anula em parte os objetivos de coesão. Por outro lado, a afetação
prévia de recursos numa base geográfica tem influência em colocar a tónica nos saldos
orçamentais, mas alguns analistas consideram que, globalmente, o orçamento da UE
produz efeitos redistributivos bastante modestos, devido à sua dimensão e limites
máximos. Ainda assim, para alguns países, o orçamento da UE pode representar uma
fonte significativa de recursos de investimento: nos Estados-Membros da Europa
Central e Oriental, por exemplo, as indicações muito gerais fornecidas pelos saldos
orçamentais operacionais revelam excedentes anuais positivos, que correspondem, na
maioria dos casos, a valores entre 2,14 % e 4,84 % do RNB em 2012 (ver gráfico 4). Um
grupo de reflexão31 destaca a necessidade de resolver as divergências estruturais
persistentes, a fim de construir uma UE mais equilibrada.

7. Critérios de avaliação do sistema e/ou dos seus elementos
No contexto do longo debate sobre as possíveis reformas do sistema de recursos
próprios, muitas análises foram efetuadas tanto ao nível institucional (p. ex., pelo PE e
pela Comissão Europeia) como académico desde a década de 70. Cada um desses
estudos identifica conjuntos de critérios para avaliar os recursos individuais e/ou o
sistema na sua globalidade, tendo em conta tanto os aspetos de teoria fiscal como a
configuração institucional única da UE. Ainda que difiram parcialmente na sua definição
ou âmbito, muitos critérios são recorrentes na maioria das análises, tal como salienta
um estudo de 2008 realizado para a Comissão Europeia32. É possível organizar uma lista
não exaustiva de critérios distribuídos por seis categorias gerais, apesar de alguns
critérios poderem respeitar a mais do que uma categoria.

7.1. Critérios orçamentais
Este tipo de critério inclui a suficiência e a estabilidade dos rendimentos. Os recursos
fornecidos pelo sistema devem ser suficientes para cobrir a despesa acordada e
razoavelmente estáveis ao longo do tempo para prevenir o risco de dificuldades súbitas
de financiamento. Estes princípios devem aplicar-se igualmente à seleção de novos
recursos próprios, dado que a reforma do sistema tem vindo a revelar-se um processo
difícil e moroso. A título de exemplo, é possível argumentar que não seria eficiente
introduzir um novo recurso próprio cujas receitas previstas fossem diminutas em
comparação com a dimensão do orçamento da UE, altamente voláteis e/ou suscetíveis
de entrarem numa trajetória descendente. Os problemas de financiamento vividos na
década de 80 atestam a importância dos critérios orçamentais.

7.2. Critérios de responsabilização democrática
Sendo a UE uma união de Estados e cidadãos, o sistema de financiamento e os seus
elementos deveriam ter como características a simplicidade, a transparência (ambas
explicitamente referidas no mandato do GAN) e a visibilidade, permitindo uma ligação
mais estreita entre a União e os seus cidadãos. O princípio da autonomia financeira da

31 Completing the euro - A road map towards fiscal union in Europe («Conclusão do euro – um roteiro
para uma união orçamental na Europa»), relatório do Grupo Tommaso Padoa-Schioppa, Notre
Europe, 2012, 68 p.

32 Financing of the European Union budget («Financiamento do orçamento da União Europeia»), Begg, I.,
Enderlein, H., Le Cacheux, J., e Mrak, M., 2008, 130 p.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=47011
http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/10059/resources/study-financingeu-de-en-fr.pdf
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UE consagrado no Tratado, que alguns analistas não reconhecem como um critério
adequado33, poderia igualmente ser integrado nesta categoria.

7.3. Critérios económicos
Em princípio, o sistema e os seus elementos deveriam distorcer o menos possível as
escolhas económicas, evitando, por exemplo, discriminar individualmente alguns
setores (neutralidade). Porém, no caso das atividades económicas que produzem
externalidades transnacionais negativas34, o sistema, ou um dos seus recursos, pode ser
concebido no sentido de resolver uma disfunção de mercado (o chamado imposto
corretivo ou «de Pigou»), em conformidade com os objetivos políticos da UE (p. ex.,
objetivos ambientais).

7.4. Critérios de equidade
O sistema deve atender à capacidade de pagar e as entidades em situações
semelhantes devem fornecer uma contribuição igualmente semelhante. Devem ser
evitados os aspetos regressivos, que impliquem uma contribuição proporcionalmente
maior por parte daqueles que estejam numa situação pior. No âmbito da teoria fiscal,
estes conceitos relevam da equidade entre os cidadãos. No contexto da UE, respeitam
também em muitos casos ao objetivo de zelar pela equidade entre os Estados-
Membros. A equidade é outro dos princípios orientadores mencionados na declaração
conjunta relativa ao Grupo de Alto Nível.

7.5. Critérios de integração
A ligação a uma política comum da UE pode reforçar a lógica subjacente à afetação de
um recurso ao nível da UE. Ademais, a teoria fiscal qualifica de casos de arbitrariedade
regional as situações em que a base de um imposto não é facilmente ligada à zona onde
é cobrado. Os RPT representam um exemplo prático deste conceito, uma vez que os
encargos com os direitos aduaneiros cobrados num Estado-Membro podem, na
verdade, ser suportados por clientes de outros Estados-Membros, devido à existência
do mercado único, no qual a circulação de bens entre Estados-Membros não é sujeita a
direitos aduaneiros.

7.6. Critérios técnicos e administrativos
A cobrança dos recursos deve pautar-se por uma boa relação custo-eficácia. Por outras
palavras, os custos administrativos devem ser reduzidos em comparação com os
rendimentos. No plano dos recursos individuais, este objetivo pode ser favorecido por
um leque de fatores, designadamente: a existência de uma base harmonizada para o
recurso; após a seleção do recurso, o prazo de implementação necessário ser
razoavelmente curto; e a ausência de quaisquer questões jurídicas importantes para a
implementação.

33 Heinemann, F., Mohl, P., e Osterloh, S: op. cit.
34 Também designadas custos indiretos, são custos externos (p. ex., a poluição) suportados por terceiros

que não recebem uma compensação.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=120657
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Necessidade de hierarquizar prioridades

Não existe um recurso perfeito, já que os vários objetivos de todos estes fatores podem estar
em conflito parcial. De qualquer modo, a hierarquização dos objetivos por prioridade, que
acarreta um certo grau de subjetividade, é essencial para instaurar uma reforma do sistema. A
declaração conjunta relativa ao GAN parece dar algumas indicações para este efeito, mas, por
ora, as diversas partes interessadas revelaram preferências diferentes. Um bom sistema e os
seus componentes procurariam alcançar um equilíbrio entre os vários critérios, recorrendo
eventualmente a uma combinação de recursos.

8. Os dois novos recursos propostos pela Comissão em 2011
Na reapreciação do orçamento da UE de 2010, a Comissão Europeia identifica seis
meios de financiamento como eventuais novos recursos próprios do orçamento da
União:
 tributação do setor financeiro;
 receitas decorrentes de leilões no âmbito do regime da UE de comércio de

licenças de emissão (RCLE) de gases com efeito de estufa;
 uma taxa ligada ao transporte aéreo;
 um imposto energético;
 o IVA; e
 um imposto sobre o rendimento das sociedades.

O relatório de 201135 sobre o funcionamento do sistema de recursos próprios analisa
cada hipótese (incluindo, por norma, algumas variantes), ao passo que o seu anexo
explica sucintamente as razões pelas quais foram descartadas duas opções adicionais
(um imposto da UE sobre as comunicações; e um recurso relativo aos lucros, ou
senhoriagem, integrados nos rendimentos monetários que o sistema de bancos centrais
da área do euro obtém das suas atividades). Os dois documentos indicam as bases que
fundamentaram a seleção pela Comissão do IVA e das transações financeiras no âmbito
da sua proposta de reforma.

8.1. Um novo recurso IVA
A variante do recurso IVA proposta pela Comissão em 2011 visa criar uma ligação mais
íntima entre as receitas efetivas do IVA nos Estados-Membros e o orçamento da UE.
Além de simplificar o cálculo comparativamente ao sistema atual, centrar-se-ia
unicamente no consumo final de bens e serviços sujeitos à taxa normal de IVA em cada
Estado-Membro36, com uma percentagem das respetivas receitas de IVA reservadas à
UE. Esta base estreita destina-se a resolver os problemas gerados pela harmonização
incompleta do IVA no seio da UE, a qual desencadeou a transformação do atual recurso
num instrumento essencialmente estatístico, por meio de uma extensa série de
correções e compensações (p. ex., a limitação da base).

35 Financing the EU budget – Report on the operation of the own resources system («Financiamento do
orçamento da UE – relatório sobre o funcionamento do sistema de recursos próprios»), SEC(2011) 876
de 27 de outubro de 2011.

36 Desta forma, caso uma categoria de bens não seja sujeita à taxa normal de IVA em apenas um
Estado-Membro, é automaticamente excluída da base em todos os Estados-Membros.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52011SC0876R%2801%29
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A Comissão Europeia considera que um recurso IVA englobaria uma série de
características positivas. Proporcionaria um rendimento significativo, sujeito a uma
volatilidade limitada: aplicando uma taxa da UE de 1 % aos dados de 2009, estimou-se
que as receitas do orçamento da UE variariam entre 20,9 mil milhões de euros (com o
atual nível de harmonização das regras do IVA na UE) e 50,4 mil milhões de euros
(harmonização suplementar das regras do IVA). Ao passo que aumenta a simplicidade e
a visibilidade em comparação com o sistema atual, um recurso desta natureza não
deve, segundo a Comissão37, criar encargos desproporcionais para setores específicos.
Além disso, está ligado aos objetivos políticos da UE, com os esforços em curso para
agilizar as disposições do IVA e, assim, reforçar o mercado único38. No que se refere à
relação custo-eficácia, a opção selecionada é alegadamente a variante com o impacto
mais limitado sobre as empresas e as administrações nacionais.

De acordo com uma análise39 assente em critérios parcialmente diferentes, o IVA
constituiria uma base adequada para um recurso próprio genuíno da UE relativamente
apenas ao seu rendimento a longo prazo e à sua visibilidade, sendo menos conveniente
noutros parâmetros. Em contrapartida, outro estudo40 considera que um novo recurso
IVA melhoraria o atual sistema em muitos aspetos, salientando ao mesmo tempo as
possíveis dificuldades na obtenção de um acordo político. O processo decisório é o
principal obstáculo no curto prazo (mais do que o caráter regressivo do IVA e os
diferentes níveis de fraude ao IVA em toda a UE) à adoção de um novo recurso IVA,
segundo refere outro artigo41, que esmiúça os prós e contras de uma fonte de receita
deste género. Nas observações que faz sobre as suas estimativas de 2011, a Comissão
afirma que os encargos do IVA seriam superiores à média nalguns Estados-Membros
(p. ex., Chipre, Luxemburgo e Malta), mas defende que os aspetos regressivos do IVA
não são líquidos e que os diferentes padrões de consumo podem igualmente dever-se
em parte a fatores como as compras transfronteiras e o turismo.

Estado atual da proposta para um novo recurso IVA

O PE apoiou a introdução de um novo recurso IVA, tendo identificado a transparência, a
equidade para os contribuintes em todos os Estados-Membros e o aumento da simplicidade
como as suas principais vantagens e tendo ainda solicitado propostas no sentido de aprofundar
a reformulação deste recurso. O Conselho Europeu não excluiu a possibilidade de substituir o
atual recurso IVA por um novo recurso, mas instou o Conselho a desenvolver um trabalho mais
exaustivo. Embora a Comissão Europeia tivesse identificado 2018 como a data-limite para a
introdução do novo recurso IVA, a data seria adiada para 2021 num documento provisório
preparado pelo Presidente do Conselho Europeu durante negociações relativas ao QFP. As
conclusões do Conselho Europeu relativas ao QFP não incluem nenhuma data precisa para a
introdução do novo recurso. De qualquer modo, a proposta continua em cima da mesa,
aguardando o exame do GAN no âmbito mais global da reformulação do sistema.

37 Conforme referido anteriormente, o Tribunal de Contas Europeu considera que a proposta abrange
algumas melhorias em termos de simplificação comparativamente ao sistema atual, mas assinala
aspetos do texto que precisam de ser esclarecidos.

38 Em 2010, a Comissão publicou um Livro Verde sobre o futuro do IVA.
39 The EU Own Resources System – Reform Needs and Options («Sistema de recursos próprios da UE –

necessidades e opções de reforma»), Schratzenstaller, M., in Intereconomics, vol. 48; edição n.º 5,
2013, pp. 303-313.

40 Reforming the system of financing the EU budget («Reformar o sistema de financiamento do
orçamento da UE»), D'Oultremont, C., e Mijs, A., 2013, 35 p.

41 Een nieuw eigenmiddel van de EU: de wederopstanding van de BTW, Leen, A.R., in Weekblad Fiscaal
Recht, 7006, 2013, pp. 783-788.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52010DC0695
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=56249&q=schratzenstaller
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=53666&q=d&apos;oultremont%20AND%20src:2
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=57487&q=leen
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8.2. Um recurso ITF
Na sequência da crise financeira, a ideia de tributar o setor financeiro foi reavivada.
Depois de ter examinado várias opções neste sentido, a Comissão Europeia admitiu que
um imposto sobre as atividades financeiras (IAF) encerra alguns aspetos positivos, mas
destacou igualmente um conjunto de obstáculos a um imposto dessa natureza (p. ex.,
do ponto de vista administrativo e político, de forma análoga aos obstáculos
identificados no caso de uma hipotética tributação do rendimento das sociedades ao
nível da UE – ver infra a secção relativa a outros potenciais candidatos). Neste contexto,
a Comissão entendeu que as transações financeiras seriam uma base tributária mais
adequada numa primeira fase e apresentou uma proposta relativa a um ITF à escala
europeia, sugerindo que as receitas geradas por essa nova fonte fossem repartidas
pelos orçamentos nacionais (um terço dos rendimentos) e pelo orçamento da UE (dois
terços).

Os motivos apontados para utilizar parte de um ITF como recurso próprio incluem
critérios económicos; considera-se que o setor financeiro goza de uma vantagem fiscal
em virtude da atual isenção de IVA na maior parte dos serviços financeiros, tendo ao
mesmo tempo beneficiado de fortes medidas de auxílio estatal durante a crise. O setor
reembolsaria parte destes custos através do regime em apreço, que deveria procurar
restringir o volume de transações financeiras especulativas e reduzir a volatilidade do
mercado (contendo, assim, as externalidades negativas). Estes objetivos seriam mais
bem concretizados à escala da UE, devido à elevada mobilidade da base tributária. Além
do mais, um ITF poderá contribuir para as políticas da UE (p. ex., ao reforçar o mercado
interno), tendo um rendimento potencialmente elevado (segundo as estimativas
iniciais da Comissão, uma variante limitada a uma taxa de reduzido valor sobre as
transações entre as instituições financeiras poderia gerar anualmente entre
30 mil milhões de euros e 50 mil milhões de euros para a UE-27 em 2020). Um recurso
próprio desta natureza poderia ser considerado injusto para alguns Estados-Membros,
tendo em conta que um elevado volume de transações financeiras se concentra num
pequeno número de Estados-Membros. Todavia, no contexto do mercado único, a
Comissão Europeia entende que as receitas seriam caracterizadas por uma
arbitrariedade regional, visto que poderiam não ser necessariamente atribuídas ao país
em que ocorre a transação.

Como aspeto negativo, o Tribunal de Contas Europeu realça a elevada volatilidade das
transações financeiras, que resultariam numa imprevisibilidade das receitas.
Adicionalmente, os efeitos económicos de um eventual ITF geram controvérsia e
amplos debates na literatura pertinente, com os seus opositores a alegarem que poderá
ter um impacto negativo na economia, sem conseguir reduzir a volatilidade dos
mercados ou as transações especulativas. A título de exemplo, um artigo42 defende que
um ITF não pode ser classificado como um «imposto de Pigou» e que uma reforma do
IVA aplicável aos serviços financeiros43 ou um IAF constituiriam soluções mais ajustadas

42 The Financial Transaction Tax: The Way Forward for the European Union? («Imposto sobre as
transações financeiras: o rumo certo para a União Europeia?»), Kaiding, J., in EC tax review, 2014,
v. 23, n.º 1, pp. 30-42.

43 Até à data, as tentativas de reformar neste sentido as disposições da UE em matéria de IVA não
tiveram êxito.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=243995
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à anulação da vantagem fiscal do setor financeiro. Outra crítica negativa tecida ao ITF
prende-se com a sua fraca visibilidade para os cidadãos44.

Em sentido inverso, um estudo diferente45 conclui que um ITF era, entre as opções
equacionadas pela Comissão Europeia em 2011, a base mais adequada de um novo
recurso próprio, recordando que nenhum recurso consegue preencher todos os
critérios de avaliação. Outra análise46 considera que os efeitos económicos de um ITF
dependeriam em grande medida da sua conceção final e faz uma avaliação globalmente
positiva desta opção.

Estado atual da proposta para um ITF

A ideia de instituir um ITF ao nível da UE deparou com uma forte oposição de alguns
Estados-Membros, incluindo o Reino Unido e a Suécia. No seguimento de uma proposta
atualizada da Comissão, 11 Estados-Membros (Bélgica, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha,
França, Itália, Áustria, Portugal, Eslovénia e Eslováquia) estão a trabalhar na introdução de um
ITF através de uma cooperação reforçada. Em abril de 2014, o Tribunal de Justiça da União
Europeia julgou improcedente um recurso47 interposto pelo Reino Unido contra a decisão do
Conselho de autorizar esta iniciativa. O PE, que exortara por diversas vezes à introdução de um
ITF à escala mundial e europeia, aprovou a criação de um ITF no âmbito da cooperação
reforçada48. As estimativas atualizadas da Comissão indicam que as receitas anuais poderão
ascender a cerca de 30-35 mil milhões de euros com a nova proposta. As conclusões do
Conselho Europeu relativas ao QFP deixaram aberta a possibilidade de utilizar parte das receitas
obtidas para financiar o orçamento da UE, o que proporcionaria uma correspondente redução
das contribuições baseadas no RNB. No entanto, falta ainda demonstrar até que ponto uma
solução deste tipo – caso fosse acordada pelos países participantes – contribuiria para colmatar
as atuais lacunas do sistema; um recurso proveniente de apenas 11 Estados-Membros não
aumentaria a sua simplicidade e, por outro lado, os saldos líquidos continuariam provavelmente
a ser a principal lógica e o ponto de referência dos debates quanto às questões orçamentais. Os
países participantes dão mostras de estarem a evoluir no sentido de uma instauração
progressiva do ITF, estando atualmente previsto o lançamento da primeira fase em 1 de janeiro
de 201649.

9. Novos recursos próprios: outros potenciais candidatos
Tendo em vista a revisão do sistema de recursos próprios, poderá ser conveniente
reconsiderar também as opções que a Comissão não inscreveu na sua proposta de
reforma.

44 Ver, por exemplo: An EU financial transaction tax: a three-fold assessment («Imposto da UE sobre as
operações financeiras: uma avaliação de três vertentes»), Leen, A.R., in Mapping the Global Future:
Evolution through Innovation and Excellence («Projeção do futuro global: evolução através da
inovação e da excelência»), 2012, pp. 432-439. No entanto, o autor salienta os pontos de vista
divergentes sobre a conveniência de preencher o critério da visibilidade, pelo menos no caso dos
governos.

45 Schratzenstaller, M., op. cit.
46 D'Oultremont, C., e Mijs, A.,: op. cit.
47 Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 30 de abril de 2014 – Reino Unido da

Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte contra Conselho da União Europeia (processo C-209/13).
48 Resolução legislativa do Parlamento Europeu de 12 de dezembro de 2012 (P7_TA(2012)0498). Decisão

2013/52/UE do Conselho, de 22 de janeiro de 2013.
49 3310.ª reunião do Conselho (Assuntos Económicos e Financeiros), de 6 de maio de 2014 (9273/14).

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=56249&q=schratzenstaller
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=53666&q=d&apos;oultremont%20AND%20src:2
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0209&lang1=pt&type=TXT&ancre=
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0498+0+DOC+XML+V0//PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1396264183611&uri=CELEX:32013D0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1396264183611&uri=CELEX:32013D0052
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/pt/ecofin/142819.pdf
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9.1. Receitas provenientes do regime da UE de comércio de licenças de
emissão (RCLE)

O RCLE é a pedra basilar da política da UE de luta contra as alterações climáticas.
Estabelece limites à quantidade total de emissão de determinados gases com efeito de
estufa por parte das entidades abrangidas pelo regime (p. ex., instalações industriais) e
a possibilidade de essas mesmas entidades comercializarem licenças de emissão dentro
dos limites estabelecidos. As receitas decorrentes de leilões de licenças no âmbito do
RCLE podem ser repartidas entre o orçamento da UE e os orçamentos nacionais. Ao
contrário dos recursos próprios baseados em impostos, esta receita dependeria,
portanto, dos preços das licenças, determinados pela procura e pela oferta no respetivo
mercado.

Entre os aspetos que jogam a favor da utilização das receitas do RCLE como um recurso
próprio incluem-se uma clara ligação a uma política da UE e critérios económicos
neutrais em relação às instalações já sujeitas às regras do RCLE, bem como a
possibilidade de conter mais eficazmente as externalidades negativas (p. ex., afetando
as respetivas receitas a medidas ambientais suplementares, não obstante o facto de as
atuais disposições já incluírem metas neste sentido).

No contexto dos riscos que importa minimizar, a Comissão Europeia salienta que a
reabertura das negociações sobre a Diretiva RCLE poderá afetar a segurança jurídica do
regime, necessária para o seu bom funcionamento. Além disso, a equidade entre
Estados-Membros pode dar azo a fricções, dado que podem ser observadas diferenças
consideráveis na distribuição dos direitos de venda em leilão, cuja repartição terá
alegadamente desempenhado um papel importante no acordo final sobre o pacote em
matéria de clima e energia.

Segundo as estimativas de 2011 da Comissão, as receitas do RCLE transferidas para o
orçamento da UE poderão ascender a 20 mil milhões de euros em 2020. Conforme
referido acima, os fatores de mercado teriam um impacto direto nos rendimentos
efetivos. Entretanto, o funcionamento do RCLE foi objeto de críticas negativas, tendo
alguns analistas50 afirmado que se trata de uma política com falhas e identificado um
imposto progressivo sobre o carbono como um método mais eficaz para cumprir as
metas de redução das emissões de carbono.

9.2. Taxa ligada ao transporte aéreo
A liberalização do mercado dos transportes aéreos da UE é vista como um caso de
sucesso, com benefícios económicos significativos para o conjunto da economia.
Enquanto, em comparação com outras atividades (incluindo o transporte rodoviário e
ferroviário), o setor goza de um regime fiscal favorável, estando praticamente isento de
impostos sobre o querosene e com os bilhetes de avião totalmente isentos de IVA,
verifica-se que alguns Estados-Membros introduziram impostos nacionais sobre os
passageiros aéreos. O RCLE, aplicável ao transporte aéreo desde 2012, motivou
igualmente um debate neste setor.

De acordo com a Comissão, os critérios de integração apoiariam a criação de um
imposto sobre o transporte aéreo (aplicável aos passageiros ou aos voos) ao nível da UE
e não à escala nacional, evitando assim uma fragmentação do mercado interno e
distorções da concorrência. Por outro lado, as deslocalizações de atividades

50 Ver, por exemplo: Europe still sets the standard for a low-carbon future («A Europa continua a definir
o modelo de um futuro hipocarbónico»), Sachs, J., in Financial Times, 28 de janeiro de 2014.

http://blogs.ft.com/the-a-list/2014/01/28/europe-still-sets-the-standard-for-a-low-carbon-future/
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prejudicaram as tentativas de alguns Estados-Membros (essencialmente de pequena
dimensão) introduzirem esse imposto, indiciando que a tributação ao nível nacional não
é a mais eficaz. O aspeto da relação custo-eficácia pode igualmente contribuir de forma
positiva, tal como exemplificam determinados impostos nacionais sobre o transporte
aéreo cuja introdução necessitou apenas de alguns meses.

Apesar de a distribuição irregular do transporte aéreo na UE poder levantar questões de
equidade, a Comissão Europeia defende que as atividades de transporte aéreo são
marcadas por um certo grau de arbitrariedade regional, devido à sua natureza
transfronteiras. Em relação aos critérios económicos, os estudos apontam para a
necessidade de um regime concebido de forma rigorosa, a fim de evitar, por exemplo,
um impacto negativo sobre a competitividade internacional do transporte aéreo da UE
e sobre a economia das regiões que mais dependem desse setor, em virtude da sua
situação geográfica. O exemplo do imposto especial sobre passageiros de transportes
aéreos (APD) no Reino Unido, em vigor desde novembro de 1994, é apresentado para
sustentar a ideia de que este tipo de regime é funcional e que não se deve sobrestimar
o seu eventual impacto negativo.

Um imposto sobre o transporte aéreo poderia gerar um rendimento significativo,
avaliado em 20 mil milhões de euros ou mais em 2020. Uma vez que a natureza cíclica
do setor implicaria uma certa volatilidade das receitas, poderá ser conveniente
ponderar a combinação deste imposto com outros recursos.

Alguns analistas51 reconhecem que um imposto baseado no transporte aéreo se insere
perfeitamente na categoria de recurso próprio da UE, assinalando que, além disso,
preenche o critério da visibilidade. Se esta opção for escolhida, será expectável uma
oposição do setor, podendo citar-se o exemplo de um grupo de empresas britânicas e
irlandesas que encomendou um estudo destinado a medir o impacto que a supressão
do APD no Reino Unido teria sobre a economia e as finanças públicas. De resto, têm
sido numerosos os debates sobre uma aplicação diferenciada do APD do Reino Unido na
Escócia e na Irlanda do Norte.

9.3. Imposto sobre a energia/carbono
Um quadro aplicável a vários aspetos da tributação da energia na UE é definido pela
Diretiva 2003/96/CE do Conselho (Diretiva Tributação da Energia, ou DTE), cuja
proposta de alteração foi apresentada pela Comissão Europeia em 201152. Este
enquadramento pode facilitar a introdução de um recurso próprio relativo à energia. A
Comissão identificou duas principais opções (cada uma com diversas variantes
possíveis): um imposto energético (associado a produtos energéticos introduzidos no
consumo) e um imposto sobre o carbono. Este último exigiria a adoção da DTE alterada
e poderia complementar o RCLE, por forma a assegurar uma abordagem coerente e
evitar sobreposições na política de luta contra as emissões de CO2.

Quanto aos critérios de integração que apoiam a criação de um recurso próprio neste
domínio, poderiam ser consideradas a ligação a uma política da UE e as iniciativas
tendentes a reforçar o mercado interno da energia. Por exemplo, o novo recurso

51 Schratzenstaller, M., op. cit.
52 Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2003/96/CE que reestrutura o quadro

comunitário de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade – COM(2011)169 de 13 de abril
de 2011.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=56249&q=schratzenstaller
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011PC0169
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poderia ser utilizado para financiar parte das necessidades consideráveis da UE em
matéria de infraestruturas energéticas, detetadas pela Comissão Europeia.

No caso concreto do imposto sobre o carbono, os critérios económicos incluiriam o
objetivo de conter as externalidades negativas. De acordo com a Comissão, nenhuma
destas opções acarretaria automaticamente uma carga fiscal diferente para o setor da
energia ou para outros setores, dado que estas taxas determinariam essencialmente a
transferência de alguns recursos dos Estados-Membros para o orçamento da UE. O seu
efeito final dependeria da forma como os Estados-Membros adaptassem as suas taxas
de imposto nacionais. Cumpre frisar a necessidade de avaliar em maior pormenor o
impacto potencial de um aumento, mesmo que reduzido, dos preços na
competitividade da indústria da UE. Nos últimos anos, as subidas e discrepâncias dos
preços da energia na UE têm suscitado alguma preocupação: uma comunicação53

de 2014 da Comissão analisa esta questão, incidindo particularmente nos preços da
eletricidade e do gás.

No que se refere aos critérios orçamentais, as estimativas aproximadas dão conta de
um rendimento significativo. Por exemplo, um imposto energético poderá proporcionar
ao orçamento da UE entre 17,5 mil milhões de euros (supondo uma taxa da UE aplicável
à gasolina e ao gasóleo utilizados como combustíveis automóveis de 50 euros
por 1000 litros) e 21,8 mil milhões de euros (alargando o âmbito de aplicação da taxa).
As receitas de um imposto sobre o carbono poderão ser ainda mais elevadas mas
conhecer uma descida gradual com o passar do tempo, à medida que as metas de
redução das emissões de CO2 forem progressivamente cumpridas.

Em relação aos critérios de equidade, a Comissão Europeia afirma que um recurso
próprio baseado num imposto sobre a energia ou o carbono modificaria as proporções
atuais das contribuições dos Estados-Membros para o orçamento da UE, prevendo-se
uma maior contribuição dos países com uma economia mais intensiva em termos de
energia e/ou de carbono. No caso específico de um recurso baseado nos impostos
especiais sobre os combustíveis do transporte rodoviário, os Estados-Membros mais
prósperos contribuiriam com uma percentagem proporcionalmente mais baixa do seu
PIB, mas com montantes substancialmente maiores em termos absolutos.

9.4. Imposto sobre o rendimento das sociedades da UE (EUCIT)
A tributação do rendimento das sociedades está amplamente diversificada e
descoordenada no espaço da UE, o que, na opinião da Comissão, dificulta o
funcionamento do mercado único, criando, nomeadamente, entraves burocráticos às
empresas que exercem atividades em mais do que um Estado-Membro. A fim de
resolver este problema, a Comissão apresentou, em 2011, uma proposta de criação de
uma matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS),
aplicável às atividades desenvolvidas à escala da UE por essas empresas. O PE
subscreveu a proposta, que tem sido objeto de negociações difíceis no Conselho. Um
recurso próprio que afetasse à UE parte das receitas da tributação do rendimento das
sociedades, ou EUCIT, teria um âmbito de aplicação bem mais alargado do que uma
MCCCIS.

Os critérios de integração que apoiam um EUCIT podem incluir não só o possível
reforço do mercado único mas também aspetos relacionados com a arbitrariedade

53 Preços e custos da energia na Europa – COM(2014)21/2 de 29 de janeiro de 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52014DC0021


O modo como o orçamento da UE é financiado Página 29 de 35

regional. Refira-se, por exemplo, um artigo54 que salienta o facto de a localização das
atividades ser cada vez mais distinta do local onde os respetivos lucros são tributados.
Os critérios orçamentais sugerem que o EUCIT poderia gerar um elevado rendimento
(segundo estimativas da Comissão, de 15 mil milhões de euros por ano com um nível de
imposto inferior a 2 %), mas que seria volátil, devido à natureza cíclica da base
tributária.

No que se refere aos critérios económicos, a Comissão Europeia indica a possibilidade
de um forte impacto sobre determinados setores e de um elevado custo de adaptação
ao EUCIT no caso das empresas com atividades num único Estado-Membro. Também os
aspetos técnicos e administrativos poderão criar dificuldades. Por último, convém não
ignorar que, aparentemente, a Comissão não considera o EUCIT uma opção viável para
o futuro próximo, atendendo à extrema sensibilidade política do domínio relativo à
tributação do rendimento das sociedades.

9.5. Um recurso relativo à senhoriagem
A senhoriagem é um género de rendimento monetário que os bancos centrais obtêm
por meio da sua posição de monopólio na emissão de notas. Na área do euro, a
senhoriagem é atualmente distribuída pelo Banco Central Europeu aos bancos centrais
dos países cuja moeda é o euro. Ocasionalmente, há quem sugira que a senhoriagem
relativa ao euro seja antes atribuída ao orçamento da UE. No seu relatório de 2011, a
Comissão Europeia lembra que já ponderou essa hipótese noutras ocasiões, tendo-a
descartado por diversos motivos. Além dos obstáculos jurídicos e institucionais, a
Comissão considera que um recurso desta natureza produziria um rendimento limitado
comparativamente à dimensão do orçamento da UE e aumentaria a complexidade do
financiamento, afigurando-se necessário conceber um recurso alternativo para os
países que não adotaram o euro.

O Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais opõem-se à ideia de atribuir a
senhoriagem da área do euro ao orçamento da UE, que poderia ser entendida como
uma limitação da sua independência de acordo com alguns observadores. Pelo
contrário, outros55 consideram que a senhoriagem, mercê da sua ligação a uma política
da UE, se insere perfeitamente na categoria de recurso próprio, calculando ainda que as
correspondentes receitas não seriam negligenciáveis, não obstante a sua volatilidade.

9.6. Um imposto da UE sobre as comunicações
No seu relatório de 2011, a Comissão Europeia descartou ideias de novos recursos
relativos a atividades de comunicação como as telecomunicações, considerando a sua
fundamentação difícil de justificar (na ausência de claras externalidades a conter) e até
possivelmente contrária aos objetivos políticos da UE (p. ex., Agenda Digital para a
Europa e reduções dos preços da itinerância nas chamadas de voz, SMS e tráfego de
dados no mercado único).

Um artigo de 201256 centrava-se na ideia de um imposto sobre as comunicações na
Internet ao nível da UE, admitindo que, na conjuntura atual, não seria uma opção viável,

54 Schratzenstaller, M., op. cit.
55 Seigniorage: A True European Tax («Senhoriagem: um verdadeiro imposto europeu»)/ Leen, A.R., in

EC tax review, 2012, v. 21, n.º 6, pp. 331-334.
56 Note on the budget of the European Union and an Internet Communication Tax («Nota relativa ao

orçamento da União Europeia e a um imposto sobre as comunicações na Internet»), Leen, A. R., 2012,
11 p.

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/poolItem.form?id=56249&q=schratzenstaller
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apesar de ter aspetos positivos (p. ex., relativamente à visibilidade, equidade e
neutralidade). De acordo com o seu autor, a aceitabilidade de um mecanismo como o
proposto poderia evoluir no futuro, por exemplo, através da afetação dos recursos da
UE a investimentos transfronteiras em infraestruturas digitais favoráveis ao mercado
único. Porém, seria necessário examinar em maior pormenor os aspetos técnicos.

10.Perspetivas
Existe um consenso generalizado entre os intervenientes políticos e os investigadores
quanto à necessidade de reformar o orçamento da UE. Esta reforma englobaria o lado
das receitas, que, segundo alguns analistas, deveria ser o seu ponto de partida, tendo
em conta que uma maior autonomia financeira da UE ajudaria igualmente a mudar a
estrutura das despesas da UE, tornando-a mais consentânea com os novos desafios que
a União enfrenta. Mesmo aqueles que se opõem a uma maior autonomia financeira da
UE concordam que o atual sistema de financiamento deve ser agilizado.

Tal como referido por um estudo57, a necessidade de uma reforma não se traduz
necessariamente numa capacidade de reformar. Um forte obstáculo a esse intuito
reside no processo decisório aplicável ao sistema de recursos próprios, o qual requer
unanimidade no Conselho e a ratificação pelos 28 Estados-Membros, tornando assim o
veto uma ameaça extremamente credível. De forma bem sintomática, a Decisão relativa
aos recursos próprios é por vezes referida como um quase-tratado. O período de crise
económica poderá revelar-se um obstáculo adicional à reforma do sistema de
financiamento.

O Parlamento Europeu tem poderes limitados no lado das receitas do orçamento. Nas
últimas décadas, tem sido capaz de utilizar as suas competências orçamentais no lado
das despesas para exercer influência na definição da agenda política e impulsionar
reformas significativas noutros domínios. Uma análise58 refere que, na prática, as
disposições do Tratado de Lisboa sobre o orçamento anual reduzem os poderes do PE
nessa matéria.

No entanto, a experiência revela que as reformas e os acordos são possíveis, mesmo em
condições difíceis. Uma revisão do sistema não deveria cingir-se a ajustamentos
marginais, os quais, ao fim de algum tempo, acabam muitas vezes por introduzir mais
complexidade. Uma reforma deve antes constituir uma oportunidade para assegurar de
facto uma simplificação e uma agilização, podendo necessitar de diversas fases de
execução, conforme previsto na resolução do Parlamento de 29 de março de 2007.

Os principais domínios a considerar foram identificados em documentos e propostas da
Comissão, em resoluções do Parlamento e em artigos académicos e incluem:
 A possível introdução de um novo ou novos recursos próprios genuínos em

conformidade com as disposições do Tratado. Nenhum potencial candidato se
afigura capaz de cumprir o conjunto dos vários critérios de avaliação
desenvolvidos ao longo do tempo. No entanto, alguns desses candidatos
deverão permitir estabelecer um bom equilíbrio (eventualmente com uma

57 Lost in Stagnation: The EU’s Next Multiannual Financial Framework (2014–2020) and the Power of the
Status Quo («Perdido na estagnação: o próximo quadro financeiro plurianual da UE (2014–2020) e o
poder do statu quo»), Becker, P., 2012, 22 p.

58 The EU budget after Lisbon: rigidity and reduced spending? («O orçamento da UE pós-Lisboa: rigidez e
gastos reduzidos?»), Benedetto, G., in Journal of Public Policy, 2013, Vol. 33, iss. 3, pp. 345-369.

http://www.swp-berlin.org/en/publications/swp-research-papers/swp-research-paper-detail/article/the_eus_next_multiannual_financial_framework_20142020.html
http://www.swp-berlin.org/en/publications/swp-research-papers/swp-research-paper-detail/article/the_eus_next_multiannual_financial_framework_20142020.html
http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=1469-7815&vol=33&iss=3&page=345&FT=1
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combinação de recursos). Uma das opções consiste, por exemplo, no atual
trabalho para desenvolver um novo recurso IVA.

 O tratamento da questão dos mecanismos de correção, os quais são
amplamente reconhecidos como uma fonte de iniquidade e distorção no
sistema.

 A supressão do atual recurso IVA, conforme sugerido pela Finlândia em 2004,
em virtude da sua extrema complexidade e do facto de não dar mostras de
proporcionar valor acrescentado real ao sistema. Em 2012, o Parlamento do
Reino Unido não afastou essa hipótese, tendo também indicado que deveria ser
negociada uma nova forma de calcular a correção a favor do Reino Unido.

Além disso, a viabilidade de uma determinada ligação entre um novo recurso e
objetivos específicos poderá merecer um exame mais aprofundado. Dar-se-ia, deste
modo, maior ênfase ao fornecimento de bens coletivos com valor acrescentado para a
UE. Em guisa de exemplo, um imposto energético da UE poderia ser associado ao
investimento em infraestruturas energéticas. Os produtores de energia apelaram
recentemente para uma política energética da UE coordenada59, destacando a
importância estratégica que o desenvolvimento de uma «rede inteligente» europeia
teria para a competitividade do setor industrial europeu no seu conjunto.

59 Ver, por exemplo: Financial Times, 13 de março de 2014.
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12.Anexo
Saldos orçamentais operacionais, 2007-2012
(ou seja, excluindo despesas administrativas e RPT e incluindo a correção a favor do
Reino Unido)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milhões de €
% do
RNB

Milhões
de €

% do
RNB

Milhões
de €

% do
RNB

Milhões
de €

% do
RNB

Milhões
de €

% do
RNB

Milhões de
€

% do
RNB

BE -868,2 -0,26 % -720,6 -0,21 % -1 663,9 -0,49 % -1 466,4 -0,40 % -1 369,6 -0,37 % -1 493,7
-

0,39 %

BG 335,1 1,17 % 669,6 1,98 % 624,2 1,83 % 895,5 2,53 % 725,4 1,95 % 1 329,7 3,43 %

CZ 656,7 0,54 % 1 178,0 0,80 % 1 702,5 1,28 % 2 079,3 1,50 % 1 455,2 1,00 % 3 045,2 2,14 %

DK -604,4 -0,26 % -543,2 -0,23 % -969,5 -0,43 % -615,3 -0,25 % -836,6 -0,34 % -1 126,0
-

0,45 %

DE -7 415,2 -0,30 % -8 774,3 -0,35 % -6 357,5 -0,26 % -9 223,6 -0,36 % -9 002,5 -0,34 % -11 953,8
-

0,44 %

EE 226,2 1,51 % 227,4 1,47 % 573,0 4,30 % 672,7 4,97 % 350,4 2,32 % 785,3 4,84 %

IE 662,1 0,41 % 566,1 0,37 % -47,5 -0,04 % 803,9 0,61 % 383,8 0,30 % 670,6 0,50 %

EL 5 437,2 2,51 % 6 279,7 2,78 % 3 121,0 1,38 % 3 597,4 1,67 % 4 622,6 2,28 % 4 544,9 2,33 %

ES 3 651,8 0,36 % 2 813,2 0,27 % 1 181,7 0,11 % 4 100,9 0,40 % 2 995,0 0,29 % 3 999,0 0,39 %

FR -2 997,3 -0,16 % -3 842,7 -0,20 % -5 872,7 -0,31 % -5 534,8 -0,28 % -6 405,8 -0,31 % -8 297,5
-

0,40 %

IT -2 013,5 -0,13 % -4 101,4 -0,26 % -5 058,5 -0,33 % -4 534,0 -0,29 % -5 933,0 -0,38 % -5 058,1
-

0,33 %

CY -10,5 -0,07 % -17,7 -0,10 % -2,3 -0,01 % 10,6 0,06 % 6,9 0,04 % -25,2
-

0,15 %

LV 488,8 2,40 % 407,0 1,80 % 501,5 2,52 % 674,2 3,66 % 731,3 3,60 % 955,9 4,29 %

LT 793,2 2,87 % 842,6 2,68 % 1 493,3 5,51 % 1 358,4 5,02 % 1 368,0 4,61 % 1 514,0 4,82 %

LU -139,8 -0,46 % -22,1 -0,07 % -100,2 -0,42 % -41,9 -0,15 % -75,0 -0,24 % -79,5
-

0,25 %

HU 1 605,9 1,74 % 1 111,7 1,13 % 2 719,4 3,11 % 2 748,4 2,99 % 4 418,3 4,66 % 3 280,4 3,59 %

MT 28,1 0,52 % 30,0 0,52 % 8,6 0,16 % 52,9 0,90 % 67,0 1,09 % 71,4 1,14 %

NL -2 864,3 -0,49 % -2 678,2 -0,46 % 117,7 0,02 % -1 833,1 -0,32 % -2 214,0 -0,36 % -2 364,5
-

0,39 %

AT -563,2 -0,21 % -356,4 -0,13 % -402,1 -0,15 % -677,0 -0,24 % -805,1 -0,27 % -1 073,3
-

0,35 %

PL 5 136,4 1,71 % 4 441,7 1,25 % 6 337,1 2,11 % 8 427,5 2,47 % 10 975,1 3,09 % 11 997,2 3,30 %

PT 2 474,4 1,51 % 2 695,1 1,63 % 2 150,7 1,33 % 2 622,6 1,57 % 2 983,7 1,81 % 5 027,2 3,12 %

RO 595,8 0,50 % 1 581,0 1,16 % 1 692,5 1,45 % 1 245,2 1,01 % 1 451,5 1,12 % 2 031,6 1,56 %

SI 88,6 0,26 % 113,8 0,31 % 241,9 0,69 % 424,1 1,21 % 490,1 1,37 % 572,2 1,63 %

SK 617,8 1,16 % 725,6 1,15 % 542,1 0,87 % 1 349,6 2,08 % 1 160,6 1,72 % 1 597,0 2,28 %

FI -171,6 -0,10 % -318,5 -0,17 % -544,2 -0,31 % -300,2 -0,17 % -652,1 -0,34 % -658,8
-

0,34 %

SE -994,8 -0,29 % -1 463,1 -0,42 % -85,6 -0,03 % -1 211,4 -0,34 % -1 325,4 -0,33 % -1 925,1
-

0,46 %

UK -4 155,3 -0,20 % -844,3 -0,05 % -1 903,3 -0,12 % -5 625,9 -0,33 % -5 565,6 -0,31 % -7 366,1
-

0,39 %

Notas
* Os «saldos orçamentais operacionais» são calculados, para um Estado-Membro, como a diferença entre a

despesa operacional afetada (ou seja, excluindo a administração) e os pagamentos de recursos próprios
(excluindo os RPT).

* Estes pagamentos são ajustados para a sua soma igualar a despesa operacional afetada total (como para o
cálculo da correção a favor do Reino Unido), para que os saldos orçamentais operacionais totalizem zero.

* As séries em percentagem do RNB são calculadas com base nos dados do RNB, publicados pela DG ECFIN nas
suas previsões económicas da primavera de 2012.

Fonte dos dados: Comissão Europeia (relatório financeiro de 2012).
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Contribuições nacionais por Estado-Membro e recursos próprios tradicionais cobrados
em nome da UE em 2012 (em milhões de euros)

Recurso
próprio

IVA

Recurso
próprio

RNB

Correção
a favor

do Reino
Unido

Redução
no recurso

RNB
concedida
a NL e SE

Total das
contribuições

nacionais

Recursos
próprios

tradicionais
– líquidos

(75 %)

Recursos
próprios

totais

(1) (2)* (3)** (4)** (5)=(1)+(2)+(3)+(4) % % do
RNB (6) (7)=(5)+(6) % % do

RNB

BE 475,8 2 953,1 188,6 25,3 3 642,7 3,2 % 0,96 % 1 600,9 5 243,6 4,1 % 1,38 %

BG 52,8 295,5 20,2 2,5 371,0 0,3 % 0,96 % 45,9 416,9 0,3 % 1,08 %

CZ 198,1 1 113,2 74,8 9,5 1 395,5 1,2 % 0,98 % 198,5 1 594,0 1,2 % 1,12 %

DK 292,9 1 960,3 121,2 16,7 2 391,1 2,1 % 0,95 % 306,4 2 697,5 2,1 % 1,07 %

DE 1 803,2 20 616,9 224,3 175,8 22 820,2 20,2 % 0,85 % 3 393,6 26 213,8 20,3 % 0,97 %

EE 23,0 121,4 8,1 1,0 153,5 0,1 % 0,95 % 22,1 175,7 0,1 % 1,08 %

IE 191,1 975,1 61,1 8,3 1 235,6 1,1 % 0,92 % 203,5 1 439,2 1,1 % 1,07 %

EL 215,6 1 364,7 87,9 13,1 1 681,3 1,5 % 0,86 % 123,1 1 804,5 1,4 % 0,93 %

ES 1 317,1 7 777,8 498,5 68,2 9 661,6 8,6 % 0,93 % 1 084,9 10 746,5 8,3 % 1,04 %

FR 2 877,1 15 783,2 999,9 136,8 19 796,9 17,5 % 0,96 % 1 499,3 21 296,2 16,5 % 1,03 %

IT 2 294,4 11 803,7 778,3 103,8 14 980,2 13,3 % 0,96 % 1 563,3 16 543,6 12,8 % 1,06 %

CY 25,9 130,5 7,4 1,1 164,9 0,1 % 0,96 % 20,3 185,2 0,1 % 1,08 %

LV 22,1 170,4 10,8 1,4 204,7 0,2 % 0,92 % 24,4 229,1 0,2 % 1,03 %

LT 36,7 238,7 16,0 2,1 293,5 0,3 % 0,94 % 49,2 342,7 0,3 % 1,09 %

LU 40,9 207,7 14,0 2,0 264,7 0,2 % 0,82 % 11,8 276,4 0,2 % 0,86 %

HU 89,0 692,9 43,5 6,2 831,6 0,7 % 0,91 % 96,8 928,4 0,7 % 1,02 %

MT 9,3 46,8 2,7 0,4 59,2 0,1 % 0,94 % 9,4 68,6 0,1 % 1,09 %

NL 257,3 4 503,7 51,1 -638,8 4 173,3 3,7 % 0,69 % 1 906,9 6 080,2 4,7 % 1,00 %

AT 327,0 2 390,9 26,9 20,3 2 765,1 2,4 % 0,89 % 177,1 2 942,2 2,3 % 0,95 %

PL 543,9 2 783,6 173,4 24,4 3 525,3 3,1 % 0,97 % 382,9 3 908,3 3,0 % 1,07 %

PT 235,3 1 318,9 81,2 10,6 1 646,0 1,5 % 1,02 % 119,5 1 765,5 1,4 % 1,09 %

RO 147,1 1 098,0 72,1 8,9 1 326,1 1,2 % 1,02 % 131,0 1 457,1 1,1 % 1,12 %

SI 51,9 262,9 16,5 2,3 333,5 0,3 % 0,95 % 65,0 398,5 0,3 % 1,14 %

SK 84,0 524,5 33,1 4,6 646,1 0,6 % 0,92 % 96,6 742,8 0,6 % 1,06 %

FI 277,2 1 470,3 101,6 13,2 1 862,3 1,6 % 0,96 % 139,7 2 001,9 1,5 % 1,03 %

SE 188,3 3 211,5 33,9 -144,5 3 289,2 2,9 % 0,79 % 464,9 3 754,1 2,9 % 0,90 %

UK 2 794,3 14 344,0 -3 803,6 126,5 13 461,1 11,9 % 0,71 % 2 716,3 16 177,5 12,5 % 0,85 %

UE-
27 14 871,2 98 160,2 -56,5 1,6 112 976,4

100,0
% 0,88 % 16 453,4 129 429,8

100,0
% 1,00 %

* O recurso RNB inclui o ajustamento aplicado para ter
em conta um pequeno número de Estados-Membros
que não participa nalguns programas no domínio da
justiça e dos assuntos internos.

** Os totais dos pagamentos no âmbito da correção a
favor do Reino Unido e da redução no recurso RNB
concedida a NL e SE não são iguais a zero, devido a
diferenças nas taxas de câmbio.

Excedente do exercício precedente 1 497,0

Outras receitas 8 613,8

Total das receitas 139 540,5

Fonte dos dados: Comissão Europeia (relatório financeiro de 2012).







O sistema de «recursos próprios» assegura o
financiamento das políticas da UE. As receitas totais da
UE ascenderam a 139,5 mil milhões de euros em 2012.
As sucessivas reformas deram ao sistema a sua atual
configuração, que assenta em três fluxos essenciais de
receitas: os recursos próprios tradicionais
(essencialmente direitos aduaneiros); um recurso
baseado no imposto sobre o valor acrescentado (IVA); e
um recurso relativo ao rendimento nacional bruto
(RNB) dos Estados-Membros.

Atualmente, o sistema garante recursos suficientes
para cobrir a despesa prevista, um aspeto crucial,
tendo em conta que o orçamento da UE não pode
registar um défice. No entanto, é muitas vezes alvo de
críticas negativas pela sua complexidade e opacidade,
para as quais contribui um conjunto de exceções e de
chamados «mecanismos de correção» (a exemplo da
correção a favor do Reino Unido). A modificação do
sistema de recursos próprios requer unanimidade no
Conselho e a ratificação por cada um dos Estados-
Membros. No que respeita à Decisão relativa aos
recursos próprios, o Parlamento Europeu é apenas
consultado.

Esta publicação é da autoria dos
Serviços de Estudos de Apoio aos Deputados

Direção-Geral dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu


	Introdução
	Resenha histórica
	1952-1969: fase inicial
	1970-1987: estabelecimento dos recursos próprios
	1988-1999: Reformas da Comissão Delors
	A partir de 2000: modificações pontuais

	Sistema atual
	Principais dados
	Resultados do sistema
	O polémico debate sobre os saldos orçamentais

	Papel do Parlamento
	Acordo quanto ao QFP para 2014-2020: alterações limitadas
	nos recursos próprios
	Proposta de reforma da Comissão de 2011
	Reações e desenvolvimentos mais recentes

	Opções de reforma
	Dois modelos principais
	Alguns domínios consensuais
	Mecanismos de correção
	O orçamento da UE deve produzir determinados efeitos
	redistributivos?

	Critérios de avaliação do sistema e/ou dos seus elementos
	Critérios orçamentais
	Critérios de responsabilização democrática
	Critérios económicos
	Critérios de equidade
	Critérios de integração
	Critérios técnicos e administrativos

	Os dois novos recursos propostos pela Comissão em 2011
	Um novo recurso IVA
	Um recurso ITF

	Novos recursos próprios: outros potenciais candidatos
	Receitas provenientes do regime da UE de comércio de licenças de
	emissão (RCLE)
	Taxa ligada ao transporte aéreo
	Imposto sobre a energia/carbono
	Imposto sobre o rendimento das sociedades da UE (EUCIT)
	Um recurso relativo à senhoriagem
	Um imposto da UE sobre as comunicações

	Perspetivas
	Referências principais
	Anexo

