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SUGESTÕES

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

1. Considera que a União Europeia necessita de um modelo de crescimento mais 
sustentável para, através da execução de uma estratégia eficaz e a longo prazo, dar 
resposta aos desafios económicos, sociais, ambientais, digitais e demográficos que os 
Estados-Membros enfrentam; congratula-se com o  Pacto Ecológico Europeu e o seu 
corolário, o Plano de Investimento para uma Europa Sustentável, a nova estratégia de 
crescimento ecológico para a Europa centrada na sustentabilidade, na coesão, no 
bem-estar dos cidadãos, na justiça social e na estabilidade macroeconómica; sublinha 
que esta nova estratégia deve ser sustentada pelo investimento e por uma transição 
socialmente justa, de modo a assegurar a convergência, a criação de emprego, a redução 
das desigualdades e a prosperidade duradoura para o futuro, respeitando, ao mesmo 
tempo, as limitações dos recursos naturais; regista a mudança da designação da 
Estratégia Anual para o Crescimento da Comissão para Estratégia Anual para o 
Crescimento Sustentável e espera uma alteração das políticas para alcançar este 
objetivo;

2. Realça que estes desafios podem afetar as pessoas, tanto de forma positiva como 
negativa, podendo, eventualmente, conduzir a efeitos distributivos negativos; considera, 
por conseguinte, que garantir a aplicação dos princípios da solidariedade e  dos 
princípios subjacentes ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais é crucial para combater o 
desemprego, a pobreza no trabalho e a precariedade laboral, bem como a desigualdade 
de género e as disparidades salariais entre homens e mulheres; destaca que é 
fundamental assegurar que um novo modelo de crescimento europeu inclusivo não 
deixe para trás aqueles que não conseguem beneficiar plenamente das oportunidades 
criadas por este modelo; considera que tal pode ser alcançado, nomeadamente, através 
de investimentos significativos em infraestruturas, competências e educação, cuidados 
de saúde, investigação e inovação;

3. Salienta a importância do Semestre Europeu enquanto instrumento para garantir a 
coordenação e a coerência da política macroeconómica e orçamental, de modo a criar 
sinergias e a contribuir para a estabilidade macroeconómica e o desenvolvimento 
sustentável; congratula-se com a maior atenção dada à sustentabilidade ambiental e à 
aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos relatórios por país, 
assim como com os compromissos no âmbito do Acordo de Paris; considera que é 
fundamental manter o propósito e a função originais do Semestre Europeu, uma vez que 
foi instituído para proporcionar um quadro para a coordenação das políticas económicas 
em toda a UE, e que promover o crescimento sustentável de modo duradouro significa 
promover políticas orçamentais, reformas estruturais e investimento responsáveis;

4. Acolhe favoravelmente o novo compromisso assumido pela Comissão de rever as regras 
atuais do Pacto de Estabilidade e Crescimento, levando em linha de conta as 
recomendações do Conselho Orçamental Europeu;

5. Considera que deve ser prevista uma flexibilidade adicional para ter em conta os 
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esforços dos Estados-Membros destinados a apoiar uma transição justa e inclusiva para 
uma economia competitiva e ecológica e dar resposta aos riscos colocados pelas 
alterações climáticas, designadamente o aumento das disparidades regionais daí 
decorrente, promovendo, entre outros, investimentos sustentáveis, para alcançar uma 
maior convergência; salienta a importância da adoção de um sistema europeu de 
resseguro do subsídio de desemprego, com vista a superar os desequilíbrios sociais e 
económicos;

6. Regozija-se com os relatórios sobre desempenho do mercado único, que irão pôr fim 
aos mitos em torno da abordagem dos «contribuintes líquidos e beneficiários líquidos» 
do orçamento da UE, disponibilizando números que demonstram os benefícios do 
acesso ao mercado único para todos os Estados-Membros e a solidariedade entre as 
nossas economias; sublinha que a abordagem dos «contribuintes líquidos e beneficiários 
líquidos» não reconhece os benefícios decorrentes da livre circulação de bens, capitais, 
serviços e pessoas na UE; espera que a reforma e o reforço dos recursos próprios da UE 
também contribuam para desmascarar esses mitos;

7. Salienta a importância de um orçamento da UE adequado e suficientemente financiado 
em tempo útil e de um quadro financeiro plurianual, de molde a dar resposta aos 
desafios comuns e às expectativas dos cidadãos, assegurando, em simultâneo, a 
coerência das políticas e dando um contributo significativo para o crescimento 
sustentável nos Estados-Membros; recorda a posição do Parlamento, que subordina sua 
aprovação a um orçamento da UE sólido e credível, sem qualquer redução no nível das 
políticas da UE há muito consagradas nos Tratados, e de um acordo sobre a reforma dos 
recursos próprios da UE; solicita à Comissão que adote uma metodologia mais justa e 
mais transparente, rigorosa e abrangente para a integração do clima e da biodiversidade; 
considera que essa metodologia deve contar com a participação do Parlamento e incluir 
indicadores de desempenho revistos para definir e controlar as despesas relacionadas 
com o clima e a biodiversidade, prevenir a concessão de apoio financeiro a medidas 
prejudiciais, diretrizes para garantir que todas as despesas da UE sejam compatíveis 
com o compromisso decorrente do Acordo de Paris de manter o aquecimento global 
abaixo de 1,5 graus, bem como o seguimento do impacto a médio e longo prazo da 
integração da dimensão climática para a mitigação e a adaptação; recorda que o futuro 
orçamento da UE deve contribuir para a integração do clima e da biodiversidade para 
além dos níveis de despesas específicos através da integração das dimensões climática e 
social no processo decisório dos principais programas e ao longo de todo o ciclo 
político;

8. Considera que os Estados-Membros e as regiões têm diferentes pontos de partida e 
exigências no que respeita à transição e que, por conseguinte, alguns deles estarão 
expostos a diferentes graus de risco devido às suas dimensões económicas, geográficas 
e sociais; destaca que os esforços já envidados não serão ignorados; entende que o 
Mecanismo para uma Transição Justa deve assegurar uma transição adequada, 
inclusiva, justa e equitativa para todas as regiões afetadas pela transformação rumo a 
uma economia neutra em termos de carbono;

9. Recorda a importância de completar a União Económica e Monetária com uma 
capacidade orçamental central capaz de fazer face a choques macroeconómicos através 
de instrumentos como o Sistema Europeu de Resseguro do Subsídio de Desemprego e a 
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Função Europeia de Estabilização do Investimento; regista as propostas de criação de 
um instrumento orçamental de convergência e competitividade para a área do euro e de 
um programa de apoio às reformas; considera que a estrutura de governação do referido 
instrumento deve estar sujeita ao controlo democrático e receia que, se for demasiado 
pequeno, corra o risco de não ser pertinente do ponto de vista macroeconómico;

10. Sublinha a importância, para os recursos orçamentais da UE e dos seus 
Estados-Membros, da luta contra a evasão fiscal, a elisão fiscal e o planeamento fiscal 
agressivo, através de um esforço concertado a nível europeu; recorda que o 
investimento nesta luta torna mais fácil e sistemática a devolução da competência de 
financiamento aos orçamentos nacionais do que qualquer poupança realizada em 
detrimento do orçamento da UE; considera que as tecnologias digitais terão impacto na 
forma como o valor acrescentado é criado na economia e que o sistema de tributação 
europeu deve ser reformado para fazer face a esta transformação; salienta que qualquer 
reforma fiscal que vise tornar os orçamentos nacionais mais ecológicos deve resultar 
numa carga fiscal equilibrada do ponto de vista social para os contribuintes;

11. Faz notar que a prestação de contas do Semestre Europeu poderá ser melhorada, 
nomeadamente na fase de definição de prioridades; insta a Comissão a envidar esforços 
para reforçar o papel do Parlamento na governação do Semestre Europeu; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a reforçarem o papel dos parlamentos nacionais, dos 
parceiros sociais e de outras partes interessadas pertinentes no âmbito do Semestre 
Europeu.
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