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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

Objetivos do quadro financeiro plurianual (QFP) 

1. Frisa que o QFP deve ser programado com base em montantes que permitam garantir o 

crescimento estratégico, exercer um efeito de alavanca sobre o valor acrescentado da UE, 

fortalecer a economia da UE e tornar as sociedades mais pró-europeias; sublinha que o 

orçamento da UE deve ser legível e transparente; 

Alinhamento dos ciclos orçamental e estratégico 

2. Regista que a vigência de sete anos do QFP não está sincronizada com os mandatos de 

cinco anos do Parlamento e da Comissão, nem com o ciclo de planeamento estratégico a 

dez anos da UE e a Estratégia Europa 2020; considera que esta falta de sincronização pode 

minar a legitimidade democrática da União e a eficiência da governação política da União, 

uma vez que podem surgir situações em que o Parlamento e a Comissão se encontram 

vinculados por acordos sobre objetivos políticos e finanças celebrados no anterior QFP; 

salienta que esta situação pode criar a impressão de que as eleições europeias são, de 

alguma forma, irrelevantes no contexto do planeamento estratégico e orçamental a longo 

prazo; 

3. Reitera a sua opinião de que a vigência do QFP deve ser reduzida de sete para cinco anos, 

a fim de a alinhar com os mandatos políticos do Parlamento e da Comissão1, sem 

comprometer a execução ou a gestão dos programas em curso, prevendo ao mesmo tempo 

uma estratégia de cinco anos mais cinco para os programas a longo prazo, com uma 

revisão intercalar obrigatória; destaca que haverá uma oportunidade em 2020 de alinhar o 

ciclo estratégico a longo prazo e o ciclo orçamental e recomenda vivamente que esta 

possibilidade seja utilizada; considera que a Comissão deve também analisar a 

possibilidade de introduzir um programa evolutivo em que cada QFP, embora mantendo a 

vigência atual, cubra parcialmente o anterior QFP, no pressuposto de que esta 

sobreposição contribua para atenuar os altos e baixos naturalmente existentes; 

Revisão global das despesas da UE 

4. Salienta que o Tribunal de Contas Europeu colocou em evidência, nos seus relatórios 

anuais e especiais2, situações em que as despesas da UE poderiam ter sido planeadas de 

forma mais estratégica, obtendo melhores resultados; lamenta, a este respeito, que os 

recursos atribuídos aos principais programas e regimes de despesa não tenham sido, em 

muitos casos, alinhados com os objetivos políticos definidos no ciclo de planeamento 

estratégico a 10 anos, o que pode conduzir a resultados contraditórios; 

                                                 
1  Vide ponto 73 da sua resolução, de 6 de julho de 2016, sobre a preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 

2014-2020: contributo do Parlamento anterior à proposta da Comissão (Textos Aprovados, P8_TA(2016)0309) 

e o ponto 5 da sua resolução, de 27 de abril de 2017, que contém as observações que constituem parte 

integrante da decisão sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 

2015, Secção III — Comissão e Agências de Execução (Textos Aprovados, P8_TA(2017)0143). 
2  Ver, por exemplo, os Relatórios Especiais n.ºs 4, 8, 19 e 23 de 2016 do Tribunal de Contas Europeu. 
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5. Solicita à Comissão que, quando apresentar a sua proposta relativa ao QFP pós-2020, 

inclua uma descrição detalhada das prioridades estratégicas com base nas quais foi 

elaborado o QFP; sublinha que estas prioridades devem ser tidas em conta durante a 

elaboração de uma Estratégia Europa 2030 abrangente, a qual será objeto de um exame 

aprofundado por parte do Parlamento antes da adoção do pacote do QFP pós-2020 pelo 

Conselho; 

6. Solicita à Comissão que, antes de elaborar a sua proposta relativa a um novo QFP, 

proceda a uma revisão global e exaustiva das despesas que avalie o seguinte: 

– Em que medida a afetação de recursos no orçamento da UE reflete as prioridades 

estratégicas da União e as oportunidades de criação de valor, em especial nas políticas 

que demonstraram escoar uma grande quantidade de recursos, embora desempenhando 

apenas funções de redistribuição, nomeadamente a política de coesão e a política 

agrícola comum (PAC), e em domínios políticos prioritários recentes que revelaram 

medidas orçamentais insuficientes em tempos de condições variáveis, tais como a 

política de imigração e a ação externa; 

– Em que medida os programas e regimes da UE contribuem para a realização das 

prioridades estratégicas, garantem a otimização dos recursos e controlam o risco de 

irregularidade, tal como proposto na nota informativa do Tribunal de Contas Europeu, 

de 3 de novembro de 2016, sobre a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual 

para 2014-20201; 

– Em que medida os diferentes programas e projetos da UE são executados em conjunto 

de forma coerente, em especial em domínios em que objetivos e execuções ambíguas 

podem conduzir a resultados contraditórios e a despesas ineficazes; 

– Em que medida certos programas não deram de todo provas de eficácia nem revelaram 

um valor acrescentado, devendo prever-se o seu abandono a fim de promover os 

programas que demonstraram ter um verdadeiro valor acrescentado; 

7. Solicita à Comissão que, antes de elaborar a sua proposta relativa a um novo QFP, 

proceda a uma análise comparativa dos custos de execução das subvenções e do apoio 

financeiro reembolsável, principalmente através de instrumentos financeiros, para o 

período de 2014-2020, com vista a estabelecer o nível real desses custos, conforme 

recomendado no Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu n.º 19/20162; 

8. Insta a Comissão a ter rigorosamente em conta os resultados da revisão das despesas 

aquando da elaboração da proposta de QFP e de uma futura Estratégia Europa 2030 

abrangente; insiste, a este respeito, em que a Comissão garanta que os mecanismos 

administrativos e de controlo são fiáveis a todos os níveis e em todas as fases do quadro 

orçamental da UE e que as fraudes e irregularidades podem ser detetadas e evitadas com 

eficácia; exorta a Comissão a avançar para uma avaliação baseada no risco em que os 

recursos de controlo possam ser concentrados sobretudo nas regiões e domínios políticos 

                                                 
1 Ver ponto 55. 
2  Relatório Especial n.º 19/2016 do Tribunal de Contas Europeu, intitulado «Execução do orçamento da UE 

através de instrumentos financeiros – Ensinamentos a retirar do período de programação de 2007-2013»  
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em que os riscos de irregularidades demonstraram ser mais significativos; 

Flexibilidade quanto aos objetivos e prioridades emergentes 

9. Regista que as políticas da União podem ter diferentes objetivos a curto, médio e longo 

prazo, cuja concretização pode não ser necessariamente determinada por um único quadro 

financeiro plurianual; considera que deve ser gizado um novo equilíbrio entre as 

prioridades políticas, a execução de medidas e os quadros financeiros; 

10. Exorta a Comissão a analisar a exequibilidade de introduzir uma verdadeira flexibilidade 

orçamental em termos de objetivos políticos através da criação, nomeadamente, de um 

programa orçamental evolutivo com um horizonte de planeamento a cinco anos, 

cláusula(s) de revisão em termos de objetivos e políticas e um programa de avaliação 

evolutivo; prevê uma maior flexibilidade interna entre rubricas e exercícios, de modo a 

permitir uma utilização plena dos novos limites máximos do QFP; 

11. Salienta que, durante o período de vigência do QFP, a UE pode passar por muitos novos 

desafios; insta a Comissão a prever flexibilidade no planeamento orçamental para que seja 

possível responder à evolução inesperada das circunstâncias de forma mais eficiente; 

considera, a este respeito, que continua a ser necessário tomar medidas de emergência 

adequadas em coordenação com outras ações, a fim de atenuar as crises na Europa, 

especialmente nos domínios da agricultura e migração, a par de medidas destinadas a 

garantir que o papel do Parlamento na execução e aprovação do QFP é plenamente 

respeitado e que o Conselho não delibera sem o consentimento do Parlamento; 

12. Recorda a preocupação manifestada pelo Parlamento com o facto de a complexidade 

financeira resultante da interação de mais de um milhar de instrumentos de engenharia 

financeira e fundos fiduciários, e de vários mecanismos financeiros de apoio às políticas 

da União que não são registados no balanço da União, constituir uma das principais razões 

pelas quais a responsabilização democrática das galáxias de orçamentos pode ser 

impossível; exige, para além da simplificação da galáxia de orçamentos, uma maior 

flexibilidade na utilização transsectorial dos diferentes instrumentos financeiros, de modo 

a superar as regras restritivas que impedem os beneficiários de tirar partido de múltiplos 

programas para projetos com objetivos comuns; 

13. Reitera o seu pedido no sentido de integrar o Fundo Europeu de Desenvolvimento no 

orçamento da UE, a fim de controlar e combater as causas profundas da migração 

excessiva de melhor forma e em conformidade com as políticas e estratégias da União, 

utilizando ferramentas e métodos resultantes da competência orçamental da União; 

considera que os desafios comuns europeus na política de desenvolvimento podem ser 

melhor controlados através de uma gestão comum do orçamento da UE; 

Necessidades devidamente justificadas e valor acrescentado europeu 

14. Aprova a sugestão feita pelo Tribunal de Contas Europeu na sua nota informativa sobre a 

revisão intercalar do quadro financeiro plurianual para 2014-2020 de que a definição da 

vigência de programas e regimes deve reger-se pelas necessidades políticas e não pela 
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duração do período de planeamento financeiro1; 

15. Salienta que os Estados-Membros e a Comissão devem poder apresentar necessidades 

bem fundamentadas em termos de financiamento da União e de objetivos e resultados a 

obter, antes de se definir a despesa, e sublinha a importância de respeitar as necessidades 

reais dos cidadãos através de uma abordagem integrada e territorial; insta a Comissão a 

definir claramente os critérios do valor acrescentado da UE, de forma a evitar quaisquer 

ambiguidades nas decisões relativas à despesa da UE; salienta, além disso, que os 

princípios da eficácia, da eficiência e da boa gestão financeira devem ser respeitados antes 

de cada decisão orçamental; 

16. É de opinião que as regiões que elaboram as suas contas em conformidade com as Normas 

Europeias de Contabilidade do Setor Público cumprem perfeitamente os requisitos da UE 

em matéria de transparência; observa, além disso, que a contabilidade por partidas 

dobradas seria a solução ideal para aliviar as obrigações de apresentação de relatórios à 

Comissão impostas às regiões e instituições de fomento; solicita, como incentivo 

suplementar, o cofinanciamento pela UE da aplicação e adaptação permanente das normas 

de contabilidade pública; 

17. Encoraja a Comissão a reforçar e racionalizar a estrutura e a composição das despesas da 

UE sobre a política de coesão a fim de enfrentar com sucesso as disparidades e as 

clivagens entre zonas urbanas e rurais e diferentes Estados-Membros, para inverter os 

processos de aprofundamento das divergências, e para superar a fragmentação e assegurar 

o futuro desenvolvimento vigoroso da UE enquanto comunidade democrática, forte e 

coesa; reitera a sua posição segundo a qual as prioridades políticas adicionais devem ser 

conjugadas com meios financeiros adicionais e não financiadas em detrimento das 

políticas existentes da UE; considera, no entanto, que as políticas de coesão económica, 

social e territorial da União podem continuar a prestar apoio às regiões menos 

desenvolvidas, e a favor de uma melhor cooperação transfronteiriça; incentiva, no entanto, 

a Comissão a não prestar apenas apoio meramente redistributivo mas sim, tendo em conta 

as necessidades reais dos cidadãos, a centrar-se ainda mais no desenvolvimento e na 

modernização do crescimento, na inovação, na mobilidade, nas alterações climáticas, na 

proteção do território contra as catástrofes de origem natural e humana, na energia e na 

transição ecológica, e no impacto territorial das políticas da UE, aplicando os mesmos 

critérios em toda a UE; assinala, além disso, que esta abordagem de base local gera um 

valor acrescentado europeu, bem como um valor para os cidadãos da UE e é essencial 

para alcançar o objetivo de uma Europa inteligente, sustentável e inclusiva, uma vez que 

proporciona flexibilidade na formulação de respostas integradas a diferentes necessidades 

territoriais, sem perder de vista a temática central das políticas da UE; 

18. Reitera o seu apelo à simplificação do sistema de gestão da política de coesão, a todos os 

níveis de governação e do sistema de controlo, que deveria assentar mais na confiança 

mútua e na cooperação entre as diferentes autoridades de auditoria, a fim de reduzir os 

encargos administrativos; é de opinião que a coesão económica, social e territorial da 

União deve centrar-se mais nas necessidades específicas das regiões com vista a dar 

resposta às suas verdadeiras fragilidades e dinamizar os seus pontos fortes; 

19. Salienta que os desenvolvimentos alcançados pelos beneficiários da política de coesão 

                                                 
1  Ver pontos 39 e 40. 
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devem ser tidos em conta em maior medida aquando da distribuição dos fundos da UE; 

insta a Comissão a apresentar uma revisão do sistema de taxas de cofinanciamento dos 

projetos de coesão que tenha em conta a evolução registada e reduza o financiamento da 

UE nos domínios em que já tenham sido realizados progressos; 

20. Salienta que é necessário encontrar um novo equilíbrio entre, por um lado, a PAC e as 

políticas de coesão e, por outro lado, entre as demais políticas internas da UE e o reforço 

da capacidade externa da União, incluindo no domínio da segurança e da defesa; exorta a 

Comissão a insistir na cooperação em matéria de segurança e defesa aquando da 

preparação da sua proposta para o QFP pós-2020 e aquando da reforma e execução dos 

instrumentos financeiros da UE, tais como o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE); apoia a ideia de uma maior integração europeia e de iniciativas 

concretas no domínio da segurança e da defesa; 

21. Recorda as suas observações1 sobre a estrutura insustentável da despesa da PAC: regista 

com preocupação que 44,7 % do total das explorações agrícolas da União tiveram um 

rendimento anual inferior a 4 000 EUR; manifesta-se ainda mais preocupado com o facto 

de, em média, 80% dos beneficiários do apoio direto da PAC terem recebido cerca de 20% 

dos pagamentos, e recomenda que a Comissão imponha um limite máximo aos 

pagamentos da PAC a fim de corrigir esta anomalia; realça que, em períodos de 

volatilidade ou crise, as explorações agrícolas de maior dimensão não carecem 

necessariamente do mesmo nível de apoio para estabilizar o rendimento agrícola que as 

explorações agrícolas mais pequenas, uma vez que beneficiam muitas vezes de potenciais 

economias de escala que as tornam provavelmente mais resilientes; considera que os 

regimes de financiamento da PAC poderiam centrar-se mais nos agricultores sujeitos a 

condicionalismos especiais: pequenas explorações agrícolas, zonas difíceis do ponto de 

vista climático e geográfico e regiões de fraca densidade populacional; 

22. Insta a Comissão a impor, no âmbito das suas reflexões sobre uma PAC simplificada e 

modernizada, uma diferente conceção de política ou modelo de distribuição de 

pagamentos diretos, com vista a propiciar uma melhor forma de ajustar os fundos públicos 

aos objetivos agroambientais e da ação climática; salienta, no entanto, a necessidade de 

prever uma compensação financeira equilibrada para cobrir os custos de manutenção de 

padrões sanitários e ambientais elevados na produção de alimentos, bem como os altos 

custos de produção associados às condições climáticas difíceis em certas áreas 

geográficas, uma vez que os agricultores europeus têm muitas vezes dificuldade em 

enfrentar a concorrência mundial; 

Como pôr termo às autorizações por liquidar: impacto da falta de uma verdadeira 

avaliação e de uma capacidade orçamental eficaz 

23. Lamenta profundamente o persistente nível elevado de autorizações por liquidar 

resultante, por um lado, de atrasos na apresentação pelos Estados-Membros dos pedidos 

de pagamento e, por outro lado, de atrasos consideráveis por parte da Comissão no 

momento de propor os programas; salienta que esta situação torna impossível qualquer 

avaliação e revisão eficaz da execução orçamental, seja a médio prazo ou no final do 

                                                 
1  Ver ponto 207 da sua resolução, 27 de abril de 2017, que contém as observações que constituem parte 

integrante das decisões sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 

de 2015, Secção III – Comissão e agências de execução (Textos Aprovados, P8_TA(2016)0143). 
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período de programação; lamenta que tal prejudique a capacidade de previsão da 

autoridade orçamental; lamenta, em particular, que as autorizações por liquidar tenham 

aumentado significativamente no final de 2016, atingindo 238 mil milhões de euros, e que 

o aumento em relação a 2015 — mais de 21 mil milhões de euros — tenha sido duas 

vezes mais elevado do que inicialmente previsto; 

24. Salienta que esta situação resulta, em grande medida, do nível muito baixo de 

apresentação de pedidos de pagamento pelos Estados-Membros para o período de 2014-

2020, e salienta que tal pode pôr em causa a eficácia dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento; solicita à Comissão que analise as causas dos atrasos na apresentação de 

pedidos de pagamento pelos Estados-Membros e, em especial, que reavalie a arquitetura 

global dos fundos estruturais, a fim de acelerar o processo de programação da UE, de 

acompanhamento pela Comissão e de execução pelas autoridades dos Estados-Membros; 

25. Exorta a Comissão a questionar o valor acrescentado da regra n+2 e n+3 nos pagamentos 

dos fundos estruturais e a apresentar uma proposta que estipule que, até ao final do 

período de programação, os Estados-Membros são obrigados a reembolsar os fundos 

estruturais latentes para o orçamento da UE; 

Orçamento baseado no desempenho: quadro para o estabelecimento de limites 

26. Insta a Comissão e os Estados-Membros a modernizar e reestruturar significativamente o 

orçamento da UE de acordo com os princípios de orçamentação baseada no desempenho, 

avaliando ao mesmo tempo e tendo sempre em conta o impacto social deste tipo de 

orçamentação, a fim de terem em conta as novas prioridades que foram acordadas a nível 

da UE-27, e a apoiarem uma função de estabilização orçamental da área do euro 

utilizando recursos próprios; 

27. Considera que qualquer nova capacidade orçamental proposta destinada especificamente 

aos Estados-Membros da área do euro deve ser desenvolvida no âmbito da União e estar 

sujeita a um controlo e a uma responsabilização democráticos e adequados por parte das 

instituições existentes, e que toda a assistência financeira prestada por esta capacidade 

deve estar subordinada à execução das reformas estruturais acordadas; 

28. Insiste em que o objetivo do orçamento da UE deve ser o de alcançar os objetivos 

políticos definidos numa estratégia política da UE e refletidos nas rubricas do QFP, e que 

as rubricas orçamentais devem ser apresentadas neste quadro e reagrupadas em fichas de 

programa que prossigam estes objetivos, e não elencadas por atividades; encoraja a 

Comissão a desenvolver uma abordagem mais integrada para o uso das diferentes rubricas 

orçamentais e fundos para poder dar resposta aos desafios concretos a nível regional, 

nacional e europeu; salienta também que as despesas associadas à cooperação reforçada 

devem ser incluídas no orçamento da UE; 

29. Recorda que, na sua resolução que acompanha a decisão de quitação de 2015, o 

Parlamento instou a Comissão a propor as atualizações necessárias da conceção e do 

mecanismo de execução dos fundos estruturais e de investimento europeus, tendo também 

em conta as sugestões do grupo de alto nível sobre a simplificação, a fim de reforçar o 

contributo da política de coesão para combater as disparidades em matéria de 

desigualdades entre as regiões e os Estados-Membros da União e prever, para o próximo 

período de programação, indicadores de desempenho mais flexíveis e mensuráveis, 
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incluindo o impacto social de tais programas; insiste em que todas as despesas futuras se 

devem centrar em programas e instrumentos com um valor acrescentado da UE 

comprovado e que o desempenho deve estar no centro da próxima geração de todos os 

programas e projetos, juntamente com um melhor equilíbrio geográfico, a fim de garantir 

uma distribuição equitativa do financiamento em toda a Europa; 

30. Salienta que as finanças da UE devem poder satisfazer as necessidades de financiamento 

de novas prioridades, tais como a luta contra o terrorismo, a gestão da migração 

abordando de forma mais adequada as causas profundas, a melhoria da integração através 

de controlos nas fronteiras, entre outras medidas, e a minimização dos efeitos do eventual 

défice financeiro resultante do Brexit; 

31. Solicita à Comissão que melhore a sua estratégia de comunicação do valor acrescentado 

dos fundos da UE aos cidadãos; 

Como preencher a lacuna depois do Brexit: racionalização do orçamento e introdução de 

novos recursos  

32. Considera que, embora a decisão do Reino Unido de sair da União seja um acontecimento 

lamentável que terá um impacto negativo na vida futura dos cidadãos no Reino Unido e 

nos restantes Estados-Membros, cria também uma oportunidade para redefinir e reformar 

as ambições políticas da UE-27 e os métodos e instrumentos orçamentais necessários; 

considera que a UE-27 deve ser ambiciosa na sua reforma do orçamento e procurar manter 

um orçamento anual da UE de dimensão semelhante à do orçamento da UE-28; 

33. Considera que os domínios políticos suscetíveis de ser mais significativamente afetados 

pelo défice orçamental resultante do Brexit devem ser protegidos de importantes reveses, 

a fim de evitar a desestabilização das atuais conjunturas económica, social ou 

administrativa; salienta, em particular, a necessidade de preservar os recursos da União no 

domínio do crescimento, do emprego, da coesão social, da investigação, do 

desenvolvimento e da inovação, a fim de reforçar a posição de liderança da União a nível 

global; insta a Comissão, neste contexto, a analisar atentamente as consequências dos 

diferentes cenários do Brexit aquando da preparação da proposta para o QFP e da 

respetiva avaliação de impacto; 

34. Realça, no entanto, que, ao preencher o défice orçamental, o principal objetivo não deve 

ser aumentar a percentagem de financiamento público, mas sim prever uma base 

financeira sustentável para todos os domínios políticos e mobilizar uma alavancagem 

máxima dos recursos privados; reclama, a este propósito, uma mudança de paradigma na 

despesa da UE, deixando para trás o financiamento baseado em subvenções e avançando 

no sentido de um sistema mais baseado em instrumentos financeiros, o qual, no entanto, 

considere também cuidadosamente as capacidades e as necessidades financeiras dos 

diferentes beneficiários; salienta, no entanto, que esta transição deve ocorrer de uma 

forma que não comprometa a gestão transparente do orçamento e as medidas de controlo 

orçamental; 

35. Recorda que os instrumentos financeiros não se adequam a todos os tipos de intervenções 

em domínios de ação como a política de coesão; refere que os empréstimos, o capital e as 

garantias podem desempenhar uma função complementar, mas devem ser usados com 

cautela, tendo por base uma avaliação ex ante adequada, e que as subvenções devem ser 
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complementadas apenas nos casos em que estes instrumentos financeiros demonstrem ter 

um valor acrescentado e sejam suscetíveis de ter um efeito de alavanca atraindo um apoio 

financeiro adicional; 

36. Salienta, em particular, a necessidade de omitir a desnecessária fixação de um limite 

máximo de 1 % do RNB da UE, posto em prática no atual QFP 2014-2020, uma vez que 

as despesas se restringem muitas vezes a este limite, dificultando claramente o equilíbrio 

do orçamento em tempos de circunstâncias variáveis; incentiva os Estados-Membros a 

terem em conta a flexibilidade nos seus debates sobre o orçamento; 

37. Incentiva a Comissão a apresentar propostas concretas para novos recursos, o que 

diminuiria a percentagem das contribuições nacionais meramente baseadas no RNB para o 

orçamento da UE; salienta que o novo sistema pode pôr fim à lógica contabilística 

antieuropeia da «contrapartida justa», a qual coloca desproporcionadamente a tónica sobre 

balanços líquidos entre Estados-Membros e tem, lamentavelmente, dominado os debates 

orçamentais no Conselho desde há largos anos; 

38. Considera que a Comissão deve, em primeiro lugar, examinar a possibilidade de cobrar 

um imposto sobre as emissões de CO2 através da fixação dos preços do carbono (por meio 

da tributação ou de instrumentos de mercado), como forma de reforçar o orçamento UE-

27, tal como apresentada pelo Grupo de Alto Nível sobre os Recursos Próprios no seu 

relatório sobre o futuro financiamento da UE1; entende que tal instrumento pode também 

proporcionar um valor acrescentado na Europa, dado que o imposto pode funcionar como 

um incentivo para a mudança de comportamento dos consumidores e produtores a favor 

de um futuro com menor intensidade de carbono; crê, no entanto, que qualquer solução da 

UE baseada em impostos deve ter um impacto tão neutro quanto possível no rácio total 

dos impostos em cada Estado-Membro, devendo antes basear-se no aumento das 

contribuições dos intervenientes de risco; frisa que um tal imposto sobre as emissões de 

CO2 teria de ter em conta os atuais regimes de comércio de emissões a fim de evitar 

sobreposições e contradições dos meios e objetivos; 

39. Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a considerarem também outros recursos 

baseados em impostos disponíveis ao nível da UE-27 que possam oferecer mais valor 

acrescentado europeu em determinados domínios políticos relacionados com riscos, 

reforçando ao mesmo tempo o orçamento da UE;  

40. Insta a Comissão a aproveitar a oportunidade para reformar o orçamento da UE e omitir 

todos os mecanismos de correção, uma vez que tal proporcionaria uma estrutura mais 

justa, equitativa e estimulante para todos os Estados-Membros. 

  

                                                 
1  Comissão Europeia, Relatório final e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre os Recursos Próprios a 

respeito do futuro financiamento da UE, de 4 de janeiro de 2017, pág. 41 a 43. 
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