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O Presidente
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Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt 
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Contributo, em nome da Comissão do Controlo Orçamental, sobre a 
proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da 
União Europeia (2018/0135(CNS))

Ex.mo Senhor Presidente,

A Comissão do Controlo Orçamental (CONT) decidiu apresentar um parecer sob a forma de 
carta sobre o assunto em epígrafe.

A Comissão CONT insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, 
a incorporar na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes da presente carta.

Em nome da Comissão CONT, muito agradeceria se dignasse assegurar que a resolução do 
Parlamento tenha em conta a posição e as considerações da Comissão CONT sobre os pontos 
referidos infra.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Monika Hohlmeier
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SUGESTÕES

1. Congratula-se com a proposta alterada de decisão do Conselho, apresentada pela Comissão, 
relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia no âmbito do seu Plano de 
Recuperação da Europa, a fim de combater o impacto da pandemia de coronavírus; considera 
que a amplitude das consequências geradas por esta pandemia exige uma resposta 
extraordinária da UE e meios para complementar a utilização dos recursos orçamentais 
nacionais;

2. Congratula-se, em especial, com a mudança de paradigma proposta que autoriza a Comissão 
Europeia a contrair, a título excecional, empréstimos no montante máximo de 750 mil 
milhões de euros nos mercados de capitais; apoia igualmente o aumento temporário dos 
limites máximos dos recursos próprios como condição necessária para a conceção da futura 
estratégia de contração de empréstimos, especialmente através da geração de passivos que 
abranjam vários períodos do quadro financeiro, sendo que a margem assim criada garantirá 
a capacidade da União para restituir os montantes dos empréstimos contraídos nos mercados 
de capitais, o mais tardar, a partir de 2028; solicita que os custos relacionados com o 
reembolso do capital e respetivos juros sejam refinanciados pelo orçamento da União para 
além dos limites máximos do QFP; insiste em que a metodologia dos reembolsos deve ser 
transparente, compreensível e suscetível de controlo; insiste em que os reembolsos sejam 
efetuados através de um sistema sustentável e transparente de novos recursos próprios da 
UE e sejam integralmente cobertos pelas receitas de verdadeiros novos recursos próprios da 
UE, a fim de assegurar a credibilidade e a viabilidade do plano de reembolso;  considera que, 
se possível, os reembolsos deverão começar já antes de 2028, em função da recuperação 
económica da UE, a fim de evitar encargos desnecessários para a próxima geração e evitar 
futuros cortes no orçamento da UE em razão dos reembolsos; reitera, mais uma vez, que o 
Parlamento não dará a sua aprovação ao QFP para 2021-2027 sem um acordo sobre a 
reforma do sistema de recursos próprios da UE, incluindo a introdução de um conjunto de 
novos recursos próprios;

3. Salienta igualmente que o registo dos proventos dos empréstimos contraídos pela União no 
orçamento da UE como receitas afetadas externas deve ser cuidadosamente controlado pelo 
Tribunal de Contas e pelo Parlamento no processo de quitação devido à sua grande 
magnitude financeira; salienta ainda que a dimensão destas atividades de contração de 
empréstimos exige um aumento das competências profissionais e da capacidade 
administrativa para assegurar a eficiência das operações de contração e de reembolso de 
empréstimos, um quadro de gestão e controlo de risco específico para garantir a fiabilidade 
dos registos contabilísticos e uma avaliação rigorosa das responsabilidades incorridas; 
sublinha, no entanto, que o controlo dos custos de gestão deve ser objeto de supervisão 
rigorosa; solicita que o relatório intercalar sobre o plano de contração de empréstimos seja 
comunicado à autoridade de controlo orçamental para ser devidamente examinado no âmbito 
do processo de quitação;

4. Considera que a necessidade de garantir a credibilidade e a sustentabilidade da capacidade 
de reembolso do instrumento Next Generation reforça o apelo de longa data do Parlamento 
para que sejam introduzidas novas receitas ambiciosas e sólidas a nível da UE a partir de 1 
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de janeiro de 2021, nomeadamente garantindo recursos próprios estáveis, eficientes e 
genuinamente europeus, para manter a sustentabilidade do modelo da União de cooperação 
entre os Estados-Membros e para reforçar e desenvolver o processo de integração europeia, 
os objetivos políticos da União e um elevado nível de investimento;

5. Congratula-se com as três novas categorias de recursos próprios propostas que incluem uma 
percentagem da matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades 
(MCCCIS), uma percentagem de 20 % das receitas geradas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão e uma contribuição nacional calculada com base na quantidade de 
resíduos de embalagens de plástico não reciclados em cada Estado-Membro, a fim de 
alcançar um orçamento da UE autossustentável a médio prazo; convida a Comissão a 
apresentar as correspondentes propostas legislativas com vista à integração destes novos 
recursos próprios de acordo com um calendário juridicamente vinculativo, uma análise 
aprofundada da sua base, e métodos de recolha com uma estimativa dos respetivos custos de 
cobrança, assegurando simultaneamente a sua auditabilidade; salienta igualmente que o 
futuro imposto digital não deve constituir um encargo para as PME e que as regras que regem 
o imposto digital devem ser tão claras e simples quanto possível e não burocráticas e permitir 
uma aplicação fácil na prática; 

6. Recorda a importância de utilizar os recursos próprios para alcançar os objetivos políticos da 
União Europeia, em particular para fazer face aos desafios globais das alterações climáticas, 
da equidade social e da digitalização;

7. Observa, contudo, que a proposta da Comissão não inclui uma avaliação de impacto de 
acordo com as Orientações para Legislar Melhor, quando é provável que os impactos 
económicos, ambientais ou sociais da ação da UE sejam significativos; solicita à Comissão 
que forneça mais informações sobre os dados estatísticos que serão utilizados para calcular 
e cobrar os novos recursos próprios; considera que a disponibilização destas informações é 
da maior importância para permitir uma auditoria exaustiva e garantir a prestação de contas; 
solicita que esta avaliação de impacto ou informação adicional a fornecer se debruce, em 
particular, sobre o impacto dos novos recursos próprios nas PME;

8. Recorda, neste contexto, que o sistema de recursos próprios proposto não deve aumentar a 
carga fiscal global para os contribuintes da UE, deve evitar que o encargo de financiar a 
recuperação recaia sobre os mais vulneráveis e deve conduzir a uma redução proporcional 
da contribuição dos Estados-Membros para o orçamento da UE; considera que a 
percentagem de novos recursos próprios genuínos deve desempenhar um papel significativo 
no lado das receitas do orçamento da UE e garantir a promoção de um mercado interno justo;

9. Reitera igualmente a necessidade de melhorar a gestão das receitas da UE existentes, 
nomeadamente uma aplicação simplificada do recurso próprio do IVA e a racionalização das 
disparidades nos controlos aduaneiros, a fim de reduzir as possibilidades de erros, 
irregularidades e fraudes lesivos dos recursos próprios da UE e dos interesses financeiros da 
UE;

10. Chama a atenção para o facto de as receitas futuras geradas pela implementação das políticas 
da UE e a aplicação dos regulamentos da UE deverem ser integradas no orçamento da UE 
como uma questão de princípio, uma vez que constituem uma verdadeira fonte de 
rendimento da UE;
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11. Reitera a importância de pôr termo, o mais rapidamente possível, ao atual sistema de 
correções e compensações e, em todo o caso, não para além de 2025, data proposta pela 
Comissão para eliminar progressivamente todas as compensações, o que conduzirá a uma 
estrutura do sistema de recursos próprios mais simples, mais justa, democraticamente 
responsável e mais transparente; insiste em que o sistema e a distribuição das compensações 
futuras devem ser transparentes e suscetíveis de responsabilização; reitera a sua posição 
relativamente aos custos ligados à cobrança dos direitos aduaneiros, que devem ser fixados 
em 10 %, ou seja, a sua taxa inicial;

12. Considera que o sistema proposto de financiamento da UE continuará a ser complexo em 
termos globais e deve estar sujeito a um maior controlo democrático e à responsabilização a 
nível da UE; solicita, para o efeito e em relação à revisão dos Tratados da UE, a alteração do 
artigo 311.º do TFUE, com o objetivo de reforçar o papel do Parlamento no processo de 
tomada de decisões para a adoção das próximas decisões relativas aos recursos próprios.


