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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sua reunião de 15 e 16 de Dezembro de 2005, o Conselho convidou a Comissão a 
apresentar uma proposta de nova decisão em matéria de recursos próprios da União Europeia 
e a alterar o documento de trabalho sobre a correcção do Reino Unido que a acompanha, a fim 
de pôr em execução as suas conclusões em relação ao financiamento da União Europeia e de 
assegurar que as disposições respeitantes ao sistema de recursos próprios se pautem pelo 
objectivo geral de equidade e progressividade. Essas disposições devem em seguida garantir, 
em consonância com as conclusões do Conselho Europeu de Fontainebleau de 1984, que 
nenhum Estado-Membro suporte uma carga orçamental excessiva em relação à sua 
prosperidade relativa.

A maior parte da proposta da Comissão supramencionada expõe em pormenor as medidas 
técnicas necessárias para adaptar a actual legislação em matéria de recursos próprios com vista 
à aplicação das disposições especiais adoptadas a favor da Alemanha, da Áustria, dos Países 
Baixos e da Suécia, bem como o método de cálculo do mecanismo de correcção do Reino 
Unido tendo em conta as reduções acordadas no sentido de assegurar que este país participe 
plenamente no financiamento do alargamento em curso.

Entende-se por recursos próprios da União uma "fonte de financiamento separada e 
independente dos Estados Membros". Assim sendo, os recursos próprios da União têm 
tradicionalmente tido por base os direitos aduaneiros, os direitos niveladores agrícolas, as 
quotizações do açúcar e o IVA, aos quais foi acrescentado em 1988 um recurso baseado no 
RNB. Esta situação não é alterada pela presente proposta. 

Contudo, devido à globalização e à consequente redução dos direitos aduaneiros, o recurso 
baseado no RNB é agora o principal recurso que financia o grosso do orçamento, determina o 
limite máximo da matéria colectável do IVA e, o que é mais importante, fixa o limite máximo 
do montante global dos recursos que a Comunidade pode receber. Na sequência desta 
evolução, o mecanismo dos recursos próprios tornou-se largamente obsoleto. Se não for 
modificado, acentuar-se-á a insuficiência dos recursos de que a União necessita para enfrentar 
os desafios dos anos vindouros e para realizar as suas ambições. É necessário propor um novo 
sistema de auto-financiamento que seja  compreensível, transparente e susceptível de gerar
receitas suficientes para a União durante muitos anos.

Reconhecendo estes aspectos, o Conselho Europeu de Dezembro convidou a Comissão a 
empreender uma reapreciação global e abrangente que cubra todos os aspectos das despesas e 
dos recursos da UE e é particularmente importante que a declaração anexada ao Acordo 
Interinstitucional recentemente concluído preveja que o Parlamento Europeu seja estreitamente 
associado à elaboração dessa reapreciação.

É claramente neste contexto que podem ser propostas novas fonte dinâmicas de financiamento 
para a União. O tipo de instrumento financeiro ou o pacote de mecanismos financeiros mais 
adequados para satisfazer as necessidades futuras ainda está por determinar. Qualquer 
proposta nesse sentido deverá manter como elemento central os pagamentos efectuados pelos 
Estados-Membros com base numa percentagem do RNB e da sua prosperidade relativa. 
Poderão também ser encaradas fontes complementares constituídas por uma combinação de 
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instrumentos financeiros como uma percentagem do IVA, uma parte dos lucros das empresas, 
ou uma percentagem do imposto sobre o rendimento.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Projecto de resolução legislativa

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 11 

(11) O Conselho Europeu de 15 e 16 de 
Dezembro de 2005 exortou a Comissão a 
empreender uma análise completa e 
abrangente, que cubra todos os aspectos das 
despesas e dos recursos da UE e a apresentar 
um relatório sobre essa análise em 
2008/2009. Nesse contexto, é, por 
conseguinte, conveniente que a Comissão 
proceda a uma reapreciação geral do sistema 
de recursos próprios, acompanhada, se 
necessário, de propostas adequadas.

(11) O Conselho Europeu de 15 e 16 de 
Dezembro de 2005 exortou a Comissão a 
empreender uma análise completa e 
abrangente, que cubra todos os aspectos das 
despesas e dos recursos da UE e a apresentar 
um relatório sobre essa análise em 
2008/2009. Nesse contexto, é, por 
conseguinte, conveniente que a Comissão 
proceda a uma reapreciação geral do sistema 
de recursos próprios, acompanhada, se 
necessário, de propostas adequadas. Ao 
proceder a essa reapreciação e ao elaborar 
as suas propostas, a Comissão deverá
tomar em consideração o trabalho e as 
recomendações do Parlamento Europeu, 
em conformidade com a declaração 
anexada ao Acordo Interinstitucional de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira.

Alteração 2
Artigo 9 
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No âmbito da análise completa e abrangente, 
que cubra todos os aspectos das despesas e 
dos recursos da UE, sobre a qual deverá
apresentar um relatório em 2008/2009, a 
Comissão deverá proceder a uma 
reapreciação geral do sistema de recursos 
próprios, acompanhada, se necessário, de 
propostas adequadas.

No âmbito da análise completa e abrangente, 
que cubra todos os aspectos das despesas e 
dos recursos da UE, sobre a qual deverá
apresentar um relatório em 2008/2009, a 
Comissão deverá proceder a uma 
reapreciação geral do sistema de recursos 
próprios, acompanhada, se necessário, de 
propostas adequadas. Ao proceder a essa 
reapreciação e ao elaborar as suas 
propostas, a Comissão deverá tomar em 
consideração o trabalho e as 
recomendações do Parlamento Europeu, 
em conformidade com a declaração 
anexada ao Acordo Interinstitucional de 
2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina
orçamental e a boa gestão financeira.


