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SUGESTÕES

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

1. Constata que o actual sistema de recursos próprios da União não é transparente para os 
cidadãos nem cumpre os objectivos fixados nos Tratados, especialmente no tocante à
garantia da autonomia financeira da União;

2. Assinala que o actual sistema, em vez de dotar a UE com recursos próprios suficientes 
para aplicar as suas políticas, torna o financiamento comunitário incompreensível para os
cidadãos e conduz a negociações entre os Estados-Membros, quer sejam contribuintes ou 
receptores líquidos, que visam sempre a redução das contribuições nacionais, com base no 
chamado "justo retorno", princípio que ignora por completo as múltiplas vantagens que 
todos os parceiros comunitários retiram da sua pertença à União e que contraria qualquer 
lógica de coesão;

3. Apoia, consequentemente, a profunda revisão do sistema de financiamento da União 
(tanto das despesas como das receitas) que a Comissão se comprometeu a empreender em 
2008/2009, em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 
2005 e com a Declaração relativa à revisão do quadro financeiro plurianual anexa ao 
Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, de 17 de
Maio de 2006;

4. Considera necessário conceber um novo sistema de recursos próprios da UE que:

− seja constituído por verdadeiros recursos próprios comunitários e não por 
contribuições nacionais para o orçamento europeu;

− garanta à União os meios suficientes para financiar adequadamente as suas 
políticas, tendo em conta, nomeadamente, futuros alargamentos;

− seja transparente e compreensível;

− esteja sujeito a processos de tomada de decisão e de controlo plenamente 
democráticos;

− seja equitativo;

5. Considera ser conveniente, para o efeito, a introdução gradual de um autêntico recurso 
próprio da União, de natureza fiscal, que estabeleça uma relação directa entre os cidadãos
e as finanças comunitárias, que seja eficaz e equitativo, e que não represente um aumento
da carga fiscal global sobre os contribuintes;

6. Relativamente aos mecanismos de decisão em matéria de recursos próprios:

− reafirma o seu acordo com o mecanismo previsto na Constituição Europeia, 
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baseado, por um lado, em disposições fundamentais enunciadas numa lei europeia 
do Conselho, adoptada após consulta do Parlamento Europeu e aprovada por todos 
os Estados-Membros de acordo com as suas respectivas regras constitucionais, e, 
por outro lado, em medidas de execução estabelecidas por uma lei do Conselho 
adoptada por maioria qualificada após aprovação do PE;

− Recorda, no entanto, que tais previsões fazem indissociavelmente parte do acordo 
global em matéria de finanças da União consagrado na Constituição Europeia e 
baseado nos seguintes elementos:

● a última palavra em matéria de recursos próprios continua a caber aos 
Estados-Membros,

● inclusão das actuais perspectivas financeiras no Tratado por via de uma lei que 
estabeleça o quadro financeiro plurianual, imperativamente com o acordo do 
Conselho e do Parlamento Europeu,

● supressão da distinção entre despesas obrigatórias e não obrigatórias no 
orçamento anual,

● atribuição ao PE de um poder de decisão sobre a totalidade do orçamento 
anual;

7. Sublinha que o posterior aprofundamento da integração política europeia implicará 
necessariamente uma simplificação do processo decisório em matéria de recursos 
próprios, de forma a torná-lo mais eficaz e a conferir ao PE o poder de aprovação desses
recursos, conjuntamente com os parlamentos nacionais dos Estados-Membros, de forma a 
tornar o processo de decisão plenamente comunitário;

8. Considera que, para que esta revisão tenha êxito, é indispensável, paralelamente à reforma 
do sistema de recursos próprios, uma reformulação dos objectivos de despesa da União, a 
fim de consolidar o conjunto das suas políticas, tendo em conta a evolução do processo de 
construção europeia e com base numa reflexão conjunta entre o Parlamento Europeu, a 
Comissão, o Conselho e os parlamentos nacionais;

9. Congratula-se, por conseguinte, com a metodologia adoptada pelo relator de fundo no que 
respeita ao diálogo com os parlamentos nacionais, bem como com os fecundos debates 
efectuados até hoje nos fóruns parlamentares sobre o futuro da Europa.
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