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É TEMPO DE DEFINIR O QUADRO FINANCEIRO DA UNIÃO  

PARA 2021-2027 

1. É chegada a hora de apresentar resultados 

Em junho, os dirigentes confirmaram o seu objetivo de chegar a acordo sobre o futuro quadro 

financeiro da União antes do final de 2019. Desde então, os trabalhos foram progredindo, sob a 

liderança da Presidência finlandesa do Conselho. Estes trabalhos permitiram identificar áreas 

consensuais, bem como os domínios em que será necessário chegar a um compromisso para se obter 

um acordo equilibrado que seja justo para todas as partes. 

Um acordo sobre o futuro quadro até ao final de 2019 proporcionará à União um sentimento renovado 

de enfoque e determinação. Contribuirá para evitar atrasos e bloqueios, pelo menos tão graves como 

os que se verificaram no início do período atual, cujos efeitos se fizeram sentir em todos os Estados-

Membros em 2014 e 2015. Este objetivo está ao nosso alcance, mas só será possível com uma forte 

liderança e determinação no sentido de encontrar soluções consentâneas com o interesse geral 

europeu. 

O Conselho Europeu de outubro constituirá uma oportunidade para os dirigentes emitirem orientações 

sobre os parâmetros fundamentais do futuro quadro. Trata-se nomeadamente da dimensão global do 

orçamento, do equilíbrio entre domínios de intervenção, do futuro financiamento do orçamento e do 

condicionalismo associado ao financiamento. A missão dos dirigentes consiste em encontrar um 

equilíbrio justo, que conjugue ambição e realismo, tendo ainda plenamente em conta a posição do 

Parlamento Europeu, que continua a defender um orçamento ambicioso para o futuro.  

Ao longo desta fase final, a Comissão continuará a bater-se pela modernidade, pela racionalização e 

pela flexibilidade de que o orçamento da União necessita. É chegado o momento de as instituições 

unirem esforços com vista a dotar a União dos meios que necessita para ter sucesso ao longo da 

próxima década. Restam apenas 14 meses antes do lançamento dos novos programas, e muito trabalho 

por fazer. É hora de agir. 

2. Um orçamento à altura dos desafios 

O quadro financeiro para 2021-2027 deve proporcionar os recursos necessários para levar para a frente 

a agenda positiva acordada em Roma e em Sibiu. Trata-se de uma oportunidade única para traduzir em 

medidas concretas as prioridades identificadas na agenda estratégica do Conselho Europeu e nas 

orientações políticas da presidente eleita da Comissão, Ursula von der Leyen. O nível global do futuro 

quadro deve estar à altura das ambições da União, tendo simultaneamente em conta as consequências 

orçamentais da saída do Reino Unido. 

A Comissão propôs um orçamento de longo prazo equivalente a 1,114 % do rendimento nacional 

bruto da UE 27. Algumas partes defendiam que o orçamento se deveria limitar a 1,00 %, enquanto 

outras apoiavam o apelo do Parlamento Europeu no sentido de um orçamento mais elevado, de até 

1,3 %. É essencial situar estes valores no seu contexto. Atualmente, o orçamento de longo prazo da 

UE para 28 Estados-Membros equivale a 1,03 % do rendimento nacional bruto da UE 28, incluindo o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento. Todavia, se eliminarmos as despesas no Reino Unido esta 

percentagem sobe para 1,16 % do rendimento nacional bruto da UE 27. É este o ponto de comparação 

adequado. 
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Dimensão do orçamento da UE em percentagem do rendimento nacional bruto (RNB) 

 

O nível proposto pela Comissão representa já uma redução em relação à situação atual. Trata-se de 

uma resposta realista ao impacto da saída de um contribuinte importante para o orçamento da UE, 

constituindo simultaneamente um incentivo de financiamento essencial para as novas prioridades e as 

prioridades emergentes.  

Um orçamento de longo prazo desta dimensão não teria como resultado aumentos significativos e 

insustentáveis das contribuições dos Estados-Membros. O aumento das contribuições nacionais, em 

cerca de um terço até 2027, relativamente aos níveis de 2020, é sobretudo uma consequência da 

inflação e do crescimento real, que conduzirão a aumentos semelhantes dos orçamentos nacionais 

durante esse período. O remanescente resulta em parte da saída do Reino Unido da UE, e, em parte, do 

reforço do investimento em prioridades comuns, como a investigação, a digitalização, o clima, a 

migração, a segurança e a defesa, bem como a ação externa da União. 

Novos cortes significativos impediriam a União de prosseguir as suas prioridades e teriam um impacto 

imediato sobre o nível do apoio da UE às regiões e aos agricultores, estudantes e investigadores 

europeus. Criaria uma lacuna grave em relação à agenda estratégica acordada pelo Conselho Europeu 

em junho de 2019. 

Por conseguinte, o Conselho Europeu deve definir com urgência uma gama realista de valores 

para o nível global do orçamento da UE. Um desvio significativo em relação à solução equilibrada 

proposta pela Comissão teria consequências significativas. Um orçamento maior permitiria à União ir 

mais longe em conjunto, mas exerceria uma pressão adicional sobre as contribuições nacionais, 

embora a reforma do sistema de financiamento do orçamento da UE, tal como proposta pela 

Comissão, atenuasse esse efeito. Em contrapartida, um orçamento mais reduzido teria um impacto 

negativo sobre a capacidade da União para prosseguir com eficácia a sua agenda estratégica e as suas 

prioridades. Comprometeria a modernização das nossas políticas e a nossa capacidade de resposta às 

novas prioridades urgentes. 

Média 

1993 -1999 
Média 

2000 -2006 

Média 

2007 -2013 

Média 

2014 -2020 

2021 -

2027** 

1,25 % 1,09 % 1,00 % 

0,03 % 

0,02 % 0,03 % 

0,03 % 

1,12 % 

Limite máximo das autorizações em % do RNB da UE 
* Autorizações estimadas para 2014-2020  
(com exclusão das despesas do Reino Unido), em % do RNB 

da UE 27 
** Com a integração («orçamentação») do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento 
  

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Média  

2014-2020, 
UE-27* 

1,11 % 1,13 % 

0,03 % 

0,03 % 



 

3 

3. Uma abordagem mais justa para o financiamento do orçamento da UE 

Os programas com forte valor acrescentado para a UE, se bem-sucedidos, beneficiam todas as partes, 

independentemente do local onde o investimento é realizado. Além disso, os benefícios da adesão à 

União vão bem mais além das meras receitas orçamentais. É por este motivo que seria errado adotar 

uma abordagem estritamente focalizada nos «saldos líquidos». Este orçamento é um orçamento para 

todos os europeus, que investe em domínios nos quais a agregação de recursos a nível da UE permite 

alcançar aquilo que os orçamentos nacionais não conseguem. 

Atualmente, a contribuição de cada Estado-Membro para o orçamento da UE não reflete a 

solidariedade ou a prosperidade relativa. A acumulação de abatimentos e de correções ao longo do 

tempo conduziu a um sistema opaco e injusto. Os Estados-Membros que beneficiam de abatimentos 

contribuem com uma parte dos seus rendimentos que é inferior à dos outros Estados-Membros. Os 

Estados-Membros mais ricos pagam menos, em percentagem do seu rendimento nacional bruto per 

capita. 

Contribuições nacionais em percentagem do rendimento nacional bruto (RNB) 

 

 

A saída do Reino Unido e a cessação de outras correções irão automaticamente pôr termo ao atual 

sistema complexo de abatimentos e correções, o que é conveniente, nomeadamente porque os 

argumentos invocados aquando do Conselho Europeu de Fontainebleau já não fazem sentido 

atualmente. Em 1984, o Reino Unido era um Estado-Membro relativamente pobre e no orçamento 

predominavam as transferências agrícolas. A situação é agora muito diferente: os Estados-Membros 

que beneficiam de abatimentos contam-se entre os mais prósperos da União e as despesas da UE 

evoluíram significativamente, tornando-se mais diversificadas. Por conseguinte, a Comissão propôs a 

eliminação progressiva dos abatimentos ao longo de um período de cinco anos. É agora o momento 

de o Conselho Europeu chegar a acordo sobre um sistema mais justo e mais transparente, em 

que as mesmas regras se aplicam a todos. 

O Conselho Europeu deverá também dar o necessário impulso aos trabalhos em curso sobre a 

definição de novas fontes de financiamento para o orçamento da UE. A introdução de novas fontes 

de receitas tem uma dupla vantagem. Por um lado, contribuiria para forjar uma ligação mais estreita 

entre o orçamento e as prioridades estratégicas, como a política climática. Por outro lado, contribuiria 

para atenuar o aumento das contribuições nacionais.  

0.70 

0.91 
0.85 

0.90 

2020 2027

Estados-Membros que beneficiam de correções 

Estados-Membros com RNB per capita inferior à média da UE 

Média em 2020 

Média em 2027 

UE-27: 0,91 

UE-28: 0,81 
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Existe agora um amplo apoio entre os Estados-Membros relativamente a um novo recurso próprio 

baseado nos resíduos de embalagens de plástico não recicladas. O apoio a um novo recurso próprio 

associado ao Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE está a ganhar força. A presidente 

eleita da Comissão Europeia anunciou igualmente que iria propor legislação com vista a alargar este 

regime ao setor marítimo e reduzir gradualmente as licenças de emissão atribuídas gratuitamente ao 

setor da aviação. Também poderiam ser exploradas outras fontes possíveis de receitas.  

É amplamente reconhecido, entre as partes interessadas, que a situação atual já não é sustentável. O 

Parlamento Europeu deixou claro que a reforma do sistema de recursos próprios e a diversificação das 

fontes de receitas serão um fator essencial na sua decisão de aprovação do futuro quadro financeiro. 

Há que concluir rapidamente os trabalhos, para preparar o terreno para as decisões finais sobre 

os novos recursos próprios como parte de um acordo equilibrado. 

4.  Um orçamento moderno e orientado para os resultados, no futuro 

A modernização deve ser a marca distintiva do futuro quadro financeiro. Para tal, é necessário rever o 

equilíbrio entre os diferentes domínios de despesa e reconfigurar os programas a fim de maximizar a 

sua eficácia e o contributo que prestam às prioridades políticas. O debate sobre a dimensão do 

orçamento não pode ser dissociado da sua configuração: o financiamento apenas tem utilidade se for 

bem orientado e aplicado de forma eficaz. 

Um orçamento moderno implica um novo equilíbrio entre as políticas de despesa. O Conselho 

Europeu deve, por conseguinte, assegurar que o equilíbrio proposto pela Comissão é mantido no 

acordo final, acentuando a proeminência das novas prioridades.    

Evolução dos principais domínios de intervenção no orçamento da UE 

 

 

O Conselho Europeu deverá também apoiar a modernização da política de coesão e da política 

agrícola comum, que continuarão a desempenhar um papel vital na configuração do futuro da Europa. 

A Comissão propôs a modernização destes pilares essenciais do orçamento da UE, para que continuem 

a evoluir em consonância com as novas prioridades - incluindo uma ambição mais forte em matéria 

climática e ambiental - e com a evolução da realidade económica e social.  

Política Agrícola 

Comum e Pescas 
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O próximo quadro financeiro deve, além disso, colocar uma forte ênfase na coerência das políticas, no 

reforço da ligação entre o financiamento e as prioridades políticas e na garantia de que estão reunidas 

as condições para que os programas produzam o máximo efeito. Este orçamento deverá ser moderno e 

orientado para os resultados.  

O Conselho Europeu deve marcar um forte apoio às medidas destinadas a fazer com que o 

orçamento seja mais eficaz na produção de resultados e a reforçar a ligação entre os programas 

e as prioridades políticas da União. Essa ligação mais forte deverá, em particular, ser alcançada 

através de: 

 Uma abordagem ambiciosa em matéria de ação climática: um objetivo de, no mínimo, 25 % da 

despesa contribuir para objetivos climáticos é ambicioso e pode ser alcançado de forma credível 

através de objetivos setoriais e da integração da ação climática em todos os programas financeiros 

relevantes. Além disso, são importantes medidas credíveis em matéria de resistência às alterações 

climáticas, para se assegurar a coerência das políticas. A concentração de uma massa crítica de 

apoio da UE na ação climática e a introdução de um novo critério de atribuição para efeitos da 

política de coesão, ligado às emissões de gases com efeito de estufa, permitiria também ao 

orçamento da UE contribuir mais plenamente para as prioridades políticas da União. O «Fundo 

para uma Transição Justa» anunciado pela presidente eleita da Comissão reforçará ainda mais a 

tónica na consecução de uma transição climática justa e eficiente.  

 Uma resposta orçamental global aos desafios da migração: isto exigirá um aumento 

significativo dos recursos para os instrumentos internos e externos, um forte apoio aos Estados-

Membros e às regiões que enfrentam os desafios mais importantes e estão sujeitas a pressões mais 

fortes, bem como uma maior capacidade de resposta, a fim de orientar rapidamente os fundos para 

onde e quando mais são necessários.  

 Dirigir o orçamento da UE em peso para as reformas nacionais e as prioridades de 

investimento essenciais acordadas através do processo do Semestre Europeu. Do mesmo modo, 

deve ser mantida uma estreita ligação entre o financiamento da política de coesão e a governação 

económica da UE, a fim de assegurar uma execução orçamental eficiente. Certos novos 

instrumentos, como o instrumento orçamental para a convergência e a competitividade da área do 

euro, funcionarão igualmente como catalisadores das reformas estruturais e dos investimentos 

essenciais.  

 Reforçar o apoio à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, através de um 

Fundo Social Europeu Mais alargado e centrado no investimento nas pessoas e na coesão social.  

Além disso, um conjunto de ferramentas reforçado para a proteção do orçamento da UE em caso de 

deficiências generalizadas no Estado de direito é uma característica essencial do futuro quadro 

financeiro. Trata-se de um mecanismo de proteção que abrange todas as áreas de despesa, a fim de 

assegurar que o orçamento da UE é gasto de forma eficiente, e não de uma sanção dirigida contra 

determinados Estados-Membros.  

5. Conclusão - caminho a seguir para um acordo  

As negociações sobre o futuro quadro financeiro estão a aproximar-se do momento da verdade. Os 

trabalhos de natureza técnica progrediram a um ritmo sem precedentes desde que a Comissão 

apresentou as suas propostas em maio de 2018, e constituem uma plataforma sólida para a fase final 

dos trabalhos. No entanto, o tempo é agora extremamente apertado. Há ainda muitos passos a dar antes 

de os novos programas serem lançados em 1 de janeiro de 2021. Sem um acordo rápido no Conselho 

Europeu, os atrasos nos investimentos e projetos essenciais poderão ser ainda mais acentuados do que 

no início do período atual, o que teria um impacto significativo sobre os beneficiários do 

financiamento da UE em toda a União. 
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O objetivo político de se chegar a um acordo no Conselho Europeu até ao final do ano constitui um 

desafio, mas é exequível. A próxima etapa consiste em o Conselho Europeu de outubro fornecer 

orientações políticas sobre as principais questões enunciadas na presente comunicação. Estas questões 

estão estreitamente interligadas. A chave para o sucesso será encontrar um pacote justo e equilibrado 

que conjugue: 

 um nível global de financiamento adequado às prioridades comuns da União; 

 um orçamento moderno, que estabeleça um equilíbrio adequado entre as diferentes políticas e dê 

uma forte ênfase ao valor acrescentado da UE; 

 uma abordagem mais transparente para o financiamento do orçamento da UE e a introdução de 

novas fontes de receitas para apoiar as prioridades e reduzir a pressão sobre as contribuições 

nacionais; e  

 uma maior coerência política, reforçando a ligação entre o financiamento e as prioridades políticas 

e reforçando o conjunto de instrumentos de proteção do orçamento. 

A Comissão insta o Conselho Europeu a emitir orientações claras sobre estes pontos, tendo 

plenamente em conta as opiniões expressas pelo Parlamento Europeu. 

Além disso, o Parlamento Europeu e o Conselho deverão continuar a fazer avançar o mais 

rapidamente possível os trabalhos sobre os programas financeiros setoriais, com base nos progressos 

consideráveis já realizados. 

A Comissão continua plenamente empenhada em trabalhar em estreita colaboração com o Parlamento 

Europeu, o Conselho Europeu e o Conselho para que estas negociações vitais sejam concluídas em 

tempo útil e com êxito.  
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