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Quadro Financeiro Plurianual

Mecanismo
de Recuperação e Resiliência -
37%

Mecanismo
de Recuperação e
Resiliência - 20%

Sem percentagem definida
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6 pilares do Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(Proposta Parlamento Europeu)

- Transição ecológica, tendo em conta os objetivos do Pacto Ecológico;

- Transformação digital, tendo em conta os objetivos da agenda digital;

- Coesão económica, produtividade e competitividade, tendo em conta os
objetivos da estratégia industrial e da estratégia para as PME;

- Coesão social, tendo em conta os objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

- Resiliência institucional, a fim de aumentar a capacidade de reação em situações
de crise; 

- Políticas para o instrumento de recuperação «Next Generation EU», tendo em
conta os objetivos da Agenda de Competências para a Europa, da Garantia para a 
Juventude e da Garantia para a Infância.
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Receitas do QFP

• impostos pagos pelo pessoal da União Europeia sobre os seus vencimentos; 
• as contribuições de países terceiros para determinados programas da União;  
• as coimas aplicadas a empresas condenadas por violar a legislação em

matéria de concorrência ou outras leis (“receita aparente”);
• Saldo transitado do exercício anterior.

direitos aduaneiros, 
direitos niveladores
agrícolas e quotizações
sobre a produção de 
açúcar e isoglicose.

percentagem da 
estimativa do IVA 
cobrado pelos Estados-
Membro

percentagem uniforme
do RNB dos Estados-
Membro

Recursos próprios
«tradicionais»

Decisão e aplicação

1970
Recurso próprio
baseado numa % 
do  IVA

Aplicação

1979
Recurso próprio
baseado numa % 
do RNB

Decisão e aplicação

1988

Outras receitas

MECANISMO DE CORREÇÃO
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“As receitas orc ̧amentais atingem uma quantia total de 163 515 102 887 EUR. A taxa uniforme de mobilizac ̧ão do 
recurso «IVA» e ́ fixada em 0,30 % e a do recurso «RNB» em 0,8498 %. Os recursos próprios tradicionais representam
10,77 % do financiamento do orc ̧amento de 2021. O recurso IVA representa 10,99 % e o recurso RNB 72,80 %. A 
previsão de outras receitas para o corrente exercício eleva-se a 8 898 478 183 EUR. 
Os recursos próprios necessários para o financiamento do Orc ̧amento de 2021 representam 1,10 % do total do RNB.” 
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20%
Despesas de 
cobrança
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Conselho aprova

25%
Para cobrança
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Países
Contribuintes e 
beneficiários da UE
(valores de 2018)
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MAS AFINAL TODOS OS ESTADOS-MEMBROS SÃO BENEFICIÁRIOS
Benefícios do Mercado Único Vrs Contribuições para QFP
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Há mais de 3 DÉCADAS
que não havia um novo 

Recurso Próprio

Em Negociação

A partir de 2021 :
Taxa baseada nos Resíduos de Embalagens
de Plástico não Reciclados

A partir de 2023 
• CBAM - Mecanismo de Ajustamento das 

Emissões de Carbono nas Fronteiras

• Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da União Europeia

A partir de 2024:
Taxa Sobre as Transações Financeiras

A Partir de 2026:
• Taxa Sobre as Transações Financeiras

• Tributação Sobre os Gigantes do Digital

A partir de 2021 :
• Taxa baseada nos resíduos de 

embalagens de plástico não reciclados

• 30% das receitas da venda em leilão do 
CELE (Regime de Comércio de Licenças
de Emissão da União Europeia

A partir de 2023 
• CBAM - Mecanismo de Ajustamento das 

Emissões de Carbono nas Fronteiras

• Tributação Sobre os Gigantes do Digital

A partir de 2024:
• Taxa Sobre as Transações Financeiras

A Partir de 2026:
• MCCCIS - Taxa Sobre Matéria Coletável

Comum Consolidada do Imposto Sobre
as Sociedades na base para um recurso
próprio.

Proposta do Parlamento
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DECISÃO SOBRE OS RECURSOS PRÓPRIOS

Artigo 311. (TFUE)

C 115/182 PT Jornal Oficial da União Europeia 9.5.2008

O orçamento é integralmente financiado por recursos próprios, sem prejuízo de outras receitas.
O Conselho, deliberando de acordo com um processo legislativo especial, por unanimidade e após consulta ao
Parlamento Europeu, adopta uma decisão que estabelece as disposições aplicáveis ao sistema de recursos
próprios da União. Neste quadro, é possível criar novas categorias de recursos próprios ou revogar uma categoria
existente. Essa decisão só entra em vigor após a sua aprovação pelos Estados-Membros, em conformidade com as 
respectivas normas constitucionais.
O Conselho, por meio de regulamentos adoptados de acordo com um processo legislativo especial, estabelece as 
medidas de execução do sistema de recursos próprios da União desde que tal esteja previsto na decisão adoptada
com base no terceiro parágrafo. O Conselho delibera após aprovação do Parlamento Europeu.

1. A Comissão Europeia faz uma proposta

2. O Conselho Europeu faz a sua leitura

3. O Parlamento Europeu emite opinião sobre a leitura

4. O Conselho Europeu delibera por unanimidade

5. Os Parlamentos Nacionais ratificam segundo a respectiva constituição
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RESULTADO DAS NEGOCIAÇÕES DO 
CONSELHO EUROPEU (Julho/2020)

Montante Global Subvenções
45,265 mil M€

Quadro Financeiro Plurianual
29,8 mil M€

+
Plano de Recuperação Europeu

15,465 mil  M€

Empréstimos
15,7 mil M€ Plano de Recuperação Europeu

Todos os valores a preços de 2018
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