
 
 

13 

PT 

 
Introdução 
Vivemos em tempos extraordinários e a UE será avaliada com base nos seus esforços para sair 
mais forte das crises atuais, com um modelo de crescimento mais sustentável, inclusivo, 

competitivo e resiliente. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a pandemia de COVID-19 alteraram 
o rosto da UE. A Conferência terá também de dar resposta às consequências sociais e 
económicas desta guerra num contexto pós-pandemia já muito exigente. Ao mesmo tempo, as 
alterações climáticas continuam a representar uma ameaça permanente para a humanidade e 

terão um impacto dramático na economia e nas nossas sociedades. Com base nas recomendações 
recebidas, é evidente que os cidadãos apelam a uma ação mais forte da UE. Desafios 
transnacionais pendentes, como as desigualdades, a competitividade, a saúde, as alterações 

climáticas, a migração, a digitalização ou a tributação justa, exigem soluções europeias 
adequadas. Com base nas recomendações e nos debates, é também evidente que precisamos de 
uma estratégia abrangente para garantir um melhor bem-estar dos cidadãos europeus nos 

diferentes aspetos das suas vidas. Alguns elementos desta estratégia encontram-se em políticas já 
existentes e podem ser alcançados utilizando plenamente o quadro institucional existente a nível 
europeu e nacional; outras exigirão novas políticas e, em alguns casos, alterações aos Tratados. 

No entanto, as novas políticas e as alterações ao Tratado devem ser encaradas como um meio 
para alcançar um melhor bem-estar e não como um fim em si mesmo.  É possível e necessário 
reformular a UE de forma a garantir a sua autonomia estratégica, o seu crescimento sustentável, 

a melhoria das condições de vida e de trabalho e o progresso humano, sem esgotar e destruir o 
nosso planeta no quadro de um contrato social renovado. Estas recomendações destinam-se a 
alcançar estes objetivos. As propostas que se seguem devem ser lidas tendo em conta que os 

cidadãos de toda a Europa formularam uma diversidade de pontos de vista e recomendações. É 
esta diversidade de pontos de vista que constitui um dos pontos fortes únicos da Europa. 
 

11. Proposta: Crescimento sustentável e inovação8 

Objetivo: Propomos que a UE apoie a transição para um modelo de crescimento 
sustentável e resiliente, tendo em conta as transições ecológica e digital com uma forte 
dimensão social no Semestre Europeu e capacitando os cidadãos, os sindicatos e as 
empresas. Os indicadores macroeconómicos convencionais e o PIB podem ser 
complementados com novos indicadores, a fim de dar resposta às novas prioridades 
europeias, como o Pacto Ecológico Europeu ou o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e de 
refletir melhor as transições ecológica e digital e o bem-estar das pessoas. Este objetivo 
poderia ser alcançado desta forma: 
 
Medidas: 

                                                           
8 Recomendações dos cidadãos em que a proposta se baseia principalmente: Painel de 
Cidadãos Europeus 1: 9, 10, 11, 12, 14; Países Baixos: 1; Itália: 1.1.; Lituânia: 3, 8. 
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1. Promover processos de produção mais ecológicos por parte das empresas e ajudar as 
empresas a identificar as melhores soluções e a proporcionar incentivos positivos e 
negativos (PCE 11 e 12), bem como aumentar a produção e o consumo locais; (debates) 

2. Trabalhar no sentido de uma economia mais sustentável e circular, dando resposta à 
questão da obsolescência programada e garantindo o direito à reparação; (PCE 14) 

3. Rever a governação económica da UE e o Semestre Europeu, a fim de assegurar que as 
transições ecológica e digital, a justiça social e o progresso social sejam acompanhados 
da competitividade económica, sem ignorar a natureza económica e orçamental do 
Semestre Europeu. Além disso, é necessário envolver melhor os parceiros sociais e os 
órgãos de poder local e regional na execução do Semestre Europeu, a fim de melhorar a 
sua aplicação e responsabilização; (plataforma em linha, debates) 

4. Combater a utilização de embalagens/recipientes de plástico de utilização única; (PCE 
12) 

5. Expandir a utilização da tecnologia europeia e torná-la uma alternativa viável à 
tecnologia estrangeira; (debates)    

6. Promover a investigação sobre novos materiais e tecnologias, bem como a utilização 
inovadora dos materiais existentes, assegurando simultaneamente que os esforços de 
investigação não sejam duplicados; (PCE 9, NL 1) 

7. Abordar a sustentabilidade, a razoabilidade dos preços e a acessibilidade da energia, 
tendo em conta a pobreza energética e a dependência de países terceiros, aumentando a 
percentagem de energia proveniente de fontes sustentáveis; (PCE 10, LT 3, IT 1.1) 

8. Sensibilizar as empresas e os cidadãos para um comportamento mais sustentável e 
garantir uma transição justa, com base no diálogo social e em empregos de qualidade; 
(Plataforma em linha e PCE 12)  

9. Inclusão de normas sociais, laborais e sanitárias ambiciosas, incluindo em matéria de 
saúde e segurança no trabalho, nos novos acordos comerciais da UE; (LT8) 
 

12. Proposta: Reforçar a competitividade da UE e aprofundar o mercado único9 

Objetivo: Propomos reforçar a competitividade e a resiliência da economia, do mercado 
único e da indústria da União Europeia e abordar as dependências estratégicas. É 
necessário promover uma cultura empresarial na UE, em que as empresas inovadoras de 
todas as dimensões, em especial as micro, pequenas e médias empresas (MPME), bem como 
as empresas em fase de arranque, sejam incentivadas e possam prosperar, a fim de 
contribuir para sociedades mais resilientes e coesas. É necessária uma economia de 
mercado forte e viável, a fim de facilitar a visão de uma Europa mais social. Este objetivo 
poderia ser alcançado desta forma: 
 

Medidas: 

                                                           
9 Recomendações dos cidadãos em que a proposta se baseia principalmente: Painel de 
Cidadãos Europeus 1: 10, 11 e 14 Alemanha: 2.1, 2.2; Países Baixos: 1, 2; França: 3, 9; Itália: 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Lituânia: 1, 7. 
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1. Desenvolver uma visão clara para a economia europeia e valorizar os pontos fortes, a 
qualidade e a diversidade da Europa, tendo simultaneamente em conta as diferenças 
económicas e outras entre os Estados-Membros, e promover a cooperação e a 
concorrência entre empresas; (NL 1 e 2) 

2. Consolidar o que foi feito em termos da moeda única e da interconexão dos sistemas de 
pagamento e das telecomunicações; (IT 4.a.2) 

3. Reduzir a normalização dos produtos e reconhecer as especificidades culturais e 
produtivas locais e regionais (respeito pelas tradições de produção); (IT 2.2)  

4. Reforçar a convergência social e económica ascendente no mercado único, completando 
iniciativas existentes, como a União Bancária e a União dos Mercados de Capitais, e 
implementando uma reforma prospetiva da nossa União Económica e Monetária; 
(debates) 

5. Promover políticas que visem uma base industrial sólida e a inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais, bem como uma política climática virada para o futuro, associada 
à competitividade industrial com uma forte dimensão social, baseada no diálogo social e 
no bom funcionamento das relações laborais; (debates) 

6. Prestar especial atenção, em todas as novas iniciativas, às PME, que constituem a espinha 
dorsal da nossa economia. O princípio «pensar primeiro em pequena escala» deve ser 
respeitado em todas as propostas legislativas da UE e o teste PME deve ser reforçado na 
avaliação de impacto da Comissão, de acordo com princípios claros, respeitando 
plenamente as normas sociais e ambientais e os direitos dos consumidores; (debates)  

7. Assegurar a participação das PME nos pedidos de financiamento, concursos e redes com 
o menor esforço administrativo possível. O acesso ao financiamento para as PME com 
projetos de inovação de alto risco deve ser ulteriormente desenvolvido por entidades 
como o Conselho Europeu de Inovação e o Banco Europeu de Investimento; (debates) 

8. Criar um melhor enquadramento para investimentos em I&I com vista a modelos de 
negócio mais sustentáveis e biodiversificados (PCE 10, 11 e 14). Centrar a atenção na 
tecnologia e na inovação como propulsores de crescimento; (IT 1.3) 

9. Promover o desempenho económico coletivo através de uma indústria autónoma e 
competitiva; (FR 3) 

10. Identificar e desenvolver setores estratégicos, incluindo o espaço, a robótica e a IA; (FR 3 
e 9) 

11. Investir numa economia baseada no turismo e na cultura, incluindo os muitos pequenos 
destinos da Europa; (IT 1.2)  

12. Abordar a segurança do aprovisionamento através da diversificação das fontes de 
produção/matérias-primas e do aumento do fabrico de bens essenciais na Europa, como a 
saúde, a alimentação, a energia, a defesa e os transportes; (FR 9, LT 1, IT 1.4) 

13. Promover a digitalização das empresas europeias, por exemplo, através de um painel de 
avaliação específico que permita às empresas comparar o seu grau de digitalização, com 
o objetivo geral de aumentar a competitividade; (DE 2.1) 

14. Promover a coesão digital para contribuir para a coesão económica, social e territorial, tal 
como definida no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; (debates) 
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15. Reforçar a cooperação transfronteiriça, a fim de reforçar a coesão e a resiliência dentro e 
fora das regiões, promovendo o Mecanismo Europeu Transfronteiriço e instrumentos 
semelhantes; (debates) 

16. Reforçar e promover as possibilidades de formação transfronteiras, a fim de melhorar as 
competências da mão de obra europeia e aumentar a competitividade, reforçando 
simultaneamente a literacia económica dos cidadãos; (DE 2.2, LT 7). Promover o 
intercâmbio entre trabalhadores na Europa através de um Centro Europeu de Emprego 
(IT 6.1).  Encorajar os jovens a prosseguir estudos na área das ciências; (IT 1.5) 

17. Reduzir, sempre que não for essencial, a burocracia (licenças, certificações); (IT 2.1) 
18. Combater a contrafação e a concorrência desleal; (IT 2.4) 
19. Assegurar uma maior participação das empresas em fase de arranque e das PME em 

projetos de inovação, uma vez que tal aumenta a sua força inovadora, a sua 
competitividade e a sua rede de contactos. (Plataforma em linha, debates) 

20. A consolidação e a proteção do mercado único devem continuar a ser uma prioridade; as 
medidas e iniciativas a nível nacional e da UE não devem prejudicar o mercado único e 
devem contribuir para a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais; (debates) 

21. As novas iniciativas políticas da UE devem ser sujeitas a um «controlo da 
competitividade» para que seja analisado o seu impacto nas empresas e no ambiente 
empresarial (custo da atividade empresarial, capacidade de inovação, competitividade 
internacional, condições de concorrência equitativas, etc.). Esse controlo deve estar em 
conformidade com o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
incluindo em matéria de igualdade de género, e não deve comprometer a proteção dos 
direitos humanos, sociais e dos trabalhadores, nem as normas ambientais e de proteção 
dos consumidores. Para o efeito, propomos igualmente a criação de um órgão consultivo 
europeu para a competitividade, que deverá acompanhar a forma como o controlo da 
competitividade é realizado e, em especial, avaliar o impacto cumulativo da legislação, 
bem como apresentar propostas para melhorar as condições de enquadramento adequadas 
para a competitividade das empresas da UE. Esse organismo deve incluir representantes 
da sociedade civil organizada e os parceiros sociais na sua governação; (debates) 

 

13. Proposta: mercados de trabalho inclusivos10 

Objetivo: Propomos melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho, a fim de 
garantir condições de trabalho mais justas e promover a igualdade de género, o emprego, 
incluindo o dos jovens e dos grupos vulneráveis. A UE, os Estados-Membros e os parceiros 
sociais têm de trabalhar para pôr termo à pobreza no trabalho, abordar os direitos dos 
trabalhadores das plataformas digitais, proibir os estágios não remunerados e assegurar 
uma mobilidade laboral justa na UE. Temos de promover o diálogo social e a negociação 
coletiva. Temos de assegurar a plena aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo os seus grandes objetivos pertinentes para 2030, a nível da UE, nacional, regional 
                                                           
10 Recomendações dos cidadãos em que a proposta se baseia principalmente: Painel de 
Cidadãos Europeus 1: 1, 2, 7, 28, 30; Alemanha: 4.1, 4.2; Países Baixos: 4; França: 6; Itália: 
5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2. 



 
 

17 

PT 

e local, nos domínios da «igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho» e 
das «condições de trabalho justas», respeitando simultaneamente as competências e os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e incluir um Protocolo relativo ao 
progresso social nos Tratados. Ao fazê-lo, é necessário respeitar as tradições nacionais e a 
autonomia dos parceiros sociais e cooperar com a sociedade civil. Este objetivo poderia ser 
alcançado desta forma: 
 
Medidas: 

1. Assegurar que os salários mínimos legais garantam que cada trabalhador possa ganhar 
uma qualidade de vida decente e semelhante em todos os Estados-membros. Devem ser 
estabelecidos critérios claros (por exemplo, custo de vida, inflação, limiar da pobreza, 
salário médio e mediano a nível nacional) a ter em conta na fixação do nível dos salários 
mínimos. Os níveis dos salários mínimos nacionais devem ser revistos regularmente à luz 
destes critérios, a fim de assegurar a sua adequação. Deve ser dada especial atenção à 
aplicação efetiva destas regras e ao acompanhamento e monitorização da melhoria do 
nível de vida. Ao mesmo tempo, a negociação coletiva deve ser reforçada e promovida 
em toda a UE; (PCE 1 e 30; DE 4.2; plataforma em linha). 

2. Fazer um balanço e reforçar a aplicação da Diretiva Tempo de Trabalho (Diretiva 
2003/88/CE) e de outra legislação pertinente que garanta um equilíbrio saudável entre a 
vida profissional e a vida familiar, analisando simultaneamente as novas políticas 
nacionais neste domínio; (PCE 2)  

3. Introduzir ou reforçar a legislação existente que regula o chamado «trabalho inteligente» 
e incentivar as empresas a promovê-lo. (PCE 7) A UE deve assegurar o direito de 
desligar, fazer mais para combater o fosso digital no local de trabalho e avaliar as 
implicações do trabalho à distância para a saúde, o tempo de trabalho e o desempenho das 
empresas. É necessário garantir uma digitalização justa com base nos direitos humanos, 
na melhoria das condições de trabalho e na negociação coletiva; (debates). 

4. Dispor de políticas de emprego integradas a um nível da UE em que as políticas ativas do 
mercado de trabalho continuem a ser centrais e cada vez mais coordenadas (IT 6.2), 
enquanto os Estados-Membros se concentram na prossecução dos seus esforços de 
reforma para criar condições favoráveis à criação de emprego de qualidade.  

5. Tomar medidas para garantir que os direitos sociais são plenamente protegidos e 
salvaguardados em caso de conflito com as liberdades económicas, nomeadamente, 
através da introdução de um protocolo de progresso social nos Tratados. (Plataforma em 
linha, debates)  

6. Assegurar a igualdade de género, em consonância com a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género 2020-2025. A UE deve continuar a monitorizar a igualdade de 
género através de um índice de igualdade de género (ou seja, atitudes, disparidades 
salariais, emprego, liderança, etc.), acompanhar a estratégia anualmente e ser transparente 
com os resultados alcançados; incentivar a partilha de conhecimentos especializados e de 
boas práticas e criar um eventual mecanismo para a transmissão direta de informações 
por parte dos cidadãos (por exemplo, um Provedor de Justiça); (PCE 28; IT 5.a.1). É 
necessário combater as disparidades salariais entre homens e mulheres e introduzir quotas 
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nos cargos superiores. Deve haver mais apoio às mulheres empresárias no ambiente 
empresarial e às mulheres nas áreas CTEM (debates). 

7. Promover o emprego dos jovens, por exemplo, através de assistência financeira às 
empresas, mas também mediante a concessão de apoio adicional aos empregadores e aos 
trabalhadores (NL 4) e apoio a jovens empresários e jovens profissionais independentes, 
por exemplo, através de instrumentos e cursos educativos (debates); 

8. Promover o emprego de grupos desfavorecidos (NL 4), em especial entre as pessoas com 
deficiência (plataforma em linha);  

9. Promoção do emprego e da mobilidade social e, por conseguinte, plena oportunidade de 
autorrealização e autodeterminação. (IT 5.a.4 & IT 6.1). Poderia ser desenvolvida uma 
estratégia a longo prazo para garantir que todas as pessoas das nossas sociedades tenham 
as competências adequadas para encontrar emprego e desenvolver os seus talentos, 
especialmente a geração jovem (debates). É importante investir nas competências das 
pessoas adaptadas à evolução das necessidades do mercado de trabalho e promover a 
aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente, através de programas de intercâmbio em 
todas as fases da vida, e garantir o direito à aprendizagem ao longo da vida e o direito à 
formação. (FR 6; DE 4.1). Para o efeito, é necessário reforçar a cooperação entre as 
empresas, os sindicatos e os prestadores de serviços profissionais, de ensino e de 
formação (debates). 

 

14. Proposta: Políticas sociais mais fortes11 

Objetivo: Propomos reduzir as desigualdades, combater a exclusão social e lutar contra a 
pobreza. Temos de pôr em prática uma estratégia global de luta contra a pobreza, que 
poderia incluir, entre outros aspetos, o reforço da Garantia para a Infância e da Garantia 
para a Juventude, a introdução de salários mínimos, um quadro comum da UE para os 
regimes de rendimento mínimo e uma habitação social digna. Temos de assegurar a plena 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, incluindo os seus grandes objetivos 
pertinentes para 2030, a nível da UE, nacional, regional e local no domínio da «proteção e 
inclusão sociais», tendo devidamente em conta as respetivas competências e os princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade, bem como incluir um protocolo de progresso 
social nos Tratados. Este objetivo poderia ser alcançado desta forma: 
 
Medidas: 

1. Reforçar as competências da UE em matéria de políticas sociais e propor legislação para 
promover as políticas sociais e garantir a igualdade de direitos, incluindo em matéria de 
saúde, harmonizados para toda a UE, que tenham em conta os regulamentos acordados e 
os requisitos mínimos em todo o território. (PCE 19 e 21) A UE poderia apoiar e 
complementar as políticas dos Estados-Membros propondo, nomeadamente, um quadro 
comum para o rendimento mínimo, a fim de garantir que ninguém fique para trás. Estas 

                                                           
11 Recomendações dos cidadãos em que a proposta se baseia principalmente: Painel de 
Cidadãos Europeus 1: 19, 20, 21, 25; Itália: 4.a.1. 



 
 

19 

PT 

ações devem ser realizadas no quadro da plena aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e do seu plano de ação; (debates) 

2. Não comprometer os direitos sociais (saúde pública, educação pública, políticas laborais); 
(IT 4.a.1) 

3. Promover a investigação em matéria social e de saúde na UE, seguindo linhas prioritárias 
consideradas de interesse público e acordadas pelos países membros, e disponibilizando o 
financiamento adequado. Tal poderia ser alcançado, em parte, através do reforço da 
colaboração entre domínios de especialização, entre países, centros de estudos 
(universidades, etc.); (PCE 20)  

4. Concessão de acesso a serviços médicos a todas as pessoas com menos de 16 anos em 
toda a UE, caso estes serviços não estejam disponíveis no contexto nacional; (debates) 

5. Assegurar que a UE, juntamente com os parceiros sociais e os governos nacionais, apoie 
o acesso específico dos cidadãos a uma habitação social digna, de acordo com as suas 
necessidades específicas; o esforço financeiro deve ser partilhado entre os financiadores 
privados, os proprietários, os beneficiários da habitação, os governos dos 
Estados-Membros a nível central e local e a União Europeia. (PCE 25)  
 

15. Proposta: Transição demográfica12 

Objetivo:Propomos dar resposta aos desafios decorrentes da transição demográfica, 
enquanto componente essencial da resiliência global da Europa, em especial as baixas taxas 
de natalidade e o envelhecimento constante da população, assegurando o apoio às pessoas 
ao longo de todo o ciclo de vida. Tal deverá implicar uma ação abrangente dirigida a todas 
as gerações, desde as crianças e os jovens até às famílias, à população em idade ativa, aos 
idosos que ainda estão dispostos a trabalhar, bem como aos reformados ou àqueles que 
necessitam de cuidados. Este objetivo poderia ser alcançado desta forma: 

Medidas: 

1. Garantir estruturas de acolhimento de crianças de qualidade, a preços comportáveis e 
acessíveis em toda a UE, para que as mães e os pais possam conciliar de forma fiável a 
sua vida profissional e familiar. Se for caso disso, tal poderá incluir oportunidades de 
acolhimento de crianças no local de trabalho ou perto dele. Em alguns Estados-Membros, 
também estão disponíveis cuidados noturnos, que devem servir de exemplo. Além disso, 
tal poderia ser acompanhado de medidas de apoio, tais como taxas reduzidas de IVA 
sobre o equipamento necessário para as crianças. É essencial prevenir a pobreza e a 
exclusão social das crianças; (PCE 22 e 26) Reforçar a Garantia para a Infância, 
garantindo o acesso das crianças necessitadas a serviços como a educação e os cuidados, 
os cuidados de saúde, a nutrição e a habitação, poderia ser um instrumento para alcançar 
este objetivo (plataforma em linha, debates).  

2. Introduzir um apoio específico e a proteção do trabalho para os jovens. Tais medidas em 
prol da população em idade ativa devem incluir o acesso a informação sobre o regresso 

                                                           
12 Recomendações dos cidadãos em que a proposta se baseia principalmente: Painel de 
Cidadãos Europeus 1: 21, 22, 23, 26, 27; Itália: 5.a.1. 
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ao trabalho por parte das mães e dos pais. (PCE 22) Reforçar a Garantia para a Juventude 
poderia ser um instrumento para melhorar o acesso dos jovens com menos de 30 anos a 
ofertas de emprego de boa qualidade, formação contínua, aprendizagens ou estágios; 
(debates) 

3. Promover o direito à livre circulação do ensino na União, nomeadamente, através do 
reconhecimento mútuo de diplomas, graus, competências e qualificações; (debates) 

4. Melhorar a legislação e a sua aplicação para assegurar o apoio às famílias em todos os 
Estados-Membros, por exemplo, no que diz respeito à licença parental, bem como aos 
subsídios de nascimento e de acolhimento de crianças. (PCE 26 e IT 5.a.1) A habitação 
desempenha um papel essencial para as famílias e deve ser abordada (plataforma em 
linha, debates); 

5. Tomar medidas para garantir a igualdade de direitos familiares em todas as famílias e em 
todos os Estados-Membros. Tal deve incluir o direito ao casamento e à adoção; (PCE 27) 

6. Promover uma idade de reforma flexível, tendo em conta a situação específica das 
pessoas mais velhas. Ao determinar a idade da reforma, deve haver uma diferenciação em 
função da profissão e, por conseguinte, deve ter-se em conta o trabalho particularmente 
exigente, tanto do ponto de vista mental como físico; (PCE 21 e IT 5.a.1) 

7. Prevenir a pobreza na velhice através da introdução de pensões mínimas. Esses níveis 
mínimos devem ter em conta o nível de vida, o limiar de pobreza e o poder de compra no 
respetivo Estado-Membro; (PCE 21) 

8. Garantir cuidados sociais e de saúde adequados às pessoas idosas. Ao fazê-lo, é 
importante abordar tanto os cuidados de proximidade como os cuidados residenciais. Do 
mesmo modo, as medidas devem ter em conta tanto os beneficiários como os prestadores 
de cuidados; (PCE 23) 

9. Garantir o desenvolvimento sustentável e a resiliência demográfica das regiões menos 
desenvolvidas, a fim de as tornar mais dinâmicas e atrativas, nomeadamente através da 
política de coesão; (plataforma em linha — debates) 

10. Adotar medidas coordenadas a nível europeu para a recolha de dados desagregados por 
fatores como o género e a análise das tendências demográficas, a partilha de boas práticas 
e conhecimentos e o apoio aos Estados-Membros na conceção e aplicação de políticas 
adequadas, nomeadamente, através da criação de um organismo especializado da UE 
neste domínio. 

 

16. Proposta: Políticas fiscais e orçamentais13 

Objetivo: Propomos que a UE promova investimentos orientados para o futuro, centrados 
nas transições ecológica e digital, com uma forte dimensão social e de género, tendo 
igualmente em conta os exemplos do instrumento Next Generation EU e do instrumento 
SURE. A UE deve ter em conta o impacto social e económico da guerra contra a Ucrânia e 
a relação entre a governação económica da UE e o novo contexto geopolítico, reforçando o 

                                                           
13 Recomendações dos cidadãos em que a proposta se baseia principalmente: Painel de 
Cidadãos Europeus 1: 13, 31; Países Baixos: 2.3; Itália: 4.b.3, 4.b.6; Lituânia: 9, 10. 
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seu próprio orçamento através de novos recursos próprios. Os cidadãos querem que a 
tributação se afaste das pessoas e das PME e vise os evasores fiscais, os grandes poluidores 
e os gigantes digitais, ao mesmo tempo que pretendem que a UE apoie a capacidade dos 
Estados-Membros e das autoridades locais para se financiarem e utilizarem os fundos da 
UE. Este objetivo deveria ser alcançado desta forma: 

Medidas: 

1. Harmonizar e coordenar as políticas fiscais nos Estados-Membros da UE, a fim de 
prevenir a evasão e a elisão fiscais, evitar os paraísos fiscais na UE e visar a 
deslocalização na Europa, nomeadamente, assegurando que as decisões em matéria fiscal 
possam ser tomadas por maioria qualificada no Conselho da UE. Por outro lado, existem 
recomendações de painéis de cidadãos que afirmam que a tributação é da competência 
dos países individuais, que têm os seus próprios objetivos e circunstâncias; (PCE 13 e 31, 
IT 4.b.3, NL 2.3) 

2. Promover a cooperação entre os Estados-Membros da UE para garantir que todas as 
empresas da UE paguem a sua quota-parte de impostos. Introduzir uma matéria coletável 
comum do imposto sobre as sociedades ou uma taxa mínima efetiva (NL3); 

3. Assegurar que as empresas paguem impostos onde os lucros são realizados; (PCE 13) 
4. Assegurar que a política fiscal apoie a indústria europeia e evite a perda de postos de 

trabalho na Europa; (PCE 13 e 31) 
5. Analisar mais aprofundadamente a contração comum de empréstimos a nível da UE, com 

vista a criar condições de contração de empréstimos mais favoráveis, mantendo 
simultaneamente políticas orçamentais responsáveis a nível dos Estados-Membros; (LT 
9)  

6. Reforçar a supervisão da absorção e da utilização dos fundos da UE, nomeadamente, a 
nível local e municipal. (LT 10) 

  


