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GOVERNAÇÃO ECONÓMICA

A governação económica está relacionada com o sistema de instituições e procedimentos
criado para alcançar os objetivos da União Europeia no domínio económico, nomeadamente
a coordenação das políticas económicas para promover o progresso económico e social da
UE e dos seus cidadãos. A crise financeira, orçamental e económica que teve início em 2008
revelou que a UE necessitava de um modelo de governação económica mais eficaz do que
a coordenação económica e orçamental em vigor até essa data. Os desenvolvimentos a nível
da governação económica incluem a coordenação e supervisão reforçadas, quer das políticas
orçamentais quer das políticas macroeconómicas, e a criação de um quadro para a gestão das
crises financeiras.

BASE JURÍDICA

— Artigo 3.º do Tratado da União Europeia (TUE);

— Artigos 2.º a 5.º, 119.º a 144.º e 282.º a 284.º do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia (TFUE);

— Protocolos anexos ao TFUE: Protocolo n.º 12 sobre o procedimento relativo aos défices
excessivos, Protocolo n.º 13 relativo aos critérios de convergência e Protocolo n.º 14 sobre
o Eurogrupo.

OBJETIVOS

A. Disposições do Tratado
O preâmbulo do TUE afirma que os Estados-Membros estão «resolvidos a conseguir o reforço
e a convergência das suas economias e a instituir uma União Económica e Monetária».
No artigo 3.º do TUE lê-se que a União «empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa,
assente num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia
social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso
social [...].»
Os artigos 2.º, 5.º e 119.º do TFUE constituem a base da coordenação económica:
obrigam os Estados-Membros a encarar as respetivas políticas económicas como matéria
de interesse comum e a coordená-las em estreita colaboração. As áreas e as formas de
coordenação encontram-se especificadas no artigo 121.º, que define o procedimento relativo
às recomendações políticas, tanto gerais (Orientações Gerais das Políticas Económicas) como
específicas para os países, e no artigo 126.º, que estabelece o procedimento a seguir em caso de
défices públicos excessivos (ver ficha 4.2.1.).
Os artigos 136.º a 138.º estabelecem as disposições específicas para os Estados-Membros cuja
moeda é o euro, exigindo-lhes o reforço da coordenação e da supervisão da disciplina orçamental
e das políticas económicas.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.1.pdf
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Além disso, o Título IX relativo ao emprego obriga a que as políticas de emprego sejam
coordenadas e coerentes com as políticas económicas definidas nas orientações gerais
(artigo 146.º) (ver ficha 5.10.3.).
B. Áreas sujeitas à governação económica
A crise financeira, orçamental e económica que teve início em 2008 demonstrou que os
desequilíbrios financeiros, orçamentais e macroeconómicos estão estreitamente interligados,
não só no interior das fronteiras nacionais mas também ao nível da UE, e mais ainda para
os países da área do euro. Por conseguinte, o sistema de governação económica reforçada,
estabelecido em 2011 e ainda em desenvolvimento, aplica-se a múltiplas áreas económicas,
incluindo as políticas orçamentais, as questões macroeconómicas, a gestão de crises, a
supervisão macrofinanceira e os investimentos.

RESULTADOS

A. Coordenação económica até 2011
Até 2011, a coordenação das políticas económicas baseava-se principalmente em consensos sem
regras juridicamente vinculativas, exceto no quadro da política orçamental definido pelo Pacto
de Estabilidade e Crescimento (PEC) (ver ficha 4.2.1.). O âmbito da coordenação económica era
amplo, podendo aplicar-se diferentes formas de coordenação, consoante a extensão vinculativa
do acordo de cooperação em causa:
— a cooperação através do intercâmbio de informações, por exemplo, o Diálogo

Macroeconómico criado no Conselho Europeu de Colónia, em 1999;

— a coordenação como instrumento de gestão de crises, por exemplo, a criação do Mecanismo
Europeu de Estabilização Financeira, em maio de 2010;

— o método aberto de coordenação, através do qual os Estados-Membros fixam metas
comuns, embora possam determinar a forma como as vão alcançar (por exemplo, a
«Estratégia de Lisboa», criada em março de 2000, em cujo contexto os dirigentes europeus
incentivaram os Estados-Membros a fixar indicadores de referência, a identificar as boas
práticas e a pôr em prática as políticas relevantes);

— a delegação de uma política, em que a autoridade relativa a uma determinada política pode
ser delegada, na totalidade, numa única instituição [por exemplo, a política monetária (ver
ficha 4.1.3.) e a política de concorrência (ver ficha 3.2.1.), delegadas, respetivamente, no
Banco Central Europeu (BCE) e na Comissão].

B. Governação económica desde 2011
A crise revelou problemas fundamentais e tendências insustentáveis em muitos países europeus,
evidenciando que as economias da UE são estreitamente interdependentes. De forma a resolver
os problemas e a fomentar o crescimento e a criação de emprego no futuro, uma maior
coordenação das políticas económicas na UE foi considerada necessária. Para esse efeito, o
sistema de órgãos e procedimentos de coordenação económica em vigor na UE foi revisto e
reforçado, em 2011 (com a adoção da legislação «six-pack»), em 2012 [com as propostas sobre
a «união bancária» e a criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE)], em 2013 (com a
adoção da legislação «two-pack»), em 2014 [com a criação do Mecanismo Único de Supervisão
(MUS) e do Mecanismo Único de Resolução (MUR)] e em 2015 [com o estabelecimento do
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE)].

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_3.2.1.pdf
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1. Reforço da supervisão económica e orçamental e da sua coordenação no quadro do
Semestre Europeu
O reforço da governação abrange os seguintes aspetos: um novo modelo de trabalho
sincronizado — o Semestre Europeu — para debater e coordenar as prioridades económicas
e orçamentais; uma supervisão mais estrita das políticas orçamentais pela UE, no quadro do
Pacto de Estabilidade e Crescimento (ver ficha 4.2.1.); novos instrumentos para a correção dos
desequilíbrios macroeconómicos (ver ficha 4.2.2.); e novos instrumentos para responder aos
problemas dos Estados-Membros em situação financeira difícil (ver ficha 4.2.3.).
Anualmente, o Semestre Europeu é um período de seis meses durante o qual as políticas
orçamentais, macroeconómicas e estruturais dos Estados-Membros são coordenadas, de modo a
permitir que os Estados-Membros tenham em conta as considerações da UE numa fase precoce
dos respetivos processos orçamentais nacionais e noutros aspetos da política económica. Tem
por objetivo garantir que todas as políticas sejam analisadas e avaliadas em conjunto e que
os domínios que, antes, não eram sistematicamente objeto de supervisão económica — como
o desequilíbrio macroeconómico e as questões financeiras — o sejam. As principais fases do
Semestre Europeu são as seguintes:
— No fim do outono, a Comissão apresenta a Análise Anual do Crescimento (AAC), que

fixa aquilo que a Comissão considera serem as prioridades da UE para o ano seguinte em
termos de políticas económicas, orçamentais e laborais e de outras reformas necessárias
para fomentar o crescimento e o emprego. A Comissão propõe recomendações específicas
para o conjunto da área do euro, que são então discutidas pelo Conselho e aprovadas
pelo Conselho Europeu da Primavera. A Comissão publica igualmente o Relatório sobre
o Mecanismo de Alerta (RMA), que identifica os Estados-Membros com desequilíbrios
macroeconómicos potenciais.

— Em abril, os Estados-Membros apresentam os programas que visam garantir a estabilidade
das suas finanças públicas [Programas de Estabilidade e Convergência (PEC)], assim
como as reformas e medidas para progredirem no sentido de um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo [Programas Nacionais de Reforma (PNR)]. Esta apresentação
conjunta permite ter em conta as complementaridades e os efeitos colaterais entre as
políticas orçamentais e as políticas estruturais.

— Em maio, a Comissão avalia os PNR e os PEC, bem como os progressos realizados pelos
Estados-Membros para a consecução dos objetivos definidos na Estratégia Europa 2020 e
a correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Com base nessas avaliações, a Comissão
propõe recomendações específicas por país (REP), que são, depois, debatidas por diferentes
configurações do Conselho.

— Em junho/julho, o Conselho Europeu subscreve as recomendações específicas por país, que
são oficialmente adotadas pelo Conselho em julho, encerrando o ciclo anual do Semestre
Europeu ao nível da UE.

O primeiro Semestre Europeu foi realizado em 2011. Os debates ao nível da UE sobre a política
orçamental, os desequilíbrios macroeconómicos, as questões relativas ao setor financeiro e as
reformas estruturais favoráveis ao crescimento decorrem conjuntamente durante o Semestre
Europeu, antes de os governos elaborarem os respetivos projetos de propostas de orçamento
(PPO) para o ano seguinte e os submeterem ao debate parlamentar nacional na segunda metade
do ano (o «semestre nacional»). Antes de finalizar os orçamentos, os Estados-Membros da área
do euro apresentam os seus PPO à Comissão, que dá o seu parecer, e ao Eurogrupo, que os avalia.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.3.pdf
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2. Relativamente às medidas destinadas a sanear o setor financeiro, a UE adotou novas regras
e criou as Autoridades Europeias de Supervisão (ESA), com o objetivo de evitar as crises e
de garantir que os intervenientes financeiros sejam devidamente regulados e supervisionados.
Recentemente, estas autoridades foram integradas no contexto mais completo da União Bancária
(ver ficha 4.2.4.).
C. Intervenientes
O Conselho Europeu define prioridades políticas coordenadas e emite diretrizes ao mais alto
nível. O Conselho adota recomendações e decisões, sob proposta da Comissão. A Comissão
está encarregada de elaborar recomendações e decisões, bem como de avaliar a sua execução.
Aos Estados-Membros compete a comunicação de dados ao nível nacional, o intercâmbio de
informações e a execução das recomendações e decisões aprovadas pelo Conselho. O Eurogrupo
(composto pelos Ministros das Finanças dos Estados-Membros que adotaram o euro) debate
os assuntos relacionados com a União Monetária Europeia, geralmente antes da reunião do
Conselho Ecofin, e gere o MEE. O BCE participa nas deliberações do Eurogrupo sobre os
assuntos relativos à política monetária ou cambial. O Comité Económico e Financeiro (CEF)
emite pareceres e prepara o trabalho do Conselho, do mesmo modo que o Comité de Política
Económica (CPE) e o Grupo de Trabalho do Eurogrupo.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento tornou-se um colegislador no que
diz respeito à definição das regras da supervisão multilateral (artigo 121.º, n.º 6, do TFUE).
Os atos legislativos referentes à governação económica instituíram o Diálogo Económico. De
forma a melhorar o diálogo entre as instituições da União, em particular o Parlamento, o
Conselho e a Comissão, e a assegurar uma maior transparência e responsabilização, as comissões
competentes do Parlamento podem convidar o Presidente do Conselho, a Comissão, o Presidente
do Conselho Europeu ou o Presidente do Eurogrupo para debater as respetivas decisões, ou
apresentar as respetivas atividades, no contexto do Semestre Europeu. No quadro deste diálogo,
o Parlamento pode igualmente dar a oportunidade de participar numa troca de pontos de
vista a qualquer Estado-Membro que seja objeto de uma decisão do Conselho no âmbito do
procedimento relativo aos défices excessivos ou do procedimento relativo aos desequilíbrios
excessivos.
No âmbito do Semestre Europeu, através de resoluções específicas, o Parlamento emite o
seu parecer sobre a Análise Anual do Crescimento, tendo também em conta os contributos
recolhidos no âmbito de uma reunião da Semana Parlamentar sobre o Semestre Europeu com
os parlamentos nacionais, realizada no início do ano. No final do outono, o Parlamento emite
o seu parecer sobre o ciclo do Semestre Europeu em curso (incluindo as REP aprovadas pelo
Conselho), tendo igualmente em conta os resultados de uma reunião conjunta com os presidentes
das comissões competentes dos parlamentos nacionais.
O Parlamento promove o envolvimento dos parlamentos nacionais através de reuniões anuais
com os membros das respetivas comissões competentes. Além disso, e em conformidade com as
modalidades jurídicas e políticas de cada Estado-Membro, os parlamentos nacionais devem ser
devidamente envolvidos no Semestre Europeu e na elaboração dos programas de estabilidade
ou de convergência e dos programas nacionais de reforma, de modo a aumentar a transparência
e a adesão às decisões tomadas e a responsabilização relativamente a essas decisões.
Alice Zoppè
07/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.4.pdf
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