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A HISTÓRIA DA UNIÃO ECONÓMICA E MONETÁRIA

A União Económica e Monetária (UEM) é o resultado de uma integração
económica progressiva da UE, sendo uma expansão do mercado único da UE,
com regulamentações comuns dos produtos e a livre circulação de bens, capitais,
trabalhadores e serviços. Uma moeda comum, o euro, foi introduzida na área
do euro, que é composta atualmente por 19 Estados-Membros da UE. Todos os
Estados-Membros da UE, exceto a Dinamarca, devem adotar o euro, logo que
cumpram os critérios de convergência. Uma política monetária única é definida pelo
Eurosistema (composto pela Comissão Executiva do Banco Central Europeu e pelos
governadores dos bancos centrais da área do euro) e é complementada por regras
orçamentais e vários graus de coordenação das políticas económicas. Na UEM, não
existe um governo económico central. Essa responsabilidade é antes repartida entre
os Estados-Membros e várias instituições da UE.

BASE JURÍDICA

— Artigo 3.º do Tratado da União Europeia (TUE); artigos 3.º, 5.º, 119.º a 144.º, 219.º
e 282.º a 284.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

— Protocolos anexos aos Tratados: Protocolo n.º 4 relativo aos Estatutos do Sistema
Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu; Protocolo n.º 12 sobre
o procedimento relativo aos défices excessivos; Protocolo n.º 13 relativo aos
critérios de convergência; Protocolo n.º 14 relativo ao Eurogrupo; Protocolo n.º 16,
que contém a cláusula de autoexclusão aplicável à Dinamarca;

— Os seguintes tratados intergovernamentais: o Tratado sobre Estabilidade,
Coordenação e Governação (TECG), o Pacto para o Euro Mais e o Tratado relativo
ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).

OBJETIVOS

A UEM é o resultado de uma integração económica passo a passo, não sendo,
portanto, um fim em si mesma. A UEM destina-se a apoiar um crescimento económico
sustentável e um elevado nível de emprego, através de decisões de política económica
e monetária adequadas. Isto inclui três domínios principais: (i) a aplicação de uma
política monetária que tem como objetivo principal a estabilidade dos preços; (ii) evitar
possíveis efeitos indiretos negativos resultantes do caráter insustentável das finanças
públicas, prevenir o aparecimento de desequilíbrios macroeconómicos nos Estados-
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Membros e coordenar, em certa medida, as políticas económicas dos Estados-
Membros; (iii) a garantia do bom funcionamento do mercado único.

REALIZAÇÕES

O euro faz agora parte da vida quotidiana de 19 Estados-Membros da União Europeia
e deverá ser adotado por outros Estados-Membros no futuro. A moeda única tem
uma série de vantagens, entre as quais reduzir o custo das transações financeiras,
facilitar as viagens e reforçar o papel da Europa a nível internacional. Contribui para
a realização do mercado único.

HISTÓRIA DA UEM

Na Cimeira de Haia, em 1969, os Chefes de Estado ou de Governo definiram um novo
objetivo da integração europeia: a União Económica e Monetária (UEM). Um grupo
presidido por Pierre Werner, Primeiro-Ministro do Luxemburgo, elaborou um relatório
que previa a realização de uma união económica e monetária plena no prazo de dez
anos, de acordo com um plano a executar em várias fases. O objetivo final consistia
em alcançar uma plena liberalização dos movimentos de capitais, uma convertibilidade
total das moedas dos Estados-Membros e uma fixação irrevogável das taxas de
câmbio. O colapso do sistema de Bretton Woods e a decisão do Governo dos Estados
Unidos, em 1971, de deixar o dólar flutuar provocaram uma onda de instabilidade
cambial, que pôs seriamente em causa as paridades entre as moedas europeias. O
projeto da UEM parou bruscamente.
Na Cimeira de Paris, em 1972, a UE tentou imprimir um novo impulso à integração
monetária com a criação da «serpente no túnel»: um mecanismo de flutuação
controlada das moedas (a «serpente») dentro de margens de flutuação estreitas em
relação ao dólar (o «túnel»). Incapaz de resistir à crise petrolífera, à debilidade do
dólar e às divergências na política económica, a «serpente» perdeu a maioria dos seus
membros em menos de dois anos, ficando reduzida a uma «zona do marco», que
incluía a Alemanha, os países do Benelux e a Dinamarca.
Os esforços para criar um espaço de estabilidade monetária foram renovados na
Cimeira de Bruxelas, em 1978, com a criação do Sistema Monetário Europeu (SME),
baseado no conceito de taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis. As moedas de todos os
Estados-Membros, exceto o Reino Unido (quando ainda integrava a UE), participaram
no mecanismo de taxas de câmbio (MTC I). As taxas de câmbio eram baseadas em
taxas centrais em relação ao ECU («European Currency Unit»), a unidade de conta
europeia, que consistia numa média ponderada das moedas participantes. Uma grelha
de taxas bilaterais era calculada com base nessas taxas centrais expressas em ECU
e as flutuações cambiais deviam ser mantidas dentro de uma margem de 2,25 % para
ambos os lados das taxas bilaterais (exceto no caso da lira italiana, à qual era permitida
uma margem de 6 %). Ao longo de dez anos, o SME contribuiu muito para reduzir a
variabilidade das taxas de câmbio: a flexibilidade do sistema, aliada à vontade política
de atingir uma convergência económica, permitiu alcançar a estabilidade monetária.
No entanto, devido a um ataque especulativo contra várias moedas em 1993, as
margens de flutuação foram alargadas para 15 %.
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Com a adoção do programa do Mercado Único em 1985, tornou-se cada vez mais
evidente que o potencial do mercado interno não poderia ser plenamente realizado
enquanto persistissem os custos de transação relativamente elevados associados
à conversão das moedas e as incertezas resultantes das flutuações das taxas de
câmbio, ainda que reduzidas. Além disso, muitos economistas denunciaram aquilo a
que chamaram o «triângulo impossível»: a livre circulação de capitais, a estabilidade
das taxas de câmbio e políticas monetárias independentes, que eram consideradas
incompatíveis a longo prazo.
Em 1988, o Conselho Europeu de Hanôver criou um comité encarregado de estudar a
UEM, presidido por Jacques Delors, então Presidente da Comissão. O relatório desse
comité (Relatório Delors), apresentado em 1989, propôs o reforço de uma introdução
da UEM em três fases. Em particular, salientou a necessidade de uma melhor
coordenação das políticas económicas, do estabelecimento de regras orçamentais
fixando limites para os défices dos orçamentos nacionais e da criação de uma
instituição independente que seria responsável pela política monetária da União: o
Banco Central Europeu (BCE). Com base no Relatório Delors, o Conselho Europeu
de Madrid decidiu, em 1989, dar início à primeira fase da UEM: a plena liberalização
dos movimentos de capitais até 1 de julho de 1990.
Em dezembro de 1989, o Conselho Europeu de Estrasburgo apelou à realização de
uma conferência intergovernamental, destinada a identificar as alterações a introduzir
no Tratado, para realizar a UEM. O trabalho desta conferência intergovernamental
conduziu ao Tratado da União Europeia, que foi formalmente aprovado pelos Chefes
de Estado ou de Governo no Conselho Europeu de Maastricht, em dezembro de 1991,
e entrou em vigor em 1 de novembro de 1993.
O Tratado prevê uma introdução da UEM em três fases (algumas datas-chave foram
deixadas em aberto, para serem definidas em cimeiras europeias posteriores, com o
desenrolar dos acontecimentos):
— Fase 1 (de 1 de julho de 1990 a 31 de dezembro de 1993): estabelecimento da

livre circulação de capitais entre os Estados-Membros;

— Fase 2 (de 1 janeiro de 1994 a 31 dezembro de 1998): convergência das
políticas económicas dos Estados-Membros e reforço da cooperação entre os
bancos centrais nacionais dos Estados-Membros. A coordenação das políticas
monetárias foi institucionalizada através da criação do Instituto Monetário Europeu
(IME), que estava encarregado de reforçar a cooperação entre os bancos
centrais nacionais e de fazer os preparativos necessários à introdução da
moeda única. Durante esta fase, os bancos centrais nacionais deveriam tornar-
se independentes;

— Fase 3 (que começou em 1 de janeiro de 1999): aplicação de uma política
monetária comum sob a égide do Eurosistema desde o primeiro dia e uma
introdução gradual das notas e moedas em euros em todos os Estados-Membros
da área do euro. A transição para a terceira fase dependia da consecução de um
grau elevado de convergência duradoura, avaliada com base num conjunto de
critérios definidos nos Tratados. As regras orçamentais tornar-se-iam vinculativas
e qualquer Estado-Membro incumpridor poderia incorrer em sanções. A política
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monetária da área do euro foi confiada ao Eurosistema, composto pelos seis
membros da Comissão Executiva do BCE e pelos governadores dos bancos
centrais nacionais da área do euro.

Em princípio, ao aderir aos Tratados, todos os Estados-Membros da UE concordaram
em adotar o euro (artigo 3.º do TUE e artigo 119.º do TFUE). No entanto, não foi
fixado um prazo e alguns Estados-Membros ainda não cumpriram todos os critérios
de convergência. Estes Estados-Membros beneficiam de uma derrogação provisória.
Além disso, o Reino Unido e a Dinamarca tinham notificado a sua intenção de não
participar na terceira fase da UEM e, por conseguinte, não adotar o euro. Dado que
o Reino Unido saiu da UE em 2020, atualmente só a Dinamarca beneficia de uma
isenção no que respeita à sua participação na terceira fase da UEM, mas mantém a
opção de cessar a sua isenção. O regime de isenção consta de um protocolo anexo
aos Tratados da UE. À data de redação, o euro foi adotado por 19 dos 27 Estados-
Membros.
No rescaldo da crise da dívida soberana na Europa, que eclodiu em 2009-2010, os
líderes da UE comprometeram-se a reforçar a UEM, nomeadamente melhorando o
seu quadro de governação. Uma alteração do Tratado, referente ao artigo 136.º do
TFUE, permitiu a criação de um mecanismo de apoio permanente para os Estados-
Membros em dificuldades, na condição de o mecanismo ser baseado num tratado
intergovernamental, a estabilidade da área do euro no seu todo estar ameaçada
e o apoio financeiro estar ligado a uma rigorosa condicionalidade. Isto conduziu à
criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), em outubro de 2012, que
substituiu vários mecanismos ad hoc. Além disso, o Presidente do BCE, Mario Draghi,
anunciou em 2012 que, «no âmbito do seu mandato, o BCE estava disposto a fazer
o que fosse necessário para preservar o euro». Para o efeito, criou o instrumento
de Transações Monetárias Definitivas (TMD). O TDM permite que o BCE compre
as obrigações soberanas de um Estado-Membro em dificuldades, desde que o país
assine um memorando de entendimento com o MEE, sujeitando assim, indiretamente,
o apoio do BCE a uma rigorosa condicionalidade. Para evitar a repetição de uma
crise da dívida soberana, o Direito derivado da UEM foi atualizado. Foi criado o
Semestre Europeu, que reforçou o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC),
introduziu o Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos (PDM) e
procurou reforçar ainda mais a coordenação das políticas económicas. O quadro de
governação económica melhorado foi completado com tratados intergovernamentais,
como o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação (TECG ou «Pacto
Orçamental») e o Pacto para o Euro Mais.
Uma primeira tentativa para elevar ainda mais a UEM foi proposta pela Comissão no
seu Plano pormenorizado para uma UEM efetiva e aprofundada em 2012. O objetivo
final seria a criação de uma união política. Uma outra iniciativa de 2012, o menos
ambicioso «Relatório dos Quatro Presidentes», não conseguiu iniciar alterações
substanciais do quadro de governação económica da UEM. Em 2015, inspirando-
se no Plano pormenorizado, os Presidentes da Comissão Europeia, do Conselho
Europeu, do Eurogrupo, do BCE e do Parlamento Europeu publicaram um relatório
intitulado «Concluir a União Económica e Monetária Europeia» («Relatório dos Cinco
Presidentes»). Este relatório apresentava um plano de reformas com o objetivo de
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alcançar uma verdadeira União económica, financeira, orçamental e política em três
fases (a realizar, o mais tardar, até 2025). No entanto, para concretizar plenamente
os ambiciosos propósitos do Plano pormenorizado ou do «Relatório dos Cinco
Presidentes», seria necessário alterar os Tratados da UE de forma substancial. Dado
que os Tratados não foram alterados desde então, os projetos mais ambiciosos não
puderam ser realizados.
A crise económica induzida pela pandemia de COVID-19 exerceu uma pressão
considerável sobre as finanças públicas. Em março de 2020, o Conselho ativou a
cláusula de derrogação de âmbito geral do PEC, a fim de conceder aos Estados-
Membros um período de tempo limitado no qual pudessem aumentar a sua dívida
pública para além das restrições impostas pelas regras orçamentais. Nesse mesmo
mês, o BCE deu início ao programa de compra de ativos devido a emergência
pandémica (PEPP), que inclui a aquisição de grandes montantes de dívida soberana
nos mercados secundários. Tal proporciona liquidez aos mercados e destina-se
a evitar o surgimento de grandes diferenciais entre as obrigações alemãs e as
obrigações de dívida pública de uma série de Estados-Membros da UE altamente
endividados. Os montantes desembolsados são muito elevados, mas o programa é
limitado no tempo.
No verão de 2021, pela primeira vez desde 2003, o BCE realizou uma revisão
estratégica, tendo em vista uma meta de 2 % de inflação a médio prazo, mas com
a possibilidade de exceder temporariamente a meta e de ter em conta as alterações
climáticas no processo de tomada de decisão do Eurosistema.
Em 2022, a situação económica pós-pandémica, bem como as consequências da
guerra na Ucrânia, principalmente sob a forma de aumentos acentuados dos preços
da energia, conduziram a um aumento histórico da inflação na área do euro. O
Eurosistema inverteu a sua política monetária, reduzindo as compras de ativos e
aumentando as taxas de juro. Respondendo ao receio de diferenciais excessivos
para as obrigações soberanas de países com dívidas elevadas, o BCE anunciou, em
julho de 2022, um «instrumento antifragmentação», o Instrumento de Proteção da
Transmissão (TPI).
Um debate no Eurosistema e entre os Estados-Membros da área do euro sobre
possíveis alterações ao PEC ganhou dinamismo no verão de 2022. No entanto, as
posições dos Estados-Membros divergiram de tal forma que existiam dúvidas quanto
à viabilidade de quaisquer alterações substanciais. No entanto, surgiu um consenso
para dar aos países com dívidas elevadas mais tempo para reduzirem o seu rácio
dívida/PIB.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu participou
enquanto colegislador no estabelecimento da maioria das regras pormenorizadas
que definem o quadro de governação económica (com base, designadamente, nos
artigos 121.º, 126.º e 136.º do TFUE). No entanto, no caso de alguns dossiês, por
exemplo, a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, bem como
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a supervisão macroeconómica, o Tratado prevê apenas um papel consultivo para o
Parlamento. Além disso, o Parlamento é consultado sobre os seguintes assuntos:
— Acordos sobre as taxas de câmbio entre o euro e as moedas dos países não

pertencentes à UE;

— Países elegíveis para aderir à moeda única;

— A nomeação do presidente, do vice-presidente e dos quatro vogais da Comissão
Executiva do BCE;

— Parte da legislação de execução do procedimento relativo aos défices excessivos.

Todos os anos, o BCE apresenta o seu relatório anual, que o Presidente do BCE
depois apresenta em sessão plenária. Normalmente, o Parlamento reage ao relatório,
adotando um relatório de iniciativa. O Parlamento não tem poderes de decisão nas
diferentes fases do Semestre Europeu, mas é regularmente informado pela Comissão
e pelo Conselho, que detêm os poderes executivos. O papel do Parlamento na
governação económica da UE foi algo reforçado pelo Semestre Europeu, em particular
com a criação de um «Diálogo Económico» entre o Parlamento, as formações
pertinentes do Conselho e a Comissão. O Parlamento pode acompanhar o Semestre,
adotando relatórios de iniciativa.
Por natureza, o Parlamento não intervém formalmente no estabelecimento dos
tratados intergovernamentais (por exemplo, o TECG), nem na criação e gestão dos
mecanismos intergovernamentais (por exemplo, o MEE), embora estabeleça uma
variedade de contactos e participe em trocas de pontos de vista.

Christian Scheinert
09/2022
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