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resolução não legislativa A8-0190/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão do quadro de governação económica: 

avaliação e desafios 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 472/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao reforço da supervisão económica e 

orçamental dos Estados-Membros da área do euro afetados ou ameaçados por graves 

dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira
1
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 473/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de maio de 2013, que estabelece disposições comuns para o 

acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do 

défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro
2
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1173/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de novembro de 2011 relativo à execução eficaz da supervisão 

orçamental na área do euro
3
, 

– Tendo em conta a Diretiva 2011/85/UE do Conselho, de 8 de novembro de 2011, que 

estabelece requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-Membros
4
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1174/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de novembro de 2011, relativo às medidas de execução destinadas a 

corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na área do euro
5
, 
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– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1175/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de novembro de 2011, que altera o Regulamento (CE) n.º 1466/97 

relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e 

coordenação das políticas económicas
1
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de novembro de 2011, sobre prevenção e correção dos desequilíbrios 

macroeconómicos
2
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1177/2011 do Conselho, de 8 de novembro 

de 2011, que altera o Regulamento (CE) n.º 1467/97 relativo à aceleração e clarificação 

da aplicação do procedimento relativo aos défices excessivos
3
, 

–  Tendo em conta o Tratado sobre o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE),  

– Tendo em conta o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União 

Económica e Monetária (TECG),  

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2014, sobre a investigação sobre o 

papel e as operações da Troica (BCE, Comissão e FMI) relativamente aos países sob 

programa da área do euro
4
, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de dezembro de 2013, sobre problemas 

constitucionais de uma governação multinível na União Europeia
5
, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 1 de dezembro de 2011, sobre o Semestre Europeu 

para a Coordenação das Políticas Económicas
6
,  

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de julho de 2011, sobre a crise financeira, 

económica e social: recomendações referentes às medidas e iniciativas a tomar
7
, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2014, intitulada 

«Análise da governação económica – Relatório sobre a aplicação dos Regulamentos 

(CE) n.
os
 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 e 

473/2013» (COM(2014)0905), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 13 de janeiro de 2015, intitulada 

«Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento» (COM(2015)0012), 

– Tendo em conta o «Sexto relatório sobre a coesão económica, social e territorial» da 

Comissão, de 23 de julho de 2014 (COM(2014)0473), 
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– Tendo em conta as conclusões das cimeiras do Conselho Europeu de junho e dezembro 

de 2014, 

– Tendo em conta as conclusões da cimeira europeia de outubro de 2014, 

– Tendo em conta a Análise Anual do Crescimento para 2015 (COM(2014) 902), 

– Tendo em conta o anúncio feito pelo BCE em 22 de janeiro de 2015 acerca de um 

programa alargado de aquisição de ativos, 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho Ocasional n.º 157 do BCE, de novembro de 

2014, intitulado «The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – 

unexploited synergies under the strengthened EU governance framework» («A 

identificação de desequilíbrios orçamentais e macroeconómicos – sinergias 

desaproveitadas no quadro de uma governação reforçada da UE»), 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho n.º 15/95 do FMI, de maio de 2015, 

intitulado «The Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced 

Economies» («As consequências macroeconómicas do investimento público: 

demonstrações das economias avançadas»), 

– Tendo em conta a nota informativa do Gabinete de Análise Económica dos Países 

Baixos (CPB), de julho de 2014, intitulada «Structural budget balance: a love at first 

sight turned sour» («Equilíbrio orçamental estrutural: um amor à primeira vista que se 

tornou amargo»), 

– Tendo em conta o Relatório de 2012 da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) intitulado «Implicit Guarantees for Bank Debt: 

Where Do We Stand?» («Garantias implícitas da dívida bancária: qual o ponto da 

situação?»), 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho n.º 977 da OCDE, de 6 de julho de 2012, 

intitulado «Implications of output gap uncertainty in times of crisis» («Implicações do 

hiato do produto em tempo de crise»), 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho n.º 163 da OCDE no âmbito social, do 

emprego e da migração, de 9 de dezembro de 2014, intitulado «Trends in income 

inequality and its impact on economic growth» («Tendências da desigualdade do 

rendimento e o seu impacto no crescimento económico»), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o sexto relatório sobre a coesão 

económica, social e territorial: investimento no crescimento e no emprego, adotado em 

19 de novembro de 2014 pelo Conselho dos Assuntos Gerais (Coesão), 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 

pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado 

Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

(A8-0190/2015), 
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– Tendo em conta o artigo 52.º do Regimento, 

A. Considerando que, segundo as previsões da primavera da Comissão, se estima que a 

taxa de desemprego em 2015 e 2016 na UE e na área do euro se mantenha 

inaceitavelmente elevada, acima dos 11 % e próximo dos 10 %, respetivamente; 

B. Considerando que continuam a existir diferenças significativas entre os 

Estados-Membros, mesmo após a intervenção da Troica, e que as taxas de crescimento 

do PIB previstas para 2015 oscilam entre -0,5 % em Chipre e +3,6 % na Irlanda; 

C. Considerando que, segundo as previsões da primavera da Comissão, o investimento na 

área do euro se manteve a um nível reduzido e que se espera que cresça a um ritmo 

insuficiente de 1,7 %; 

D. Considerando que o plano de investimento europeu, no valor de 21 mil milhões de 

euros, para angariar 315 mil milhões de euros em novos investimentos nos próximos 

três anos, se baseia em pressupostos questionáveis de um efeito multiplicador de 15 e de 

uma capacidade de atrair investimentos privados para projetos de alto risco; 

E. Considerando que o BCE lançou um programa de flexibilização quantitativa no valor de 

1,1 biliões de euros, que visa abordar o risco de inflação baixa persistente e revitalizar a 

economia real; que 19 bancos centrais nacionais irão adquirir títulos de dívida pública 

dos seus próprios Estados-Membros e suportar o risco conexo; que o regime de partilha 

de riscos se limita a 20 % das aquisições, das quais 12 % para títulos emitidos por 

instituições europeias e apenas uns simbólicos e insignificantes 8 % para títulos de 

dívida pública da área do euro, assinalando a falta de vontade política dos 

Estados-Membros em aceitar tanto as vantagens como as desvantagens inerentes a uma 

verdadeira política monetária única; 

F. Considerando que, apesar das medidas pouco convencionais tomadas pelo BCE desde 

2010, o mecanismo de transmissão da política monetária para a economia real 

permaneceu significativamente comprometido; que, segundo as perspetivas da 

primavera do FMI, o risco de deflação continua ainda a ser uma preocupação 

fundamental para a área do euro, mantendo-se próximo de 30 % e que alguns países já 

estão a sofrer de deflação;  

G. Considerando que a crise financeira de 2008 resultou de uma intervenção massiva dos 

governos da UE para apoiar o setor financeiro; que, o total dos auxílios estatais 

atribuídos ao setor financeiro ascendeu a mais de 5 biliões de euros, o que representa 

40,3 % do PIB da UE; 

H. Considerando que, segundo o relatório de 2012 da OCDE, a sustentabilidade da dívida 

soberana foi afetada de forma significativa pela extensão das garantias explícitas ou 

implícitas da dívida bancária;  

I. Considerando que, segundo as perspetivas da economia mundial de abril de 2015, o 

FMI defende que as reformas estruturais com base na regulamentação do mercado de 

trabalho não têm um impacto estatisticamente significativo na produtividade total dos 

fatores, ao contrário do que sucede com os investimentos em I&D e em inovação que 
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geram os mais elevados ganhos de produtividade, o que significa que os custos 

económicos e sociais do ajustamento durante o processo de reformas não serão 

compensados por efeitos positivos no crescimento do produto a longo prazo;  

J. Considerando que, segundo o Documento de Trabalho do FMI sobre o impacto 

macroeconómico do investimento público, publicado em maio de 2015, o aumento do 

investimento público incrementa o produto e reduz o desemprego, tanto a curto como a 

longo prazo; que os efeitos sobre o produto são mais importantes numa situação de 

abrandamento económico e de acomodação monetária, como na área do euro, e podem 

conduzir a uma redução no rácio entre a dívida e o PIB; que se considera que o 

investimento público financiado pela emissão de dívida produz maiores efeitos sobre o 

produto do que o investimento neutro em termos orçamentais; 

K. Considerando que os cortes da despesa pública decorrentes dos planos de consolidação 

orçamental resultaram numa diminuição da proteção social, enquanto a população 

europeia em risco de pobreza e exclusão social aumentou para mais de 25 %; 

L. Considerando que a evasão fiscal causou milhões de euros de perdas nas receitas 

potenciais das finanças públicas de vários Estados-Membros, em benefício das grandes 

empresas, prejudicando assim a base de solidariedade no quadro da área do euro; 

1.  Considera que a atual situação económica na área do euro requer medidas urgentes, 

globais e decisivas para resolver os problemas do desemprego elevado, do aumento da 

pobreza e da desigualdade excessiva, bem como para neutralizar o risco de deflação e 

de um período prolongado de recessão;  

2. Destaca o facto de o atual quadro de governação económica não ter conseguido fazer 

face aos desafios inerentes à garantia da estabilidade macroeconómica, à promoção do 

crescimento sustentável e à resolução das causas dos desequilíbrios macroeconómicos 

excessivos na área do euro; sublinha que o atual quadro não permite um debate 

apropriado sobre as alternativas a um quadro de governação desequilibrado baseado em 

regras orçamentais arbitrárias, bem como sobre a sustentabilidade a longo prazo da 

união monetária e a possibilidade de um Estado-Membro sair da área do euro na 

sequência de uma votação democrática; 

3.  Lamenta que o quadro de governação económica existente no âmbito do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PEC), do «Six-Pack» e do «Two-Pack», bem como do 

Pacto Orçamental limitem desnecessariamente a margem de manobra da política 

orçamental essencial dos Estados-Membros, privando-os do único instrumento 

macroeconómico eficaz, num contexto de procura fraca e de uma política monetária 

ineficaz;  

4. Frisa que grandes iniciativas políticas fundamentadas nas recomendações de ação da 

Comissão e da Troica se tenham baseado em previsões económicas enviesadas e 

modelos económicos com falhas, que não previram a atual crise; alerta para o facto de o 

cálculo do diferencial do produto se basear numa metodologia obsoleta, como ficou 

refletido nas frequentes revisões das previsões da Comissão; salienta o facto de a 

consolidação orçamental e as reformas estruturais terem subestimado de forma 

significativa a dimensão dos multiplicadores orçamentais, bem como a importância dos 
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efeitos de contágio negativos entre países num período de consolidação sincronizada e o 

impacto deflacionário das reformas estruturais cumulativas;  

5. Considera que o quadro de governação económica não deve impedir os 

Estados-Membros de levar a cabo as ações anticíclicas necessárias, com vista a 

combater as taxas elevadas de desemprego e pobreza e a estimular o crescimento 

económico;  

6. Lamenta a ausência de um debate político sobre a sustentabilidade do défice e critérios 

de dívida, incluindo a regra 1/20 para a redução da dívida, apesar dos efeitos 

autodestrutivos e prejudiciais para a situação económica e social de vários 

Estados-Membros;  

7. Lamenta que as recomendações nacionais específicas da Comissão e da Troica sobre a 

reforma do mercado de trabalho tenham resultado num enorme aumento de empregos 

temporários ou a tempo parcial, com um impacto dramático na taxa de desemprego, nos 

salários e no acesso ao crédito bancário, agravando, desta forma, o descontentamento 

social e o sentimento de insegurança das pessoas;  

Medidas viáveis sem alterações ao Tratado  

8. Está convencido de que a comunicação alarga de forma insuficiente o âmbito de 

aplicação da cláusula de investimento, permitindo alguma flexibilidade na vertente 

preventiva do PEC para acolher programas de investimento dos Estados-Membros, uma 

vez que a flexibilidade se restringe ao cofinanciamento de projetos no âmbito da política 

estrutural e de coesão e no quadro do FEIE; considera que esta abordagem deve ser 

urgentemente reexaminada a fim de ter um impacto positivo sobre o crescimento, a 

criação de emprego e a coesão social através da criação de uma «regra de ouro» mais 

ampla, tanto na vertente preventiva como na vertente corretiva, isentando do cálculo do 

défice e da dívida no âmbito do PEC todas as despesas públicas relativas a 

investimentos produtivos na I&D e inovação, bem como qualquer rendimento mínimo 

garantido adotado por cada Estado-Membro; 

9. Considera que as reformas estruturais na área do euro devem ter um claro impacto 

socioeconómico positivo e contribuir diretamente para a estabilidade económica, 

financeira e social da UE, bem como para os objetivos da estratégia Europa 2020; 

salienta que a atual abordagem das reformas estruturais não conseguiu dar resposta aos 

principais desafios de vários Estados-Membros da UE, tais como a falta de 

responsabilização a nível institucional e de transparência, a corrupção, a fraude e a 

evasão fiscais;  

10. Insiste em que o atual quadro da governação económica, nomeadamente a regra do 1/20 

para a redução da dívida, é económica, social e politicamente insustentável; solicita, por 

conseguinte, que se proceda à sua revisão de forma aprofundada e radical no sentido da 

devolução de autonomia orçamental e monetária aos Estados-Membros; 

11. Salienta que a estratégia dos três pilares (investimento, regras orçamentais e reformas 

estruturais) da Comissão, apresentada na AAC 2015, equivale, no essencial, à mesma 

estratégia anterior que não conseguiu impedir nem resolver a atual crise económica e 
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social, apelando, por isso, ao seu abandono;  

12. Frisa que os excedentes elevados das transações correntes no centro da área do euro não 

devem ser considerados menos alarmantes do que os défices excessivos na balança 

corrente registados nos países periféricos; pensa que o PDM deve ser utilizado de modo 

mais equilibrado entre países «deficitários» e países «excedentários» e contemplar 

sobretudo os países com uma margem de manobra significativa, a fim de pôr cobro às 

práticas concorrenciais desleais e prejudiciais baseadas na desvalorização interna;  

13. Considera que existe uma forte e urgente necessidade de menos complexidade, melhor 

apropriação, mais transparência e democracia na governação económica; considera que 

é difícil alcançar o pleno emprego, o crescimento económico sustentável e a 

estabilidade política através da sobreposição de um novo estrato de regras às regras já 

existentes ou através da imposição de políticas económicas aos governos ou 

parlamentos nacionais eleitos, e que as melhorias só poderão advir das instituições 

sujeitas à responsabilização democrática direta; 

14. Reconhece, com base na situação atual de crise sem fim à vista, que o quadro de 

governação económica deve ser corrigido e completado a médio e longo prazo, para 

permitir que a UE e a área do euro enfrentem os desafios do pleno emprego, da 

estabilidade financeira, do crescimento económico e do investimento a longo prazo, 

eliminando ao mesmo tempo as desigualdades e pondo termo à exclusão social;  

15. Recorda que o Parlamento Europeu advertiu de que a criação do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) fora da estrutura das instituições da União representaria um 

revés para a integração política da União; realça que os empréstimos de resgate 

concedidos através do MEE foram exclusivamente utilizados na recapitalização do setor 

bancário; considera, por conseguinte, que o MEE representa uma duplicação 

desnecessária de outros instrumentos existentes para o apoio financeiro ao setor 

bancário; 

 

16. Recorda que a União Económica e Monetária (UEM) se manteve como um simples 

sistema de taxas cambiais fixas e regras orçamentais insustentáveis; salienta que uma 

verdadeira UEM exige um apoio democrático e condições económicas e políticas que 

não existem na UE, bem como uma capacidade orçamental comum, a qual é, para todos 

os efeitos práticos, impossível de alcançar;  

 

17. Salienta que as irregularidades verificadas na conceção da UEM, na ausência das 

condições necessárias para uma zona monetária ótima, geraram e promoveram 

desequilíbrios macroeconómicos insustentáveis na área do euro, o que conduziu à 

acumulação de défices e excedentes excessivos na balança de transações correntes; 

sublinha que o euro foi o maior fator de divisão no contexto da integração europeia 

desde a Segunda Guerra Mundial; 

18. Recorda que a união bancária resultou da vontade política de evitar crises financeiras 

futuras e de minimizar as repercussões negativas de uma crise da dívida soberana na 

área do euro; salienta que falta ainda efetuar uma reforma estrutural do setor bancário 

baseada numa nítida separação automática entre as atividades de negociação e a função 
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de crédito principal;  

Roteiro para uma governação económica sustentável e eficiente  

19. Convida os Estados-Membros a apresentarem um roteiro ambicioso que tenha em conta 

a necessidade de reformas da governação económica, nos termos descritos no presente 

relatório;  

20. Convida as partes interessadas nesta revisão necessária da governação económica a 

evitar leftovers e a explorar todas as opções possíveis, nomeadamente as que obrigariam 

a uma revisão dos Tratados; considera que o referido roteiro deve assentar nos seguintes 

elementos: 

– Estabelecimento do direito de saída da zona do euro e a extensão da cláusula de 

autoexclusão, através de uma revisão do Tratado; 

– Isenção imediata das despesas públicas nacionais relativas (a) ao investimento na 

I & D e inovação e (b) a qualquer rendimento mínimo garantido adotado por cada 

Estado-Membro do cálculo do défice e da dívida no âmbito do PEC; 

– Transição de paradigma da consolidação orçamental e das políticas deflacionárias 

para uma estratégia a longo prazo baseada em políticas anticíclicas, na coesão 

social e numa reforma eficaz do setor financeiro e do sistema de tributação das 

sociedades;  

– Um quadro de governação revisto que permita aos Estados-Membros exercer o 

seu direito soberano à realização de políticas orçamentais autónomas; 

– Substituição dos atuais critérios orçamentais, incluindo a regra do equilíbrio 

orçamental e a regra do 1/20 para a redução da dívida, por indicadores 

macroeconómicos e sociais, tais como o crescimento real, o investimento público 

de longo prazo e as taxas de desemprego, bem como a equidade e a transparência 

do sistema fiscal; 

– Um conjunto de medidas destinadas a proteger um Estado-Membro que decida 

sair da área do euro do risco de fuga de capitais devido a ataques especulativos; 

– Um quadro jurídico claro na área do euro para a reestruturação da dívida soberana 

e a redução da dívida; 

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

 

Or. en 

 

 

 


