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Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0038/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a capacidade orçamental da área do euro 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE) 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 financeira1, 

– 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 euro2, 

– 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 euro3, 

– 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-Membros4, 

– 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 euro5, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1175/2011 do Parlamento Europeu e do 

                                                 
1 JO L 140 de 27.5.2013, p. 1. 
2 JO L 140 de 27.5.2013, p. 11. 
3 JO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
4 JO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
5 JO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
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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 económicas1, 

– 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 

macroeconómicos2, 

– 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 excessivos3, 

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

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

Económica e Monetária (TECG), 

– Tendo em conta o Relatório dos Cinco Presidentes, intitulado «Concluir a União 

Económica e Monetária Europeia», de 22 de junho de 2015, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que o Tratado requer que a Europa fomente o desenvolvimento 

sustentável assente no crescimento económico, tendo como meta o pleno emprego e o 

progresso social, e que promova a coesão económica, social e territorial e a 

solidariedade entre os Estados-Membros; 

B. Considerando que a União Económica e Monetária (UEM) bloqueou o desenvolvimento 

dos Estados-Membros e fez com que estes estejam hoje em recessão, deflação e com 

taxas de desemprego elevadas; 

C. Considerando que, no seguimento da convergência forçada que precedeu a introdução 

da moeda única, a área do euro foi confrontada com o aprofundamento de divergências 

estruturais que reduziram a sua capacidade para fazer face a choques; 

D. Considerando que os ajustamentos regulamentares e as reformas estruturais impostos a 

nível europeu e a nível nacional agravaram a já difícil situação económica e social; 

E. Considerando que, desde a sua criação, a moeda única agravou as divergências entre 

países deficitários e países excedentários, conduzindo a desequilíbrios 

macroeconómicos intoleráveis, sobretudo em muitos países periféricos, e que este facto 

demonstra ser estruturalmente impossível para a moeda única assegurar a convergência 

e a coesão reais numa zona monetária que está muito longe de ser ótima; 

F. Considerando que as fragilidades da UEM se agudizaram na sequência de medidas 

como os pacotes «Six-Pack» e «Two-Pack», bem como da introdução do Semestre 

                                                 
1 JO L 306 de 23.11.2011, p. 12. 
2 JO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
3 JO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
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Europeu e da criação de novos instrumentos, como o MEE; 

G. Considerando que as instituições da UE e a União no seu conjunto não tiveram 

minimamente em conta as repercussões devastadoras das suas opções políticas e 

económicas nos cidadãos e nas pequenas empresas europeias; 

H. Considerando que a confiança dos cidadãos europeus no projeto da UE baixou 

drasticamente nos últimos anos; 

I. Considerando que todos os esforços realizados nas últimas décadas para alcançar uma 

maior integração orçamental e política na área do euro foram em vão;   

J. Considerando que o atual quadro de governação económica é dominado por organismos 

supranacionais tecnocráticos e estruturas intergovernamentais dos principais 

Estados-Membros da UE, e que este facto interfere com o direito soberano de os 

Estados-Membros escolherem democraticamente as políticas económicas e sociais que 

considerem adequadas, pondo por isso em causa, de modo significativo, a legitimidade 

política das decisões tomadas; 

1. Salienta que a conceção deficiente da UEM, na ausência das condições necessárias para 

uma área monetária otimizada, gerou e promoveu disparidades e desequilíbrios 

macroeconómicos insustentáveis na área do euro, conduzindo à acumulação de 

excedentes excessivos da balança de transações correntes e aos défices correspondentes; 

salienta a insustentabilidade política da arquitetura da UEM, como demonstram as 

múltiplas violações do seu quadro jurídico; sublinha que o euro funcionou como o 

maior fator de divisão no contexto da integração europeia desde a Segunda Guerra 

Mundial; 

2. Salienta que a moeda única teve um impacto assimétrico e destrutivo nas economias 

mais vulneráveis que foram obrigadas a proceder a um difícil ajustamento da 

desvalorização interna devido a uma moeda sobrevalorizada em relação às suas 

economias, ao mesmo tempo que permitia às economias mais fortes da área do euro 

aumentarem as suas exportações e acumularem excedentes externos elevados e 

persistentes;  

3. Salienta que a crise demonstrou que uma política monetária comum «one-size-fits-all» é 

incapaz de fazer face a choques assimétricos na área do euro e que a impossibilidade de 

permitir a flutuação das moedas transfere o fardo do ajustamento para as economias 

mais frágeis da área do euro, forçadas a uma dolorosíssima desvalorização interna para 

poderem recuperar a competitividade; 

4. Recorda que a UEM foi limitada a um sistema rígido de taxas de câmbio fixas e a regras 

orçamentais insustentáveis; lamenta ter de dizer que, após um longo e penoso período 

de ajustamento nominal, deverá ficar claro que qualquer reforma da arquitetura da 

UEM, caraterizada pela imposição de políticas de austeridade e por reformas estruturais, 

irá afetar todos os membros da área do euro; 

5. Observa que o atual quadro de governação económica no âmbito do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PEC), do «Six-Pack» e do «Two-Pack», bem como do 
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Pacto Orçamental, restringe desnecessariamente a essencial margem de manobra em 

matéria de política orçamental dos Estados-Membros da área do euro, privando-os dos 

principais instrumentos macroeconómicos num contexto de procura fraca e de política 

monetária ineficaz; 

6. Sublinha que os atuais mecanismos e instrumentos de coordenação impedem 

desnecessariamente os Estados-Membros de escolherem democraticamente as políticas 

económicas que consideram necessárias e adequadas à sua situação específica;  

7. Insta a Comissão a cessar a imposição de medidas de austeridade e a permitir que os 

Estados-Membros executem as políticas económicas de que necessitam, a fim de 

combater o desemprego que atinge máximos históricos, a pobreza e as desigualdades 

socioeconómicas, num quadro de respeito pela soberania económica; 

8. Constata que as medidas não convencionais de política monetária, iniciadas pelo BCE 

após a crise, não produziram os efeitos anunciados; recorda que o enorme montante de 

liquidez injetada nos mercados permaneceu bloqueado no sistema financeiro e que foi 

utilizado pelos bancos para fins especulativos, em vez de financiar e apoiar a economia 

real; observa que a liquidez sem precedentes pode, com o tempo, ter efeitos prejudiciais 

na estrutura da produção; 

9. Salienta que os atuais tratados e instrumentos permitiriam apenas algumas das medidas 

necessárias para alcançar um quadro mais sustentável e democrático, e salienta que é 

necessário proceder a uma revisão dos Tratados para fazer face às lacunas estruturais da 

arquitetura institucional da UEM; 

10. Observa com preocupação que o atual debate institucional sobre as ações necessárias 

para aprofundar ainda mais a coordenação de políticas no seguimento do «Relatório dos 

Cinco Presidentes» ainda se baseia, em larga medida, em dogmas, isto é, na 

irreversibilidade da moeda única, e em preceitos políticos que manifestamente não 

conseguiram apoiar o crescimento económico, o emprego e a convergência na área do 

euro, prolongando assim a interminável crise económica e social e acelerando a 

desintegração da UE; 

11. Salienta que a União dos Mercados de Capitais aumentará a complexidade e 

interligação do sistema financeiro da UE, prejudicando, deste modo, a estabilidade 

financeira; 

12. Manifesta preocupação acerca das consequências adversas da União Bancária; salienta 

que o atual quadro único de supervisão demonstrou estar profundamente enviesado em 

favor da abordagem do problema do risco de crédito, ignorando por completo os riscos 

financeiros sistémicos; considera que as regras de resgate interno devem ser revogadas 

nos Estados-Membros onde a sua aplicação é contrária à proteção das poupanças 

prevista nas constituições nacionais, e que, em vez disso, os seus sistemas bancários 

devem ser apoiados por um banco central nacional, que atue como entidade 

financiadora de última instância; salienta que os mecanismos de recuperação e 

resolução propostos, tais como os mecanismos de financiamento intercalar e o Fundo 

Único de Resolução, não são instrumentos adequados e credíveis para apoiar a 

resolução dos maiores bancos europeus; considera, por conseguinte, que a União 
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Bancária não conseguiu aumentar a estabilidade do setor bancário;  

13. Considera que o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) demonstrou ser 

um instrumento inadequado para combater o grande défice de investimento na UE e 

apoiar a recuperação da crise; lamenta o recurso a parcerias público-privadas e a 

tendência para projetos de infraestruturas de grande dimensão que têm um impacto 

grave no ambiente e pouco valor acrescentado; 

14. Considera que o euro faltou às suas promessas de estabilidade, convergência, 

crescimento e emprego; observa que qualquer tentativa para alcançar este objetivo 

através de uma capacidade orçamental só será eficaz se for criado um mecanismo de 

estabilização e compensação com base em transferências significativas dos países com 

excedentes em favor das zonas deprimidas em termos económicos; considera que um 

mecanismo deste tipo seria inviável do ponto de vista político e técnico e rejeita, por 

conseguinte, qualquer tentativa de criar uma capacidade orçamental;  

15. Observa que, a fim de enfrentar eficazmente os desequilíbrios e absorver os choques 

simétricos e assimétricos na UEM, a dimensão dessas transferências teria de ser de tal 

modo grande que a sua consecução seria irrealista do ponto de vista político e 

financeiro;  

16. Salienta que todos os esforços envidados até à data para atingir uma união monetária 

mais sustentável foram em vão, ao passo que um sistema de transferências baseado na 

solidariedade e na partilha de riscos não consta da agenda política sobre o futuro da UE; 

solicita, por conseguinte, que as atenções se centrem em explorar soluções alternativas;  

17. Manifesta profunda preocupação face às propostas de reforço a união monetária 

atualmente em discussão, que se baseiam na imposição de reformas estruturais e da 

consolidação orçamental nos países deficitários; salienta que novas perdas de soberania 

económica só irão exacerbar os problemas económicos, políticos e sociais, em vez de 

constituir uma verdadeira solução para a estabilidade da área do euro; 

18. Rejeita firmemente a ideia da criação de um Ministro das Finanças e do Tesouro para a 

área do euro, na Comissão, uma vez que estaria fora de qualquer controlo democrático e 

evidenciaria uma grande carência de legitimidade política, também no que se refere à 

prestação de contas perante os cidadãos europeus; 

19. Salienta, por conseguinte, a necessidade urgente de explorar soluções alternativas, a fim 

de restabelecer a prosperidade, o pleno emprego e a coesão social na UE; frisa a 

necessidade de respeitar o direito de os Estados-Membros exercerem o controlo 

soberano sobre as políticas monetárias e fiscais, que é a única forma de garantir a 

legitimidade democrática e de manter um sistema de proteção social justo e adequado e 

serviços públicos de elevada qualidade, combatendo, em simultâneo, o desemprego, a 

pobreza e as desigualdades sociais; 

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

Estados-Membros soberanos de empreenderem ações anticíclicas para combater o 

desemprego elevado e as taxas de pobreza e para promover o crescimento económico; 

sublinha a necessidade urgente de eliminar as restrições orçamentais da Comissão ao 
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investimento público e às políticas sociais através de uma revisão radical dos Tratados e 

dos pacotes legislativos «Six-Pack» e «Two-Pack», bem como da revogação do Pacto 

Orçamental; 

21. Considera que os Estados-Membros devem ser autorizados a aplicar uma reforma 

estrutural do setor bancário com base numa separação clara e obrigatória das atividades 

comerciais em relação às atividades de investimento, com base no modelo 

proporcionado pela Lei Glass-Steagall, se considerarem que essa é a melhor via a seguir 

para evitar a acumulação de riscos sistémicos, reduzir as interdependências e riscos no 

seu setor bancário, e aumentar a resiliência do mesmo; salienta que esta pode ser uma 

forma de solucionar, de forma eficaz, o problema das «instituições demasiado grandes 

para falir» e evitar a necessidade de mais resgastes;  

22. Lamenta o facto de o atual impasse político impedir a possibilidade de encontrar uma 

solução eficaz para fazer sair as economias europeias da recessão; manifesta 

preocupação pelo facto de o prolongamento da presente estagnação económica e da 

crise política poder conduzir a uma dissolução caótica e descontrolada da união 

monetária; salienta a necessidade premente de planear uma desintegração ordenada e 

coordenada da união monetária, disponibilizando, entretanto, mecanismos democráticos 

de saída voluntária de um Estado-Membro da área do euro; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 

Europeu, à Comissão, ao Conselho, ao Eurogrupo e ao Banco Central Europeu, bem 

como ao Diretor Executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade e aos parlamentos 

dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

 


