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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as políticas económicas da área do euro 
(2019/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o artigo 121.º, n.º 2, o artigo 136.º, e os Protocolos n.º 1 e n.º 2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de junho de 2019, sobre as 
recomendações específicas por país (COM(2019)0500),

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de março de 2019, sobre o Semestre Europeu 
para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do Crescimento para 
20191,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de fevereiro de 2019, intitulada 
«Semestre Europeu 2019: avaliação dos progressos em matéria de reformas estruturais, 
prevenção e correção de desequilíbrios macroeconómicos, e resultados das apreciações 
aprofundadas ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1176/2011» (COM(2019)0150),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de novembro de 2018, intitulada 
«Análise Anual do Crescimento para 2019: para uma Europa mais forte num contexto 
incerto à escala mundial» (COM (2018)0770),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 21 de novembro de 2018, intitulado 
«Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2019» (COM(2018)0758), o «Projeto de 
Relatório Conjunto sobre o Emprego» (COM(2018)0761) e a Recomendação da 
Comissão, de 21 de novembro de 2018, sobre uma Recomendação do Conselho sobre a 
política económica da área do euro (COM(2018)0759),

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 9 de abril de 2019, sobre a política 
económica da área do euro (2019/C 136/01),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 17 de maio de 2019, sobre as 
apreciações aprofundadas e a aplicação das recomendações específicas por país de 2018 
(9473/19),

– Tendo em conta as Previsões Económicas Europeias da primavera de 2019, de 7 de 
maio de 2019,

– Tendo em conta as Previsões Económicas Europeias do verão de 2019 (provisórias), de 
10 de julho de 2019,

– Tendo em conta a avaliação do Conselho Orçamental Europeu, de 25 de junho de 2019, 
sobre a orientação orçamental prospetiva adequada para a área do euro em 2020,

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

1 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0201.
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Económica e Monetária,

– 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 do 
Conselho relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e 
coordenação das políticas económicas2,

– 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-Membros3,

– 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 euro4,

– 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 excessivos5,

– 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 
macroeconómicos6,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1173/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de novembro de 2011, relativo ao exercício eficaz da supervisão 
orçamental na área do euro7,

– 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 euro8,

– 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 financeira9,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A9-0000/2019), 

A. Considerando que, de acordo com as previsões da Comissão, a taxa de crescimento do 
PIB para 2019 é de 1,2% do PIB per capita na área do euro e de 1,4% na UE-28, 

2 JO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
3 JO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
4 JO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
5 JO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
6 JO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
7 JO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
8 JO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
9 JO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
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prevendo-se que aumente para 1,4% e 1,6%, respetivamente, em 202010;

B. Considerando que as taxas de desemprego continuam numa trajetória descendente 
constante, com uma taxa média de 7,5% na área do euro e de 6,3% na UE-28 em maio 
de 2019 – a mais baixa desde o início das séries mensais da UE sobre desemprego –, 
prevendo-se uma nova diminuição para 7,3% e 6,2%, respetivamente, em 2020;

C. Considerando que persistem diferenças significativas nas taxas de desemprego na UE; 
considerando que a taxa de desemprego dos jovens, embora registe uma melhoria 
gradual, é de 15,7% na área do euro e de 14,3% na UE-28, permanecendo a um nível 
significativamente mais elevado do que a taxa média de desemprego e em taxas muito 
superiores às registadas noutras regiões economicamente desenvolvidas do mundo;

D. Considerando que o défice das administrações públicas deverá aumentar de 0,5% para 
0,9% na área do euro e de 0,6% para 1% na UE-28 em 2019, mantendo-se a esse nível 
em 2020; considerando que o rácio dívida/PIB em 2019 se situa em 85,8% na área do 
euro e em 80,2% na UE-28, prevendo-se que diminua para 84,3% e 78,8%, 
respetivamente, em 2020;

E. Considerando que o consumo privado mostra sinais de recuperação, com uma tendência 
positiva estimada que passou de 1,3% na área do euro e de 1,6% na UE-28 em 2019 
para 1,5% e 1,7%, respetivamente, em 2020;

F. Considerando que – tendo em conta os riscos de tensões comerciais entre os EUA e a 
China, bem como a persistente incerteza relacionada com a saída do Reino Unido da UE 
– as perspetivas mundiais correm o risco de piorar; 

1. Observa que, embora a economia europeia esteja a crescer pelo sétimo ano consecutivo, 
as incertezas e riscos económicos crescentes representam um desafio significativo;

2. Está preocupado, por isso, com o baixo potencial de crescimento em comparação com 
outras regiões do mundo nas últimas décadas;

3. Concorda que as reformas estruturais eficazes, acompanhadas de investimentos bem 
direcionados e de políticas orçamentais responsáveis, continuam a proporcionar uma 
bússola de sucesso para preparar a UE para os seus desafios atuais e futuros;

Políticas orçamentais responsáveis

4. Reconhece que se prevê uma descida do nível médio do rácio dívida/PIB; no entanto, 
observa que o nível médio continua a ser claramente superior ao nível exigido pelo Pacto 
de Estabilidade e Crescimento; salienta a possibilidade de aumento dos custos do serviço 
da dívida; sublinha, por isso, a importância de reduzir os níveis globais da dívida, em 
conformidade com as regras orçamentais da UE;

5. Observa, consequentemente, com grande preocupação que os níveis médios de défice 
parecem estar a aumentar de novo e que, em alguns Estados-Membros, se preveem défices 
superiores a 3%; sublinha que uma parte significativa da expansão esperada tem origem 

10 Previsões Económicas Europeias do verão de 2019 (provisórias), de 10 de julho de 2019.
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em países com rácios dívida/PIB públicos elevados;

6. Lamenta que a orientação orçamental global pareça ser ligeiramente expansionista em 
2019, salientando que o Conselho Orçamental Europeu considera mais adequada uma 
orientação neutra;

7. Sublinha que as orientações orçamentais a nível nacional e da área do euro devem 
assegurar o equilíbrio entre, por um lado, a sustentabilidade a longo prazo das finanças 
públicas, no pleno respeito do Pacto de Estabilidade e Crescimento e das suas disposições 
relativas à flexibilidade, e, por outro, a estabilização macroeconómica a curto prazo;

Reformas estruturais

8. Sublinha que as reformas que aumentem a concorrência nos mercados de produtos, 
promovam a eficiência dos recursos e melhorem o ambiente empresarial – bem como a 
qualidade das instituições, incluindo um sistema judicial eficaz e a qualidade e 
eficiência da cobrança de impostos – são essenciais para alcançar uma maior resiliência 
económica na área do euro e nos Estados-Membros; neste contexto, salienta a 
importância do mercado único e a necessidade de prosseguir o seu aprofundamento;

9. Partilha a opinião de que as características estruturais e institucionais dos mercados do 
trabalho e dos produtos e o bom funcionamento das administrações públicas são 
cruciais;

10. Apoia a transferência da carga fiscal retirando-a do trabalho e o reforço dos sistemas de 
ensino e formação e do investimento em competências; salienta a eficácia das políticas 
flexíveis do mercado de trabalho;

11. Solicita aos Estados-Membros que apoiem e implementem ações da UE para combater 
o planeamento fiscal agressivo;

Investimento

12. Partilha o ponto de vista de que a retoma económica deve ser apoiada por investimento 
público e privado, nomeadamente na inovação, e observa que ainda existe um défice de 
investimento na área do euro; congratula-se com o facto de, em certos Estados-
Membros, o investimento já ser superior ao nível anterior à crise, e lamenta que noutros 
o investimento ainda seja insuficiente ou não aumente com a rapidez necessária;

13. Solicita aos Estados-Membros que – embora prosseguindo políticas no pleno respeito 
do Pacto de Estabilidade e Crescimento – apoiem o investimento público e privado, 
melhorem a qualidade e a composição das finanças públicas e reconstituam reservas 
orçamentais, especialmente nos países da área do euro com elevados níveis de dívida 
pública;

14. Sublinha que o investimento em ativos corpóreos e incorpóreos para aumentar a 
produtividade, as competências e a inovação, juntamente com reformas estruturais 
favoráveis ao crescimento, aumentará o potencial de crescimento a longo prazo;

Recomendações específicas por país (REP)
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15. Concorda com as recomendações do Conselho no sentido de que os Estados-Membros 
devem aumentar o seu potencial de crescimento através da modernização das suas 
economias e do reforço da sua resiliência;

16. Observa que mais de dois terços das REP emitidas até 2018 foram aplicadas com, pelo 
menos, algum progresso; lamenta, no entanto, que haja provas de retrocesso em 
elementos das principais reformas adotadas no passado e manifesta a sua preocupação 
com o compromisso assumido pelos Estados-Membros relativamente às REP, dado que 
os progressos registados nas atuais recomendações são piores do que nos anos 
anteriores;

17. Congratula-se com os progressos específicos alcançados nas recomendações sobre os 
serviços financeiros e a legislação relativa às relações laborais e à proteção do emprego;

18. Recorda aos Estados-Membros a importância de se empenharem nas REP e de 
concretizarem as mesmas;

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


