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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual de 2018 do Banco Central Europeu
(2019/2129(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório Anual de 2018 do Banco Central Europeu (BCE),

– Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) e do BCE 
e, em particular, o seu artigo 15.º,

– Tendo em conta o artigo 284.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a audição da candidata ao cargo de Presidente do Banco Central Europeu, 
Christine Lagarde, de 4 de setembro de 2019,

– Tendo em conta o último Diálogo Monetário de Mario Draghi com o Parlamento Europeu 
enquanto Presidente do Banco Central Europeu, de 22 de setembro de 2019,

– Tendo em conta o artigo 142.º, n.º 1, do seu Regimento,

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

A. Considerando que, segundo as Previsões Económicas do Verão de 2019 da Comissão, 
os dados mais recentes de 2019 revelam um abrandamento em relação aos níveis mais 
elevados de crescimento do PIB na área do euro em 2018, de 1,9 % para 1,2 % em 
2019, e na UE-27, de 2,1 % em 2018 para 1,4 % em 2019, devido a um impulso mais 
fraco causado pela incerteza no domínio do comércio externo;

B. Considerando que, segundo os dados do Eurostat, a taxa de desemprego em agosto de 
2019 era de 6,2 % na UE e de 7,4 % na área do euro, as taxas mais baixas desde julho 
de 2008;

C. Considerando que, segundo as projeções macroeconómicas dos serviços do Eurosistema 
de setembro de 2019, a inflação anual para a área do euro, pelo Índice Harmonizado de 
Preços no Consumidor (IHPC), deverá atingir 1,2 %, 1,0 % e 1,5 % em 2019, 2020 e 
2021, ficando assim ainda aquém do objetivo de médio prazo de apenas 2 %;

D. Considerando que, no final de 2018, a dimensão do balanço do Eurosistema atingiu um 
máximo absoluto de 4,7 biliões de EUR, um aumento de 0,2 biliões de EUR em relação 
ao final de 2017;

E. Considerando que, em 2018, o resultado líquido do BCE ascendeu a 1,575 mil milhões 
de EUR, em comparação com 1,275 mil milhões de EUR em 2017; considerando que 
este aumento se deve principalmente ao aumento dos juros líquidos da carteira em 
dólares e da carteira de ativos do programa de compra de ativos (asset purchase 
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programme - APP);

F. Considerando que um reforço do papel do euro e uma maior utilização do euro como 
moeda de reserva aumentariam a capacidade da UE para definir de forma independente 
a sua orientação política em relação aos EUA e à Reserva Federal e, em última análise, 
seriam uma proteção contra o risco de uma abordagem não cooperante dos EUA;

G. Considerando que a emissão global de obrigações verdes aumentou de menos de 
mil milhões de EUR em 2008 para mais de 120 mil milhões de EUR em 2017 e que a 
emissão líquida de obrigações verdes em euros decuplicou desde 2013; considerando 
que a diferença entre os spreads das obrigações verdes e os das obrigações do setor 
industrial em geral tem diminuído progressivamente;

H. Considerando que, apesar desta tendência positiva, as obrigações verdes representam 
ainda apenas 1 % da oferta global de obrigações em euros;

Observações gerais

1. Congratula-se com o papel do BCE na salvaguarda da estabilidade do euro e salienta 
que a independência do BCE é uma condição necessária para cumprir o seu mandato;

2. Manifesta a sua preocupação com o facto de, após um curto período de recuperação 
económica, a dinâmica de crescimento da área do euro ter abrandado acentuadamente 
para um crescimento de 1,2 % do PIB da área do euro e de 1,4 % do PIB da UE-27; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade de a política monetária permanecer 
acomodatícia no futuro próximo;

3. Salienta que a política orçamental é uma componente necessária para reforçar o impacto 
da política monetária e reduzir os possíveis efeitos secundários;

4. Sublinha as conclusões do grupo de peritos do SEBC sobre o fraco crescimento dos 
salários1, que analisou a dissociação entre o crescimento dos salários e a retoma do 
mercado de trabalho, nomeadamente a de que o fraco crescimento dos salários nos 
últimos anos pode ser explicado principalmente pelo efeito dos choques relacionados 
com a tecnologia e as negociações salariais, sendo estas últimas afetadas pelas 
alterações da estrutura da negociação salarial (com uma redução da força negocial dos 
trabalhadores) e da regulamentação do mercado de trabalho (principalmente nos países 
mais afetados pela crise económica e financeira mundial e pela combinação da 
subutilização da mão de obra com uma baixa inflação e um fraco crescimento da 
produtividade);

5. Sublinha que um reforço do papel do euro exige as condições estruturais certas, entre as 
quais:

– O aprofundamento da União Monetária Europeia, incluindo uma capacidade 
orçamental para a área do euro capaz de assegurar uma função de estabilização 

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / September 2019: Understanding low wage growth in the euro area and 
European countries. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
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anticíclica;

– A realização da união bancária, incluindo um sistema europeu de seguro de 
depósitos totalmente mutualizado, que reduza os riscos, promova a concorrência 
leal, facilite a expansão da banca pan-europeia e reforce a estabilidade da área do 
euro no seu conjunto;

– A realização da união dos mercados de capitais;

– A criação de um ativo seguro, garantido pelos Estados-Membros da área do euro, 
para promover a integração dos mercados obrigacionistas;

Política monetária

6. Sublinha que o programa de aquisição de ativos (APP) deu um contributo substancial 
para a recuperação económica e a formação das expectativas de inflação das famílias, 
conduziu a uma melhoria substancial das condições de financiamento, através de vários 
canais de transmissão, e comprimiu as taxas de rendibilidade de um vasto leque de 
classes de ativos; salienta, em particular, que o APP melhorou diretamente as condições 
de crédito para o setor não financeiro privado com o programa de compra de 
instrumentos de dívida titularizados (ABSPP) e o terceiro programa de compra de 
obrigações com ativos subjacentes (CBPP3);

7. Observa que, em 12 de setembro de 2019, o BCE anunciou um vasto pacote de medidas 
de estímulo, incluindo um programa de menor restritividade quantitativa de duração 
indeterminada, ao ritmo mensal de 20 mil milhões de EUR, um corte de 10 pontos de 
base na taxa da facilidade permanente de depósito, um sistema de dois níveis para a 
remuneração de reservas e condições menos restritivas para as operações de 
refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas III);

8. Observa que os efeitos negativos sobre o rendimento líquido de juros dos bancos foram, 
até à data, compensados pelos benefícios decorrentes de um aumento dos empréstimos 
bancários e de uma redução dos custos para provisões e perdas;

9. Sublinha que as taxas de juro muito baixas ou negativas oferecem oportunidades aos 
consumidores, aos trabalhadores e aos mutuários, que podem beneficiar de uma 
dinâmica económica mais forte, de menos desemprego e de um menor custo dos 
empréstimos;

10. Apoia a intenção do Conselho do BCE de continuar a reinvestir os pagamentos de 
capital dos títulos vincendos, enquanto necessário para manter condições de liquidez 
favoráveis e um amplo grau de acomodação monetária;

Outros aspetos

11. Recorda que, enquanto instituição da UE, o BCE está vinculado pelo Acordo de Paris 
sobre as alterações climáticas e que este facto deve ser refletido nas suas políticas, no 
pleno respeito do seu mandato e da sua independência;

12. Toma nota da declaração de Christine Lagarde, de 4 de setembro, que saúda a 
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colaboração do BCE na Rede para a Ecologização do Sistema Financeiro (Network for 
Greening the Financial System - NGFS) e o compromisso do BCE de contribuir para 
enfrentar os desafios das alterações climáticas, aplicando as recomendações da NGFS e 
dando-lhes seguimento de forma substantiva, sempre que possível, sem pôr em causa o 
mandato em matéria de estabilidade dos preços e os outros objetivos do BCE;

13. Exorta o BCE a prosseguir os seus esforços preparatórios para assegurar a estabilidade 
dos mercados financeiros da UE em todas as eventuais contingências relacionadas com 
o Brexit;

14. Está extremamente preocupado com os riscos decorrentes do atraso na criação da união 
bancária e apela a uma rápida realização da união bancária com um sistema europeu de 
garantia de depósitos plenamente mutualizado;

15. Apela a uma aceleração do projeto da união dos mercados de capitais (UMC), a fim de 
aprofundar a integração financeira, com o objetivo de melhorar a resiliência aos 
choques e tornar a transmissão da política monetária na união monetária mais eficaz;

16. Insta o BCE a reforçar o seu acompanhamento do desenvolvimento das criptomoedas e 
dos riscos acrescidos no domínio da cibersegurança;

17. Insta o BCE a assegurar um equilíbrio adequado entre a autorização da inovação 
financeira regulamentar no domínio das empresas tecnológicas financeiras e a 
salvaguarda da estabilidade financeira;

18. Concorda que, como considera Christine Lagarde, é oportuno e justificado proceder a 
uma revisão do quadro de política monetária do BCE, para assegurar que o BCE 
disponha dos instrumentos adequados para cumprir o seu mandato em matéria de 
estabilidade de preços no futuro; insta o BCE a organizar uma consulta pública no 
âmbito deste processo, para assegurar que a revisão seja aberta a contributos e reações 
de um vasto leque de diferentes intervenientes da sociedade civil;

Prestação de contas

19. Congratula-se com o aumento da prestação de contas sob a presidência de Mario Draghi 
e espera que a prestação de contas, o diálogo e a abertura sejam ainda maiores com a 
nova Presidente;

20. Recorda que a nomeação dos membros da Comissão Executiva deverá ser 
cuidadosamente preparada, com total transparência e juntamente com o Parlamento, em 
conformidade com os Tratados; insta o Conselho a elaborar uma lista de candidatos 
pré-selecionados equilibrada em termos de género para todas as vagas atuais e futuras e 
a partilhá-la com o Parlamento, permitindo-lhe assim desempenhar um papel consultivo 
mais significativo no processo de nomeação; lamenta que, até à data, não tenham sido 
realizados progressos satisfatórios;

21. Congratula-se com as respostas detalhadas e substanciais, secção por secção, do BCE à 
Resolução do Parlamento sobre o Relatório anual de 2017 do BCE; insta o BCE a 
manter este esforço de prestação de contas e a continuar a publicar todos os anos as suas 
respostas escritas à resolução do Parlamento sobre o relatório anual do BCE;
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22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, bem como ao Banco Central Europeu.


