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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório Anual 2007 do BCE
(2007/2142(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Relatório Anual 2007 do Banco Central Europeu (BCE), 

– Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado CE, 

– Tendo em conta o artigo 15.º do Protocolo relativo ao Estatuto do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais e do Banco Central Europeu1 anexo ao Tratado, 

– Tendo em conta a sua resolução de 2 de Abril de 1998 sobre a responsabilidade 
democrática na terceira fase da UEM2, 

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Fevereiro de 2008 sobre a situação da economia 
europeia – Relatório preparatório sobre as orientações gerais de política económica para 
2008, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “EMU@10: sucessos e desafios após 10 
anos de União Económica e Monetária” (COM(2008)0238), 

– Tendo em conta a análise da estabilidade financeira realizada pelo BCE em Dezembro de 
2007 e o relatório do BCE sobre a integração financeira na Europa, de Abril de 2008, 

– Tendo em conta as previsões económicas da Primavera, de 28 de Abril de 2008, da 
Comissão,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-
0000/2008),

A. Considerando que, em 2007, o PIB da zona do euro cresceu 2,6% (em comparação com 
2,7% em 2006), apesar do avolumar da incerteza resultante da agitação financeira no 
segundo semestre do ano,

B. Considerando que a taxa de inflação foi de 2,1% (em comparação com 2,2% em 2006),
apesar de um ambiente económico caracterizado pelas pressões importantes para a alta de 
preços, 

C. Considerando que o BCE continuou a ajustar as taxas de juro em 2007, de 3,5% em 
Dezembro de 2006 para 4,0% em Junho de 2007, mantendo esse nível durante o segundo 
semestre, 

                                               
1 JO C 191 de 29.7.1992, p. 68.
2 JO C 138 de 4.5.1998, p. 177.
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D. Considerando que, em 2007 a taxa de câmbio do euro registou uma apreciação de 6,3% 
em termos nominais efectivos e que essa apreciação foi particularmente acentuada em 
relação ao dólar (11,8%), 

E. Considerando que a agitação financeira e os significativos desequilíbrios globais 
constituem um risco para o crescimento económico a nível mundial e para a evolução das 
taxas de câmbio,

F. Considerando que se prevê que a inflação suba para 2,0% a 3,0% na zona do euro em 
2009, repercutindo amplamente a evolução presumível dos preços do petróleo e dos 
alimentos, abrandando seguidamente para 1,2% a 2,4% ainda em 2009,

G. Considerando que o Parlamento pretende contribuir para o reforço do papel e da 
autoridade internacional do BCE e da zona do euro na cena mundial, 

O BCE hoje
1. Congratula-se com o facto de, dez anos após o lançamento da UEM, tanto o BCE como o 

euro serem amplamente respeitados e aceites na economia global, e constata que o euro se 
transformou numa moeda de importância global, quase no mesmo plano que o dólar;

2. Acentua a importância da independência do BCE e congratula-se com o facto de, por via 
do Tratado de Lisboa, o BCE passar a ser uma instituição da UE com personalidade 
jurídica e um estatuto político e financeiro independente claramente definido;

3. Dá as boas-vindas a Chipre e a Malta à UEM e constata o sucesso da sua adesão;

Estabilidade financeira
4. Reconhece o excelente trabalho do BCE na gestão da agitação financeira desencadeada 

pelas crises do crédito hipotecário de alto risco nos EUA, em especial a operação lançada 
pelo BCE em 9 de Agosto de 2007, que proporcionou liquidez no valor de 95 mil milhões 
de euros aos mercados sob a forma de um leilão de taxa fixa a 4,00 %, seguindo o mesmo 
procedimento das operações de mercado habituais do BCE; constata que esta operação, 
em conjunto com operações de ajustamento e com as numerosas operações semanais de 
refinanciamento que se seguiram, foi capaz de estabilizar as taxas de juro de muito curto 
prazo; considera que este facto revela, uma vez mais, o valor de uma política monetária 
comum, assegurada pelo BCE, na estabilização da economia em períodos de instabilidade;

5. Destaca a necessidade crescente de cooperação entre os bancos centrais e as autoridades 
supervisoras, no sentido de garantir a estabilidade dos mercados financeiros, tendo 
particularmente em conta a crescente integração dos sistemas financeiros; solicita ao BCE 
que continue a promover uma melhor integração e comunicação no seio da UE e na 
relação com outros bancos centrais e instituições relevantes, em especial a relação com o 
Banco de Inglaterra, uma vez que Londres é o centro financeiro mais importante da União 
Europeia; exorta o BCE a assumir um papel activo nos vários fóruns de discussão das 
alterações relacionadas com a supervisão, nomeadamente o seguimento do processo 
Lamfalussy;

6. Reconhece que os principais bancos centrais como o BCE e a Reserva Federal dos EUA 
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alertaram, antes da bolha especulativa das tecnologias da informação em 2000 e da crise 
do crédito hipotecário de alto risco em 2007, que os riscos existentes na economia não 
deveriam ser subestimados; constata que os mercados financeiros não reagiram 
adequadamente a estes avisos; solicita, portanto, que o BCE analise essas reacções e 
apresente sugestões que permitam melhorar a correlação entre tais alertas antecipativos e 
as reacções dos mercados; convida o BCE, em função da recente agitação financeira, a 
analisar se dispõe de instrumentos suficientes para enfrentar uma crise financeira europeia
transfronteiriça e quais os poderes de que necessita para melhorar a supervisão 
macroprudencial na zona do euro;

Desenvolvimento económico e monetário
7. Toma nota do debate em curso sobre a definição de estabilidade de preços, relativamente à 

qual alguns defendem um objectivo directo de inflação; entende, contudo, que um sistema 
de dois pilares baseado no indicador M3 constitui a forma mais adequada de avaliar a 
estabilidade dos preços; reconhece o valor acrescentado das informações adicionais e do 
alerta precoce em relação ao risco de inflação, bem como a discrição operacional que é 
oferecida por este sistema;

8. Destaca que o risco de desenvolvimentos económicos assimétricos na zona do euro pode
agravar-se com um alargamento dos seus membros, ao aumentarem as diferenças de
dimensão e maturidade entre as economias dos membros; 

9. Apela a todos os Estados-Membros participantes na zona do euro, aos Estados-Membros 
que decidiram não participar no euro e aos Estados-Membros candidatos para que tenham 
presentes estes desafios e, por conseguinte, respeitem plenamente os critérios do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento e preencham os critérios de Maastricht, consoante os casos, 
pois com isto, bem como com a consolidação orçamental e a moderação salarial,
beneficiarão da melhor protecção contra os desafios decorrentes dos desenvolvimentos 
assimétricos; 

10. Espera que o Conselho trate igualmente todos os Estados-Membros candidatos à zona do 
euro e que respeite inteiramente a análise e as recomendações do BCE no que concerne à 
sua preparação para a adesão à zona do euro;

11. Regista a apreciação do euro em especial relativamente ao dólar; sublinha o objectivo da 
estabilidade de preços, mas reconhece que variações importantes e rápidas da taxa de 
câmbio do euro podem obstar à capacidade de gestão da política monetária pelo BCE e 
que um euro depreciado poderia ser um factor inflacionista ou que, alternativamente, uma 
apreciação excessiva poderá ameaçar as perspectivas de crescimento dos países 
dependentes das exportações; solicita ao BCE que acompanhe esta evolução e que actue 
sempre que necessário; 

Governação e decisão eficaz
12. Recorda que actualmente é pedida uma maior transparência no BCE e manifesta o seu 

apreço pelos esforços já feitos; reconhece, a este respeito, que é difícil tornar públicas as 
actas das reuniões do Conselho do BCE, uma vez que as diferenças individuais de posição 
poderiam ser interpretadas como representativas dos interesses nacionais, levando os 
governos dos Estados-Membros a exercer pressão sobre os membros do Conselho do 
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BCE; 

13. Convida, não obstante, o BCE a indicar claramente nas declarações que se seguem às 
decisões tomadas pelo seu Conselho, se foi alcançado facilmente um consenso no decurso
dos debates ou se persistiram perspectivas divergentes, uma vez que esta indicação 
forneceria mais informação aos mercados sem obstar à perspectiva comum europeia nas
decisões do Conselho do BCE;

14. Convida o BCE a apresentar novamente uma proposta relativa à reforma da estrutura do 
seu Conselho, uma vez que a proposta apresentada em 2003 foi rejeitada pelo Parlamento;
observa que, com o aumento do número de países que integram a zona do euro, as 
reformas serão ainda mais necessárias; apoia a sugestão anterior do BCE de que o peso 
económico dos Estados-Membros participantes deverá ser considerado o factor mais 
importante no sistema rotativo de direitos de voto e de que o número de decisores deverá 
manter-se reduzido para salvaguardar a eficiência;

15. Reconhece o papel crescente do Eurogrupo e do seu presidente na definição de uma parte 
importante da agenda económica na União Europeia, nomeadamente a estrutura mais 
formal e o papel central na coordenação da política económica no seio do Eurogrupo, nos 
termos do disposto no artigo 136.º do Tratado CE, inclusivamente para os Estados-
Membros que não fazem parte da zona do euro; apoia um reforço da evolução no sentido 
de a zona do euro falar a uma só voz nos fóruns internacionais como resulta do papel de 
porta-voz que cabe ao presidente do Eurogrupo;

16. Congratula-se com a cooperação entre o BCE, a Comissão e o sector dos serviços 
financeiros no lançamento bem sucedido das iniciativas relativas ao Espaço Único de 
Pagamentos em Euros (SEPA) e aos Instrumentos de Dívida de Curto Prazo Europeus
(STEP); considera que estas iniciativas constituem um contributo positivo do sector dos 
serviços financeiros para o avanço da integração financeira europeia;

17. Congratula-se com o arranque bem sucedido das operações do sistema TARGET 2 e com 
a conclusão das actividades de migração para a plataforma única partilhada; considera que 
se trata de um passo importante para a integração financeira e para a redução de custos de 
compensação e liquidação;

Dimensão externa do euro
18. Constata um crescimento constante do estatuto do euro como moeda internacional; chama 

a atenção para o facto de a representação da União Europeia no que respeita às questões 
económicas e monetárias nos fóruns internacionais não reflectir bem o verdadeiro peso 
económico da zona do euro, o que pode ser visto como um obstáculo a uma maior 
influência nos assuntos financeiros internacionais; apela, por conseguinte, à adopção de 
medidas para uma representação unificada da zona do euro nas instituições financeiras 
internacionais como o FMI;

19. Incentiva o BCE a prosseguir o reforço do seu papel nas instâncias financeiras 
internacionais; considera que um estatuto internacional mais forte do euro redundará em 
benefícios para a zona do euro que incentivarão os Estados-Membros que actualmente 
nela não participam a solicitar a sua adesão;
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o    o

o

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Banco Central Europeu.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No seu relatório sobre o relatório anual do BCE, o Parlamento Europeu avalia o trabalho do 
Banco Central Europeu em 2007. O presente relatório concentra-se nos desafios que se 
colocam ao BCE, em especial no seguimento da agitação financeira provocada pelas crises do 
crédito hipotecário de alto risco nos EUA, mas também em questões do domínio da 
governação, nomeadamente a eficácia do processo decisório e a melhoria da transparência.

1. O BCE hoje
O Banco Central Europeu é o único organismo verdadeiramente comunitário na União 
Europeia que se ocupa da estabilidade financeira e da política monetária. Dez anos após o 
lançamento da UEM, a zona do euro e a sua moeda comum têm-se revelado um enorme 
sucesso. Todavia, mesmo após uma década prometedora, alguns políticos europeus, incluindo 
Chefes de Estado, questionam a independência do BCE. O relator apoia a independência do 
BCE, fundamental para garantir uma política monetária estável, e congratula-se vivamente
com o facto de tal independência ser claramente reconhecida e reforçada no Tratado de 
Lisboa.

A Comissão calcula que os benefícios da introdução do euro tenham incluído:

 Média de inflação de 2% nos últimos 10 anos. 
 Criação de quase 16 milhões de empregos desde 1999.
 As taxas de juro de longo prazo mais baixas desceram abaixo dos 4%, metade do nível 

da década de 1990. 
 Deixou de existir a necessidade de câmbio de moeda, o que facilita as deslocações e 

compras em toda a zona do euro. 
 Taxas de câmbio estáveis, que impulsionaram as relações comerciais entre países da 

zona do euro. 

Estes efeitos constituem alterações tangíveis para todos os cidadãos da zona do euro. No 
entanto, não são só os seus membros que sentem estas alterações; com a importância 
crescente do euro e da zona da moeda comum, torna-se mais oneroso ficar de fora. Embora os 
países candidatos, como a Suécia, país do relator, e os que optaram pela exclusão, a
Dinamarca e o Reino Unido, não sejam ainda membros da zona do euro, a criação do cargo de 
presidente do Eurogrupo e a necessidade crescente de cooperação nestas matérias conferem 
muito mais importância a este grupo informal. O artigo 136.º do Tratado de Lisboa define 
claramente o papel do Eurogrupo e realça a sua importância na coordenação da política 
económica. Apoio fortemente esta ideia, e reconheço, de igual modo, que ela aumenta os 
desafios para quem não pode participar nestas deliberações. O preço a pagar por ficar de fora 
do aspecto mais importante da integração aprofundada na Europa continua a ser muito 
elevado, não apenas em termos económicos, mas também políticos. O país do relator, a 
Suécia, anunciou o objectivo de se incluir no núcleo da integração europeia. A participação 
plena na cooperação económica seria, pois, do ponto de vista do relator, muito desejável, 
senão mesmo inevitável.

2. 2007, um ano de muitos desafios
2007 revelou-se um ano interessante e difícil para o BCE, com um forte crescimento na 
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primeira metade do ano e grande agitação financeira a partir de Agosto. A inflação aumentou 
de forma regular e ronda agora os 3%, valor bastante superior ao objectivo de médio prazo, 
que se situa aproximadamente nos 2%. O dólar, bem como outras moedas, enfraqueceram-se 
claramente em relação ao euro, o que reacendeu o debate acerca da taxa de câmbio. 

O alargamento da zona do euro confere mais peso à zona monetária, mas cria, ao mesmo 
tempo, mais desafios, uma vez que o processo decisório se torna mais complicado e as 
diferenças de desenvolvimento económico entre os membros aumentam. Assim, apresentam-
se vários desafios ao BCE, que são analisados no presente relatório, onde também se incluem 
sugestões com vista a melhorar a actividade do BCE. 

3. Estabilidade financeira
As crises do crédito hipotecário de alto risco nos EUA provaram que a estabilidade financeira 
é uma questão global, dado que as crises já não se restringem a um país ou a uma região. A 
operação de 9 de Agosto do BCE proporcionou liquidez ao mercado no valor de 95 mil 
milhões de euros sob a forma de um leilão de taxa fixa. Esta operação do BCE cumpriu os 
mesmos procedimentos das suas operações de mercado regulares. Em conjunto com 
operações de ajustamento e com as numerosas operações semanais de refinanciamento que se 
seguiram, estabilizou as taxas de juro de muito curto prazo. Os esforços coordenados com o 
FED e com o Banco de Inglaterra contribuíram, em grande medida, para manter o sistema 
financeiro em funcionamento, mas não resolveram as crises. Ficou também provada a 
necessidade de uma maior cooperação entre bancos centrais e outras instituições. O facto de o 
BCE, tal como o FED, terem alertado para o risco das práticas de subavaliação antes da crise 
do crédito hipotecário de alto risco, sem que os mercados tivessem dado uma resposta à 
altura, torna importante encontrar formas de criar condições para uma melhor resposta a estas 
situações. 

Os debates em curso em diferentes fóruns são importantes para a adopção de medidas 
equilibradas para estabelecer uma ligação entre os bancos centrais e a supervisão a um nível 
mais global. Num momento em que a agitação dos mercados ainda evolui, é importante fazer 
uma análise completa, em conjunto com a indústria, antes de tomar novas medidas de peso. 
Na União Europeia, o seguimento do processo Lamfalussy deve constituir um dos pilares da 
actualização de uma estrutura europeia de supervisão.

4. Alargamento e governação
O Banco Central Europeu deve a sua aceitação entre o público ao facto de cumprir objectivos 
como a estabilidade dos preços e o crescimento económico, considerados necessários pelo 
público, e também ao facto de explicar devidamente as medidas que toma para concretizar 
esses objectivos. Nestas circunstâncias, manifestam-se forças que se exercem em diferentes 
direcções: eficácia do processo decisório versus abertura e inclusividade. Estas forças
divergentes podem intensificar-se com o aumento do número de Estados-Membros da UE que 
cumprem os critérios de adesão à zona do euro e que resultará numa zona alargada, com um 
maior número de cidadãos da União e também com um espectro mais amplo em termos de
desenvolvimento económico, taxa de crescimento e maturidade da economia. No BCE, os 
desafios de um processo decisório eficaz terão de ser equilibrados com a necessidade de 
inclusão. Para conseguir fazer frente a estes novos desafios, o Banco Central Europeu terá de 
iniciar uma análise das opções possíveis de alteração do seu processo decisório e de envolver 
instituições relevantes nessas deliberações, numa fase precoce.
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No seguimento dos debates anteriores sobre a reforma do Conselho do BCE e sobre o modo
de assegurar debates, deliberações e processos decisórios eficazes, o sistema actual parece não 
ser viável, uma vez que aumentaria a diferença entre o peso económico e o peso político dos 
países membros da zona do euro no seio do BCE. Uma opção pragmática passaria por 
transferir mais poderes para a Comissão Executiva, mas uma vez que o sistema “uma pessoa, 
um voto” é uma função consolidada e um aspecto importante da vertente democrática, tal 
sistema não seria politicamente aceitável. Restam, assim, quatro opções: ponderação de votos, 
representação, bancos centrais regionais ou rotatividade. Considero que a rotatividade da 
presença no Conselho do BCE com base no peso económico é a melhor opção, uma vez que 
combina eficácia com legitimidade democrática. Abdicar do princípio da igualdade entre 
Estados-Membros é problemático, mas o relator acredita que isso tem de ser feito para 
garantir a capacidade decisória necessária. A melhor forma de garantir que os interesses 
nacionais não influenciem indevidamente a definição de políticas do BCE é alinhar o mais 
possível o poder político e o peso económico dos governadores dos bancos centrais nacionais. 
Assim, o principal compromisso da proposta deve centrar-se no peso económico como factor 
determinante na definição da regularidade de assento no Conselho do BCE. 

5. Transparência
O relator atribui a maior importância à abertura e à transparência e acredita que a divulgação 
de informações ao público irá fortalecer a legitimidade e a previsibilidade do BCE. Todavia, 
reconhece as dificuldades em disponibilizar publicamente as actas do Conselho do BCE, uma 
vez que as diferenças individuais de posição poderiam ser interpretadas como representativas 
de interesses nacionais. Se os pontos de vista fossem associados a nomes, aumentaria também 
o risco de os governos pressionarem os governadores dos respectivos bancos centrais. Poderia 
gerar-se uma situação de obstrução aos objectivos da acção do Banco Central Europeu, o que, 
a longo prazo, tenderia a enfraquecer o seu estatuto e a sua legitimidade perante o público. 
Porém, apesar destas dificuldades, mantém-se a necessidade de mais e melhor informação. 
Assim, o relator exorta o Conselho do BCE a apresentar sempre os debates que conduziram a 
uma determinada decisão e, em particular, a indicar se foi fácil atingir um consenso ou se 
persistiram divergências de opinião. Esta prática asseguraria mais informação ao público e aos 
mercados financeiros sobre o decurso dos debates entre os membros do Conselho do BCE, 
sem que fossem mencionados nomes ou países. 

6. O papel internacional do euro
Desde a sua introdução até ao momento presente, o euro estabeleceu-se solidamente como 
uma moeda internacional importante, ultrapassada apenas pelo dólar. Os títulos de dívida 
internacionais denominados em euros ultrapassaram os títulos denominados em dólares em 
2004, enquanto a percentagem de empréstimos bancários denominados em euros emitidos por 
bancos da zona do euro a mutuários de fora da zona do euro é de 36%, sendo de 45% para os 
denominados em dólares. O euro é também a segunda moeda comercial mais utilizada nos 
mercados cambiais, sendo usado em mais de um terço de todas as transacções cambiais.

Do ponto de vista do relator, estes indicadores demonstram o valor da cooperação monetária, 
e demonstram também que o euro é um activo essencial para todos os membros da UEM. Não 
obstante, o euro tem uma clara desvantagem em relação ao dólar, por se tratar de um agente 
menos unitário do que o dólar nos fóruns internacionais, o que lhe retira força nesse contexto. 
O relator exorta, portanto, o BCE a que tome medidas no sentido do estabelecimento de uma 
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representação nas instituições financeiras internacionais que reflicta o verdadeiro peso 
económico da zona do euro; uma representação unificada da zona do euro afirmaria a posição 
do euro nas instituições financeiras internacionais, fortalecendo também o estatuto da moeda. 
Mais ainda, criaria vantagens significativas para os membros da UEM, o que iria estimular o 
alargamento da zona do euro, pois os países que ainda não lhe pertencem aperceber-se-iam 
claramente das vantagens da adesão à UEM.
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