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Quando, no início de 2010, os efeitos da crise financeira puseram em perigo toda a economia 

grega, a UE não estava preparada para lidar com uma situação deste tipo num país membro da 

zona euro. O artigo 143.º do TFUE havia estabelecido os mecanismos de resposta a crises que 

se aplicam aos países fora da zona euro, no entanto, faltava um fundamento jurídico aplicável 

aos países da zona euro. No período subsequente, os Estados-Membros estabeleceram 

gradualmente um Mecanismo de Estabilidade aplicável a estes últimos, cujo fundamento 

jurídico se situa fora do Direito primário da UE. O papel desempenhado e a responsabilidade 

assumida pela Comissão Europeia e pelo BCE, incumbidos de tarefas concretas por força do 

referido Mecanismo de Estabilidade, não se alteraram. Na qualidade de membros da troica, 

ambas as instituições europeias estão a negociar, em conjunto com o FMI, as medidas de 

reforma concretas necessárias enquanto condição prévia da assistência financeira.

Não há dúvida de que a reputação da União Europeia tem sofrido danos políticos 

consideráveis em consequência da resposta dada à crise. As opções políticas tomadas com 

respeito aos países do programa, sem que tenham sido consultados os parceiros sociais e, 

frequentemente, com a fraca participação dos parlamentos nacionais interessados, tiveram um 

impacto profundo e severo nos direitos sociais fundamentais, nomeadamente nas negociações 

coletivas, nos direitos laborais, na proteção social, na liberdade de reunião, na saúde, na 

educação e na habitação, tendo sido fortemente criticadas, nomeadamente pela OIT, pelo 

Comité Europeu dos Direitos Sociais, bem como pelo Comité das Regiões e pelo Comité 

Económico e Social. Neste contexto, as instituições da UE que participam na troica 

infringiram diferentes normas a que estão sujeitas, nomeadamente pela Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, e agiram, em parte, para além das competências que lhes 

são conferidas pelos Tratados.

Contudo, este dano infligido à reputação da UE não se justifica totalmente, na medida em que 

a troica não é responsável perante qualquer instância democrática e não age nos termos dos 

Tratados da UE. Nem tão-pouco a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu operam em 

conformidade com os papéis que lhes são atribuídos nos termos do disposto nos Tratados.

Este parecer tem por objetivo submeter o sistema de assistência financeira a uma análise e 

responsabilização parlamentares adequadas, tendo em conta o quadro estabelecido pelos 

Tratados da UE, e apontar para a necessidade de uma modificação dos Tratados, por forma a 

criar, no âmbito do quadro comunitário, um instrumento de assistência financeira único para a 

totalidade dos Estados-Membros. A instituição de um Fundo Monetário Europeu constituiria 

uma possível solução. Urge identificar as deficiências de que padecem os métodos de trabalho 

da troica, clarificar as respetivas responsabilidades das instituições que nela participam, as 

relações destas últimas com o Eurogrupo e a sua obrigação jurídica de agir em conformidade 

com a necessidade de garantir a estabilidade, tanto financeira, como social.

Pode afirmar-se que a participação do Parlamento Europeu na definição do mandato atribuído 

às instituições da UE participantes na troica poderia ter contribuído para atenuar as 

consequências negativas das recomendações emitidas por estas últimas, ao obrigá-las a agir de 
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forma tanto juridicamente conforme, como politicamente útil. Uma tal participação 

parlamentar teria, pelo menos, proporcionado um quadro mais democrático, no âmbito do 

qual a política poderia ter sido contestada e vias de atuação alternativas poderiam ter sido 

consideradas. As respostas às crises só podem adquirir a legitimidade necessária se o 

Parlamento Europeu dispuser do direito de acesso à informação ainda em falta e de participar 

nos processos de decisão política.

Na sua qualidade de único organismo europeu eleito, o Parlamento Europeu tem de assumir 

um papel de destaque na fiscalização parlamentar do Mecanismo Europeu de Estabilidade, da 

Comissão Europeia e do BCE, envolvendo, quando necessário, os parlamentos nacionais. A 

participação dos parceiros sociais no diálogo económico deve fazer parte da agenda política, 

estando em conformidade plena com os Tratados.

Se a Comissão atuar enquanto membro da troica, deve fazê-lo no pleno respeito das 

obrigações que lhe são impostas pelos Tratados, de modo a evitar possíveis contradições com 

o seu papel de «guardiã dos Tratados». Deve ser responsável perante o PE, comparecendo 

com regularidade perante a comissão competente do PE, a pedido da mesma ou por sua 

própria iniciativa.

Os termos que definem a participação do BCE na troica, estabelecidos no Tratado que cria o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade, são um tanto vagos («em articulação com a Comissão 

Europeia»), suscitando preocupações de ordem constitucional no que se refere à 

independência do BCE, tal como consagrada no artigo 130.º do TFUE. Ao longo do processo 

de negociação, o BCE deve ser plenamente informado, mas não deve constituir um parceiro 

de negociação, uma vez que tal poderá criar possíveis conflitos de interesse.

A relação da zona euro com o FMI deve ser redefinida com vista a reduzir gradualmente o 

envolvimento direto do FMI na resolução dos problemas de dívida soberana na zona euro.


