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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a crise financeira, económica e social: recomendações referentes às medidas e 
iniciativas a tomar (relatório final) (2010/2242(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Decisão, de 7 de Outubro de 2009, referente à constituição, 
atribuições, composição numérica e duração do mandato da Comissão Especial para a 
Crise Financeira, Económica e Social (Comissão CRIS), adoptada nos termos do artigo 
184.º do seu Regimento1,

– Tendo em conta a sua Decisão, de 16 de Junho de 2010, de prolongar o mandato da CRIS 
até 31 de Julho de 2011,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de Outubro de 2010, sobre a crise financeira, 
económica e social: recomendações referentes às medidas e iniciativas a tomar (relatório 
intercalar)2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de Março de 2011, sobre o financiamento inovador 
a nível global e europeu3,

– Tendo em conta a agenda legislativa em curso da União Europeia, nomeadamente no que 
diz respeito à alteração do Tratado, à governação económica, ao Acto para o Mercado 
Único e às políticas no domínio da energia,

– Tendo em conta as suas conclusões na sequência das propostas da sua Comissão Especial 
sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União Europeia 
Sustentável Após 2013 (Comissão SURE) relativas ao novo Quadro Financeiro 
Plurianual,

– Tendo em conta os contributos das seguintes Câmaras parlamentares e Parlamentos 
nacionais: Bundesrat austríaco, Senado e Câmara dos Deputados belgas, Assembleia 
Nacional da Bulgária, Senado da República Checa, Folketinget dinamarquês, Eduskunta 
finlandês, Bundestag alemão, Vouli Ton Ellinon grego, Assembleia Nacional da Hungria, 
Câmara dos Deputados italiana, Saeima letão, Seimas lituano, Assembleia da República 
portuguesa, Assembleia Nacional da República da Eslovénia, Riksdagen sueco e Câmara 
dos Lordes e Câmara dos Comuns do R.U.,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão Especial para a Crise Financeira, Económica e 
Social (A7-0000/2011),

A Considerando que os custos sociais da crise são elevados, com uma redução do emprego 
                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0025.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2010)0376.
3 Textos Aprovados, P7_TA-PROV(2011)0080.
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de 1,8% na UE, de que resulta a existência de 23 milhões de desempregados na população 
activa (9,6% do total), uma taxa de desemprego de 21% entre os jovens, perspectivas 
incertas quanto a uma inversão de tendência para recuperar os níveis de emprego e 17% 
dos cidadãos da UE em risco de cair na pobreza, 

B. Considerando que as mutações nas margens sul do Mediterrâneo podem ser consideradas 
como uma consequência da interconexão das economias e servem para recordar o valor da 
democracia,

C. Considerando que, três anos após o colapso do Banco Lehman Brothers, a reforma do 
mercado financeiro ainda não atingiu os seus objectivos, que deverão ser o financiamento 
das necessidades de investimento a longo prazo e a criação de postos de trabalho, e a 
reforma da governação económica não tratou com eficiência suficiente a questão dos 
desequilíbrios a nível global e da UE,

D. Considerando que se espera que, em 2013, o crescimento da produção venha a cair de 
cerca de 4,8% do PIB, em termos médios anuais e que, durante a próxima década, seja 
significativamente inferior ao que foi durante os últimos 20 anos,

E. Considerando que a crise revela uma ausência de confiança, esperança e visão no interior 
da UE,

F. Considerando que a sua Resolução de 20 de Outubro de 2010 indica claramente que o que 
agora é necessário são estratégias claras, opções políticas de longo prazo, que são 
acordadas e financiadas em comum, e geram valor acrescentado para os 27 
Estados-Membros, e escolhas que os políticos devem fazer para os cidadãos e juntamente 
com estes últimos,

I. Dívida soberana europeia e crise do euro, incluindo a emissão mútua de títulos da 
dívida pública e euro-obrigações

1. Recorda o triângulo de vulnerabilidades interligadas, em que a crise financeira provocou 
um empolamento dos défices públicos, seguida de tensões nos mercados da dívida 
soberana;

2. Salienta que a redução da notação da dívida soberana da Grécia, Irlanda, Portugal e 
Espanha pelas agências de notação de crédito conduziu a uma intensificação da 
especulação e dos comportamentos anti-risco por parte dos investidores e que, em 
consequência disto, o financiamento pelo mercado a taxas aceitáveis se tornou inacessível 
para a Grécia e a Irlanda, resultando na prestação de assistência financeira através de 
programas da UE-FMI;

3. Nota que as abordagens bilaterais ou multilaterais por parte dos Estados-Membros 
colocam em risco a integração económica e congratula-se com o princípio do Semestre 
Europeu de coordenação de políticas económicas; 

4. Sublinha o facto de que a crise da dívida soberana revelou riscos de desequilíbrios 
intra-europeus; salienta a necessidade de a UE reagir como um todo para desenvolver uma 
política orçamental comum europeia, dotada de um orçamento suficiente, e para constituir 



PR\860361PT.doc 5/17 PE460.836v01-00

PT

as provisões adequadas para a gestão da crise e a convergência económica e orçamental; 

5. Reconhece os esforços que estão a ser feitos para a consolidação orçamental e as reformas 
estruturais pelos Estados-Membros altamente individados; 

6. Solicita um pacote de reformas abrangente, socialmente inclusivo e coesivo, que trate das 
causas fundamentais subjacentes à crise da dívida pública e inclua o estabelecimento de 
um "erário europeu" para reforçar o pilar económico da UEM; solicita, além disso, 
medidas para ultrapassar a actual falta de competitividade através das reformas estruturais 
adequadas, quando necessário, e de despesas públicas equilibradas; salienta ser necessário 
que os Estados-Membros voltem a níveis de finanças públicas sustentáveis;

7. Solicita a emissão de euro-obrigações que incentivem a integração do mercado, 
disponibilizem maior liquidez e permitam a contracção de empréstimos a custo mais 
baixo; salienta que as euro-obrigações poderão favorecer o cumprimento do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC), juntamente com reformas estruturais coordenadas, 
assim como tornar mais estáveis os mercados de capitais, e apoia a ideia do euro enquanto 
"valor de refúgio" global; recorda que a emissão comum de euro-obrigações requer um 
novo avanço para uma política económica e orçamental comum e deverá ser efectuada de 
forma a ser benéfica para todos os Estados-Membros participantes e a eurozona no seu 
conjunto;

8. Propõe, portanto, que a emissão de euro-obrigações se limite a um rácio da dívida de 60% 
do PIB, sob responsabilidades conjuntas e diversas enquanto dívida soberana "senior", e 
que seja ligada a incentivos para reduzir a dívida soberana ao referido nível; considera que 
o objectivo primeiro das euro-obrigações deve ser reduzir a dívida soberana e evitar o 
risco de perda de qualidade creditícia; 

9. Nota que há acordo político para rever o artigo 125.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) no sentido de transformar o sistema do FEEF temporário num 
Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) permanente a partir de 2013; deseja que esta 
modificação do Tratado permita converter o MEE em Agência Europeia da Dívida numa 
fase ulterior;

II. Desequilíbrios globais e boa governação global

10. Recorda que os EUA e a China são os dois principais países que contribuem para os 
desequilíbrios globais e recorda que a China se tornou um participante activo no sistema 
de governação económica e social;

11. Salienta que reequilibrar a procura global é um processo que requer uma abordagem 
assimétrica: os países com grandes excedentes externos (e. g., a China) têm de diversificar 
os motores do crescimento e incentivar a procura interna, enquanto que os países com 
grandes défices (e. g., os EUA) têm de aumentar a poupança interna e realizar reformas 
estruturais;

12. Apoia o G20 nos seus esforços para regulamentar os mercados de derivados em produtos 
de base; solicita à Comissão que trate a questão da volatilidade nos mercados agrícolas e 
lute contra a especulação excessiva;
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13. Recorda a importância das matérias-primas para a União Europeia, assim como da 
segurança alimentar e da estabilidade dos preços dos alimentos para os países em 
desenvolvimento e as pressões inflacionistas que provocam a nível mundial;

14. Solicita uma melhor regulamentação dos swaps de riscos de incumprimento;

15. Toma nota da tendência para muito grandes volumes de investimento privado se 
orientarem para as economias emergentes, com um afluxo esperado de 1 trilião de dólares 
em 2011; salienta a necessidade de evitar a formação de bolhas especulativas e de, para 
esse efeito, proceder ao controlo e supervisão dos fluxos globais de capitais, dando aos 
objectivos macroeconómicos prioridade sobre a estabilidade financeira;

16. Nota o movimento para reconcentração de actores do mercado financeiro, como ilustrado 
pela fusão entre a Deutsche Börse e a Nyse Euronext, e salienta que os riscos associados a 
novos movimentos especulativos criam condições de não optimização para o 
financiamento a longo prazo;

17. Salienta o facto de que a UE tem uma balança de transacções correntes equilibrada e não 
contribui para desequilíbrios globais, mas será fortemente afectada por uma correcção 
desordenada dos desequilíbrios através de uma depreciação do dólar; nota que a UE deve 
coordenar as suas políticas em matéria de comércio internacional e de desequilíbrios 
cambiais em estreita cooperação com os EUA, a fim de evitar uma depreciação rápida do 
dólar;

18. Salienta que a UE precisa de tratar de um certo número de desafios para desempenhar 
melhor o seu papel enquanto actor global, nomeadamente: a existência de um nível baixo 
de crescimento interno e de emprego, desequilíbrios internos crescentes com o 
aprofundamento do Mercado Interno e da UEM, dificuldades para readquirir 
competitividade e desenvolver a convergência e falta de peso político a nível 
internacional;

19. Recorda que a UE deve "falar a uma só voz" e promover, a nível global, a democracia, os 
direitos humanos, condições de trabalho dignas, a boa governação, o desenvolvimento 
sustentável e o comércio equitativo, paralelamente à sua agenda interna, e lutar contra a 
corrupção, a fraude fiscal e os paraísos fiscais;

20. Recorda a sua insistência numa reforma de longo alcance da governação económica e 
financeira global, a fim de promover a transparência e a responsabilização, e de assegurar 
a coerência entre as políticas das instituições económicas e financeiras internacionais;
requer a integração das instituições de Bretton Woods no sistema das Nações Unidas, 
onde estas deverão articular-se com a OMC, a OIT e uma organização ambiental mundial 
que necessita de ser criada;

21. Solicita que o G20, que representa 85% do PIB mundial, seja transformado num novo 
Conselho de Segurança Económica; solicita, além disso, uma reforma do FMI e que lhe 
sejam atribuídos mais recursos, a fim de reforçar o seu papel na supervisão económica e 
financeira dos seus membros com vista à criação de uma rede de segurança credível para 
lutar contra os desequilíbrios globais;
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22. Solicita que sejam introduzidas novas disposições em matéria de assistência financeira 
com as seguintes orientações:

– um FMI reformado poderia actuar como prestamista de última instância e propor 
respostas alternativas à necessidade que países individuais têm de acumular reservas em 
divisas, se a sua capacidade de fornecer liquidez a curto prazo e redes de segurança mais 
sólidas fosse reforçada;

– Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM): a actual crise colocou em 
evidência a necessidade de criar incentivos para os mercados financeiros se interessarem 
por investimentos a longo prazo e pelo desenvolvimento (sustentável); o papel financeiro 
dos bancos multilaterais de desenvolvimento deveria ser actualizado e revalorizado em 
resposta aos crescentes pedidos de financiamento por parte dos países em 
desenvolvimento; uma parte significativa das receitas do imposto sobre as transacções 
financeiras (ITF) deveria ser reservada para financiamento dos ODM.

III.  Razões para um novo sistema monetário

23. Recorda que uma guerra cambial poderia anular todos os esforços feitos pelos cidadãos da 
UE em resposta à necessidade de reduzir a dívida soberana e de realizar reformas 
estruturais; recorda ainda que as regras do sistema de comércio multilateral (OMC) não 
abrangem os fluxos de capitais e não são complementadas por um sistema monetário 
multilateral;

24. Reconhece as preocupações que existem a nível global com o funcionamento do sistema 
monetário internacional e solicita que seja dado urgentemente um importante salto em 
frente; considera, assim, que é necessário estabelecer um novo sistema monetário 
internacional (SMI), orientado para uma cooperação macroeconómica sistemática e 
abrangente, com um crescimento global sustentável e equilibrado; 

25. Considera que o SMI deveria tratar das seguintes questões, entre outras: 

– taxas de câmbio: o primeiro passo seria implementar políticas que permitam o 
ajustamento gradual das taxas de câmbio às grandes variáveis económicas e sociais; 

– reservas em divisas: seriam necessárias reformas do sistema internacional de reservas 
para evitar a acumulação de reservas conducentes a desequilíbrios globais; o actual 
sistema internacional de reservas, baseado no dólar, poderia ser gradualmente substituído 
por um sistema multilateral (um cabaz de moedas, incluindo o euro, direitos de saque 
especiais (DSE) e divisas dos principais mercados emergentes, como o yuan chinês e o 
real brasileiro);

– fluxos de capitais: seria necessário adoptar um sistema multilateral de regras para 
favorecer movimentos de capitais a longo prazo, facilitar as saídas de capitais correntes e 
evitar efeitos disruptivos em mercados de títulos fragmentados, bem como assegurar a 
transparência e um funcionamento aberto e regular dos mercados de títulos da dívida 
pública;

26. Solicita, além disso, que se examine – a curto prazo – a possibilidade e criar uma reserva 
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global de divisas baseada no desenvolvimento e transformação dos DSE e do FMI;

IV. Aumentar a competitividade e a sustentabilidade da UE, implementar a Estratégia 
UE 2020 incentivando a inovação e o investimento a longo prazo na criação de 
emprego e no crescimento

Competitividade, convergência e Estratégia UE 2020

27. Solicita que sejam plena e coerentemente tidos em conta a Estratégia UE 2020 e todos os 
desequilíbrios internos da UE ao determinar o conteúdo do Semestre Europeu;

28. Sublinha que o sucesso da Estratégia UE 2020 depende da sua apropriação pelos 
Estados-Membros, os parlamentos nacionais e os parceiros sociais; recorda a importância 
de um diálogo social forte e de negociações colectivas no âmbito da Estratégia UE 2020, 
assim como da promoção de um diálogo social europeu genuíno sobre políticas e medidas 
macroeconómicas;

29. Salienta que a consolidação orçamental deve ser acompanhada de objectivos a médio e 
longo prazo, como os enunciados na Estratégia UE 2020, especialmente no que diz 
respeito à luta contra o desemprego e a pobreza, ao investimento em infra-estruturas e à 
economia baseada no conhecimento; nota que as diversas políticas nacionais e da UE 
deverão prestar um apoio coerente à Estratégia, e que a disciplina orçamental em si 
própria não resolverá todos os problemas;

30. Nota os desafios colocados pela crise, com uma importante recessão da actividade 
económica, um declínio da taxa de crescimento, provocado por um forte aumento do 
desemprego estrutural e de longa duração, uma queda das taxas de investimento público e 
privado, e ainda a concorrência acrescida de economias emergentes;

31. Recorda que, para ultrapassar os actuais desequilíbrios no interior da UE, uma abordagem 
de "tamanho único para todos" não será suficiente e que, para ser eficiente, a coordenação 
das políticas económicas necessitará de ter em devida conta os pontos de partida das 
diferentes economias da UE;

32. Solicita uma maior compatibilidade e complementaridade entre os orçamentos da UE; 
considera que o próximo Quadro Financeiro Plurianual deve centrar-se sobre áreas 
prioritárias essenciais da Estratégia UE 2020 e procurar aumentar o nível de dotações da
UE, nomeadamente ao tratar-se de financiar as iniciativas de proa nos domínios em que a 
UE tem competências partilhadas com os Estados-Membros e que podem gerar um 
elevado valor acrescentado europeu; 

33. Salienta que, tanto a política agrícola, como a política de coesão, devem desempenhar um 
papel crucial de apoio à Estratégia UE 2020; considera que a implementação desta 
Estratégia deve incluir aspectos tão diversos como o alinhamento entre os orçamentos 
nacionais e o orçamento da UE, incluindo a PAC, e o Fundo de Coesão, e. g., garantindo 
uma afectação equitativa dos recursos entre as regiões, assim como as despesas a favor da 
educação, inovação e I&D;

34. Recorda, além disso, que a Estratégia UE 2020 apenas será credível se for suportada por 
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recursos financeiros adequados, pelo que apoia:

– a conclusão coerente do próximo Quadro Financeiro Plurianual e um orçamento da 
UE centrado sobre políticas que contribuam para a realização dos objectivos da Estratégia 
UE 2020;

– a distribuição de fundos da UE com base na sua eficácia económica e social; os fundos 
não utilizados pelos Estados-Membros deverão ser reafectados ao investimento público, a 
nível da UE, em projectos nos domínios das infra-estruturas, educação, inovação, 
investigação e desenvolvimento;

– a prestação de assistência técnica orientada para a melhoria da absorção dos fundos e  
a concretização efectiva de projectos de investimento;

– um maior desenvolvimento e a optimização da utilização de mecanismos de 
financiamento inovadores; 

– medidas que assegurem a disponibilidade de montantes significativamente maiores de 
capital de risco ligado a investimentos de longo prazo;

– medidas que assegurem um acesso mais fácil ao financiamento; 

– um acesso mais fácil e menos burocrático das PME ao financiamento; 

Políticas no domínio da energia e Mercado Interno

35. Considera que o estabelecimento de uma Comunidade Europeia da Energia, 
nomeadamente na sua dimensão externa, e do Acto para o Mercado Único constituem 
iniciativas políticas cruciais para alicerçar os objectivos da Estratégia UE 2020 e as suas 
iniciativas de proa; salienta que a crise mostrou claramente a importância de reforçar a 
base industrial da UE e o seu potencial de inovação, facilitando o acesso ao mercado e 
lutando contra a fragmentação social e territorial no conjunto da UE;

36. Recorda que o acesso à energia e às matérias-primas, bem como a sua utilização eficiente, 
contribuem para assegurar a competitividade da UE; 

Migração

37. Salienta que, tanto as importantes revoluções nas regiões vizinhas, como a evolução 
demográfica na própria UE requerem uma política comum de migração; salienta que deve 
ser incentivada uma maior mobilidade do trabalho, assegurando iguais condições e 
direitos laborais e sociais a todos os trabalhadores, com a possibilidade de transferência de 
benefícios da segurança social e das pensões;

PME, inovação e I&D

38. Recomenda à Comissão que incentive e facilite mais o financiamento às PME através de 
participações privadas, quer por capitais de risco, quer por admissão à cotação em bolsa, 
em vez do recurso ao endividamento, nomeadamente no caso das empresas start-up de 
alta tecnologia, que estão a carecer bastante de capital para financiar a I&D; 



PE460.836v01-00 10/17 PR\860361PT.doc

PT

39. Solicita que seja dado ao Banco Europeu de Investimento / Fundo Europeu de 
Investimento (BEI/FEI) o papel principal na disponibilização de fundos para as PME, 
através de uma utilização de procedimentos mais simples e mais claros, de forma a que 
estas últimas possam encontrar facilmente o seu ponto de acesso; recomenda que o 
BEI/FEI actue como um filtro, centrando-se sobre os sectores prioritários adequados no 
âmbito da Estratégia UE 2020, assim como consultor para a selecção de grupos de PME, 
participando nos debates com os bancos e as suas equipas de gestão de riscos, a fim de 
ajudar estas últimas a obterem empréstimo a longo prazo,

40. Salienta que a próxima geração de programas  de financiamento da UE deverá apoiar 
sistematicamente as PME, tanto no âmbito do Mercado Interno, como globalmente; 

Tributação

41. Salienta que, tanto a UEM, como o Mercado Interno requerem uma passagem mais 
acentuada para a harmonização fiscal; apoia a Comissão nos seus esforços de luta contra a 
concorrência fiscal nociva, a evasão, a fraude fiscal e os paraísos fiscais, tanto na UE, 
como a nível internacional, assim como para melhorar os sistemas de colecta de impostos 
e para introduzir o imposto comum sobre as sociedades numa base consolidada; 
congratula-se com a estratégia relativa ao IVA que a Comissão deverá apresentar com 
vista a encontrar um sistema à prova de fraude;

42. Considera que tal avanço é fundamental no actual contexto, em que os Estados-Membros 
necessitam de consolidar os seus orçamentos; nota que e concorrência fiscal apenas é 
aceitável quando não prejudicar a capacidade dos Estados-Membros para cobrarem as 
receitas que podem justamente esperar; 

43. Considera que a atribuição de fundos da UE deve ter em conta a estratégia de tributação 
dos Estados-Membros e a sua vontade de cooperar na luta contra a evasão fiscal e na 
promoção da harmonização fiscal;

Emprego

44. Considera que a existência de novos e melhores postos de trabalho constitui uma condição 
prévia para conseguir um crescimento equitativo, verde e inteligente, pelo que solicita:

– a criação de novos postos de trabalho em sectores baseados na inovação, investigação 
e desenvolvimento, como os sectores da energia e do ambiente; 

– a adopção de medidas para aumentar a participação das mulheres e dos trabalhadores 
mais velhos o mercado de trabalho, e para reduzir o desemprego entre os jovens;

– o desenvolvimento de oportunidades de emprego e de programas de inclusão social 
para os grupos mais vulneráveis;

– postos de trabalho sustentáveis e de alta qualidade que proporcionem um rendimento 
digno na agricultura e nas zonas rurais; 

45. Considera que continua a ser necessário tratar da questão da governação das empresas no 
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diz respeito a incentivos à gestão para investir a longo prazo e criar postos de trabalho; 
sugere que seja elaborado anualmente um relatório de avaliação da responsabilidade social 
das empresas com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 
milhões de euros;

Estratégia relativa à educação 

46. Salienta a importância de reformar os sistemas de educação e de formação profissional no 
sentido de melhor equipar as pessoas com os conhecimentos e qualificações profissionais 
necessários para assegurar níveis mais elevados de emprego, produtividade, crescimento e 
competitividade; nota que, em 2020, 85% dos postos de trabalho exigirão qualificações de 
nível superior ou médio, caindo a proporção de postos de trabalho pouco qualificado para 
15%;

47. Propõe o estabelecimento de um projecto europeu, na forma de parceria entre o sector 
público e o sector privado (PPP), sobre a aprendizagem ao longo da vida, sob a égide 
europeia e utilizando o Programa Erasmus como modelo de enquadramento para a 
coordenação de PPP a nível nacional e regional; considera que tal projecto deveria 
envolver agrupamentos de universidades, a indústria, o mercado financeiro e as PME, 
devendo dar aos trabalhadores, incluindo grupos vulneráveis como as mulheres, os jovens 
e os trabalhadores mais velhos, assim como aos trabalhadores temporários e migrantes, 
acesso à formação profissional, em particular, no domínio das qualificações susceptíveis 
de transferência numa economia baseada no conhecimento; 

48. Apoia fortemente o aumento do número de estudantes na Europa através da redução das 
barreiras à sua mobilidade, da melhoria das ligações entre o meio académico e as 
empresas e do incentivo a uma maior cultura de empreendedorismo na sociedade; propõe 
a criação de uma bolsa de estudos europeia da inovação, a qual deverá contribuir para 
estimular os conhecimentos e as qualificações profissionais utilizados nos sectores da 
inovação, permitindo entretanto o estabelecimento de redes e da cooperação a nível da 
UE;

49. Apoia a pedido da Associação Europeia de Universidades (AEU) de que se aumente o 
investimento público no ensino superior para um nível de 3% do PIB; considera que este 
objectivo requer uma avaliação qualitativa da despesa correspondente ao examinar o PEC;

V. Repensar a UE: ir além da governação económica europeia

50. Salienta que a União Europeia está numa encruzilhada: ou os Estados-Membros decidem 
juntar os esforços para aprofundar a integração, ou, devido à estagnação a nível da tomada 
de decisões e a divergências a nível económico, a UE pode desmoronar-se;

51. Deseja uma união política mais profunda, em que seja atribuído às instituições da União 
um papel mais forte, tanto em termos de concepção, como de coordenação das políticas 
comuns;

52. Salienta que a governação económica, com políticas económicas, orçamentais e sociais 
convergentes, deve ser organizada utilizando o método comunitário e orientada pelas 
instituições da União;
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53. Considera que a nova legislação sobre o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) e as 
três Autoridades Europeias de Supervisão constitui um primeiro passo na direcção certa, 
mas considera também que são necessários mais progressos para assegurar um nível de 
supervisão directa da UE relativamente às instituições sistémicas, como as entidades 
altamente endividadas; salienta a necessidade de dotar as novas agências com recursos 
humanos e financeiros suficientes e proporcionados em relação às suas responsabilidades; 

54. Considera que, paralelamente à supervisão destinada a assegurar a estabilidade financeira, 
é necessária a supervisão de potenciais bolhas e uma afectação optimizada de capitais à 
luz dos desafios e dos objectivos macroeconómicos, e que a política fiscal tem de ser 
utilizada como instrumento para este efeito;

55. Solicita à Comissão que apresente propostas para a regulamentação das estruturas do 
mercado financeiro cuja dimensão possa constituir uma ameaça à capacidade dos 
reguladores para resistirem aos seus pedidos e dos supervisores para exercerem a 
supervisão das suas actividades; solicita à Comissão que examine a pertinência de efectuar 
uma separação entre bancos de investimento e bancos de depósitos;

56. Salienta que tratar da crise da dívida pública e aumentar a competitividade, a 
convergência e a solidariedade da UE é algo que requer uma passagem de competências e 
de despesas para esta última;

57. Conclui que a UE precisa de dar um importante salto em frente para aprofundar a união 
política e a integração económica, combinar a união monetária com um orçamento comum 
da UE de montante situado entre 5% e 10% do PIB da União e uma redução 
correspondente dos orçamentos nacionais para assegurar a neutralidade fiscal aos 
cidadãos, uma vez que as políticas nacionais são deslocadas (e.g., nos domínios da política 
externa e de segurança, nos sectores da energia e dos transportes e nas áreas da 
cooperação para o desenvolvimento e da I&D);

58. Salienta a necessidade de conseguir um melhor equilíbrio entre as políticas económica e 
social, inclusivamente através do reforço e da institucionalização do diálogo social de 
carácter macroeconómico;

59. Recorda que a União Europeia baseia a sua legitimidade nos valores democráticos que 
transmite, nos objectivos que prossegue e nas competências e instrumentos de que dispõe; 
considera que aprofundar a integração económica europeia e a garantir da estabilidade da 
eurozona e da União no seu conjunto exigirá mais mudanças no que diz respeito: à 
representação externa da eurozona, à deliberação por maioria qualificada no que diz 
respeito à tributação das empresas e à luta contra a evasão fiscal, à emissão mútua de 
títulos da dívida soberana e de euro-obrigações, à capacidade de contracção de 
empréstimos da UE, a um melhor equilíbrio entre as políticas económica e social, aos 
recursos próprios para o orçamento da UE e ao papel dos parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu;

60. Solicita que o Tratado Euratom seja transformado numa Comunidade Europeia da 
Energia, com responsabilidades por novas capacidades de produção de energia eléctrica, 
energias renováveis, eficiência energética, redes de distribuição, facilidades de 
armazenamento e segurança do abastecimento, negociações com países terceiros e 
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prestação de serviços universais a preços acessíveis; 

61. Considera que, paralelamente às alterações ao Tratado para enquadrar o Mecanismo de 
Estabilidade, estas questões interligadas deverão ser tratadas no âmbito de uma 
convenção, nos termos do n.º 3 do artigo 48.º do Tratado da União Europeia;

62. Considera que, se tal não suceder, será necessário avançar para a cooperação reforçada, 
nos termos do artigo 329.º do TFUE, a fim de permitir que a eurozona funcione de forma 
democrática e eficiente;

63. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente Resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Presidente do Conselho Europeu, ao Presidente do Eurogrupo, ao Banco Central 
Europeu, ao Comité Económico e Social, ao Comité das Regiões, aos Governos e 
Parlamentos dos Estados-Membros e aos parceiros sociais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Mandato e prorrogação do mandato

Por decisão de 7 de Outubro de 2009, o Parlamento Europeu estabeleceu a Comissão Especial 
para a Crise Financeira, Económica e Social (Comissão CRIS).

Em 20 de Outubro de 2010, o Parlamento Europeu aprovou a sua Resolução sobre a crise 
financeira, económica e social: recomendações referentes às medidas e iniciativas a tomar, 
tendo como base o relatório intercalar da CRIS, aprovado em comissão, em 29 de Setembro 
de 2010.
Mas, terminar o mandato da Comissão Especial a meio da conturbação financeira, económica 
e social, daria a impressão de que o Parlamento Europeu considera a crise como ultrapassada, 
enquanto que os mercados financeiros estavam longe de se encontrar estabilizados e os 
cidadãos e as empresas ainda se debatiam com crescentes ameaças económicas e sociais. A 
crise financeira, económica e social dos anos 2007-2009 constituiu um desafio fundamental 
para o actual sistema de governação da União Económica e Monetária. A UE estava perante a 
mais grave crise económica e social desde que foi estabelecida e uma ameaça grave e sem 
precedentes à estabilidade do euro, com consequências severas para a estabilidade económica 
e social e para a coesão na UE. No limite, parecia estarem postos em causa nada menos que a 
própria existência da União Económica e Monetária, do Mercado Interno e da base social da 
União Europeia.

Estas conclusões e desafios foram identificados no relatório intercalar. O trabalho realizado 
pela CRIS até essa altura permitiu-nos adquirir uma compreensão profunda e abrangente da 
crise, extrair conclusões e formular recomendações importantes. Os aspectos relativos ao 
investimento público e à política orçamental foram uma das nossas principais prioridades e 
conclusões nesta matéria que necessitavam de ser ainda mais desenvolvidas – tanto quanto diz 
respeito ao orçamento da UE – pela Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os 
Recursos Orçamentais para uma União Europeia Sustentável Após 2013 (Comissão SURE).
Tendo em conta o que precede, a prorrogação do mandato da CRIS era requerido para: 

- Desenvolver recomendações para um modelo de crescimento sustentável da UE, em 
complemento das recomendações da CRIS já aprovadas pelo Parlamento Europeu. Estas 
recomendações adicionais deveriam então ser tidas em conta pela anteriormente referida 
Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais para uma União 
Europeia Sustentável Após 2013;
- Estabelecer mecanismos e desenvolver políticas coordenadas para sair da crise da dívida 
pública nos Estados-Membros e para evitar a sua repetição, através do tratamento das causas 
subjacentes, incentivando entretanto um crescimento e emprego fortes e sustentáveis. Além 
disso, é necessário mais trabalho para desenvolver um mecanismo de gestão de crises viável 
da UE e para definir uma estratégia política para o futuro que inclua e se articule com a 
reforma da governação económica europeia, a Estratégia UE 2020, a política orçamental e as 
implicações orçamentais, a regulamentação e a supervisão financeiras e a reforma da 
governação global da representação da UE à escala global;
- Desenvolver uma cooperação estreita com os parlamentos nacionais, que precisam de ser 
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consultados com base no relatório aprovado em Setembro de 2010.
Consequentemente, o Parlamento Europeu decidiu, em 16 de Junho de 2010, prorrogar o 
mandato da CRIS até ao fim de Julho de 2011.

Método e programa de trabalho do segundo mandato

1. Recomendações do relatório intercalar que devem ser consideradas como acervo 
e não como questões a reexaminar:

Logo após a aprovação do relatório da CRIS em plenário, os seus coordenadores decidiram 
considerar as recomendações do relatório intercalar como aceites por comum acordo e como 
um acervo a não reabrir. 

Os coordenadores da CRIS decidiram concentrar-se, durante o segundo mandato, sobre seis 
tópicos fundamentais e sobre a troca de pontos de vista com os parlamentos nacionais e a 
Comissão Europeia.

2. Focar seis tópicos fundamentais na troca de pontos de vista com a Comissão 
Europeia:

Os seis tópicos seguintes foram debatidos em comissão, sob o formato de troca de pontos de 
vista baseados em notas de trabalho elaboradas pelo departamento temático do PE e pela 
Comissão Europeia:

1. A dívida soberana europeia e a crise do euro, incluindo a emissão mútua de títulos 
da dívida pública e de euro-obrigações, em 20 de Janeiro de 2011;

2. Os desequilíbrios globais e boa governação global, em 31 de Janeiro de 2011;
3.  Razões para um novo sistema monetário, em 31 de Janeiro de 2011;
4. Aumentar a competitividade e a sustentabilidade da UE: implementar a Estratégia 

UE 2020 através do incentivo à inovação e ao investimento a longo prazo para o 
emprego, em 10 de Fevereiro de 2011; 

5. Financiar a economia real e um valor acrescentado europeu; obrigações para 
projectos e imposto sobre as transacções financeiras, em 28 de Fevereiro de 2011;

6. Repensar a UE: ir além da governação económica europeia, em 28 de Fevereiro de 
2011.

Reuniões abertas dos coordenadores com os Comissários

Além disso, a CRIS realizou seis reuniões, sob forma de reuniões abertas dos coordenadores 
com o Comissário competente para os Assuntos Económicos e Monetários, Joaquim Almunia, 
o Comissário competente para o Mercado Interno e os Serviços, Michel Barnier, o Comissário 
competente para os Assuntos Fiscais e a União Aduaneira, a Auditoria e a Luta contra a 
Fraude, Algirdas Šemeta, o Comissário competente para a Indústria e o Empreendedorismo, 
Antonio Tajani, o Comissário competente para a Energia, Günther Oettinger e o Comissário 
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competente para a Política Regional, Johannes Hahn.

3. Prioridade à troca de pontos de vista com os parlamentos nacionais:

A troca de pontos de vista com os parlamentos nacionais ocorreu sob forma de visitas dos 
seus representantes à CRIS, visitas desta a um certo número de Estados-Membros, envio de 
um questionário sobre questões da crise aos parlamentos nacionais e, finalmente, uma reunião 
interparlamentar conjunta.

Visitas de representantes dos parlamentos nacionais e das comissões de inquérito nacionais 
sobre a crise financeira, em Bruxelas

 Troca de pontos de vista com Jan de Wit, Presidente da Comissão de Inquérito sobre o 
Sistema Financeiro, Câmara dos Representantes, Parlamento dos Países Baixos, em 27 
de Outubro de 2010;

 Troca de pontos de vista com Henri Emmanuelli, Presidente da Comissão de Inquérito 
sobre os Mecanismos de Especulação que afectam o Funcionamento da Economia, e 
de Jean-Francois Mancel, relator, Assembleia Nacional, Parlamento francês, em 26 de 
Janeiro de 2011;

 Audição de Phil Angelides, Presidente da Comissão de Inquérito sobre a Crise 
Financeira (FCIC) dos EUA, em 11 de Abril de 2011;

Visitas a parlamentos nacionais

 Visita ao Senado, Parlamento da República Checa, Praga, em 5 de Janeiro de 2011;

 Delegação à Assembleia da República, Parlamento português, Lisboa, em 
11-12 de Janeiro de 2011;

 Delegação ao Congresso dos Deputados e ao Senado, Parlamento espanhol, Madrid, 
em 12-13 de Janeiro de 2011;

 Delegação à Câmara dos Comuns e à Câmara dos Lordes (Parlamento do Reino 
Unido), Londres, em 27 de Janeiro de 2011;

 Visita ao Deutscher Bundestag, Parlamento alemão, Berlim, em 8 de Fevereiro de 
2011;

 Delegação ao Vouli Ton Ellinon, Parlamento grego, Atenas, em 21-22 de Abril de 
2011.

Em Portugal, Espanha, Reino Unido e Grécia, a CRIS encontrou-se também com 
representantes do governo, dos bancos centrais, da indústria, das PME e dos parceiros sociais.
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Reunião interparlamentar conjunta com representantes dos parlamentos nacionais

O ponto mais alto do segundo mandato foi a reunião interparlamentar conjunta com 
representantes dos parlamentos nacionais, em 14 de Março de 2011, sobre o tema: "Investir na 
economia real: uma caixa de ferramentas para o crescimento, a inovação e a coesão":

- "Valor acrescentado europeu: investimento estratégico a longo prazo da UE para o 
crescimento e o emprego"
Orador principal: Thomas Mirow, Presidente do Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento.

- "Investir na economia da UE, assegurar a realização dos objectivos da Estratégia UE 2020" 
Orador principal: Philippe Maystadt, Presidente do Banco Europeu de Investimento.

A reunião foi seguida de um jantar-debate CRIS/ECON que teve como orador o antigo 
Presidente da Comissão, Jacques Delors.


