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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Relatório de investigação sobre o papel e as operações da troica (BCE, Comissão e FMI) 
nos países do programa da zona euro
(2013/2277(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 7.º, o artigo 136.º, em articulação com o artigo 121.º, e o artigo 174.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o seu artigo 3.º,

– 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 financeira1,

– Tendo em conta o Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de outubro de 2013, sobre o Semestre Europeu 
para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades para 20132,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 4 de junho de 2013, sobre as prioridades do 
Parlamento Europeu para o Programa de Trabalho da Comissão para 20143,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de junho de 2013, sobre os Preparativos para a 
reunião do Conselho Europeu (27 e 28 de junho de 2013) - Processo democrático de 
tomada de decisões na futura UEM4, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de novembro de 2012, que contém 
recomendações à Comissão sobre o relatório dos Presidentes do Conselho Europeu, da 
Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Eurogrupo intitulado «Rumo a uma 
verdadeira União Económica e Monetária»5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de julho de 2011, sobre a crise financeira, 
económica e social: recomendações referentes às medidas e iniciativas a tomar6,

– 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 

                                               
1 JO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0447.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0332.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0269.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0430.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0331.
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intercalar)1,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais e da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2013),

A. Considerando que a troica, constituída pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu 
(BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), teve a sua origem na decisão de 25 de 
março de 2010 dos chefes de Estado e de Governo da área do euro de conceder 
empréstimos bilaterais condicionais à Grécia e, desde então, tem vindo a  atuar também 
em Portugal, na Irlanda e em Chipre;

B. Considerando que, no âmbito da troica, cabe à Comissão a responsabilidade de, «em 
ligação com o BCE» e, «sempre que possível, conjuntamente com o FMI», negociar as 
condições da assistência financeira a Estados-Membros da área do euro (doravante 
designada «assistência UE-FMI»);

C. Considerando que a troica é a principal estrutura de negociação entre os credores oficiais e 
os governos dos países beneficiários, bem como de avaliação da execução dos programas 
de ajustamento; considerando que, do lado europeu, as decisões definitivas respeitantes à 
assistência financeira e respetiva condicionalidade são tomadas pelo Eurogrupo;

D. Considerando que a troica, conjuntamente com o Estado-Membro em causa, é também 
responsável pela preparação das decisões formais do Eurogrupo;

E. Considerando que vários Estados-Membros não pertencentes à área do euro estão a 
receber ou já receberam assistência da UE concedida ao abrigo do artigo 143.º do TFUE e 
em articulação com o FMI;

F. Considerando que a UE criou diversos mecanismos ad hoc para a concessão de assistência 
financeira a países da área do euro, inicialmente através de empréstimos bilaterais, 
incluindo de alguns países não pertencentes à área do euro, posteriormente através do 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) e do Mecanismo Europeu de 
Estabilização Financeira (MEEF) e, finalmente, através do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), que deve substituir todos os outros mecanismos;

G. Considerando que um memorando de entendimento (ME) traduz um acordo alcançado 
através de negociações entre o Estado-Membro em causa e a troica, nos termos do qual 
esse Estado-Membro se compromete a levar a cabo um conjunto de ações em troca de 
assistência financeira; considerando que o Tratado MEE determina que um 
Estado-Membro que requeira assistência a esse mecanismo também deve pedir assistência 
ao FMI;

H. Considerando que o montante total da assistência financeira prestada ao abrigo dos quatro 
programas não tem precedentes, tal como os não têm a duração e o formato dos próprios 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0376.
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programas, levando a uma situação invulgar em que a assistência quase se limita a 
substituir o financiamento normalmente obtido nos mercados;

I. Considerando que, em alguns Estados-Membros, a situação económica e a evolução 
recente deterioraram a qualidade do emprego, a proteção social e os padrões de saúde e 
segurança;

J. Considerando que a Task Force para a Grécia foi criada no intuito de reforçar a 
capacidade da administração grega para conceber e aplicar reformas estruturais tendentes 
a melhorar o funcionamento da economia e da sociedade e a criar condições propícias a 
uma recuperação sustentável e à criação de emprego, bem como acelerar a absorção dos 
Fundos Estruturais e de Coesão da UE na Grécia e disponibilizar recursos imprescindíveis 
para o financiamento de investimentos;

K. Considerando que, na sua resolução de 20 de novembro de 2012, o Parlamento apela a que 
sejam aplicados à troica padrões elevados de responsabilização democrática a nível da 
União; considerando que tal responsabilização implica que a troica seja ouvida no 
Parlamento Europeu antes de iniciar as suas funções e que informe o Parlamento Europeu 
com regularidade e se sujeite ao seu controlo democrático;

L. Considerando que o objetivo primordial a curto prazo dos programas consistia em evitar a 
falência desordenada e pôr termo à especulação sobre a dívida soberana; considerando que 
o objetivo a médio prazo era o de garantir o reembolso dos empréstimos, evitando assim 
prejuízos financeiros muito avultados que recairiam sobre os contribuintes dos países que 
prestam assistência e garantem os fundos; considerando que tais objetivos exigem 
igualmente que o programa proporcione um crescimento sustentável e uma redução 
efetiva da dívida a médio e longo prazo; considerando que os programas não eram 
adequados a uma correção global de desequilíbrios macroeconómicos acumulados, em 
alguns casos, ao longo de décadas;

Situação económica dos países do programa no início da crise

1. Considera que os fatores determinantes do desencadeamento da crise foram diferentes em 
cada um dos quatro Estados-Membros;

2. Faz notar que, antes do início do programa de assistência UE-FMI, na primavera de 2010, 
existia um duplo receio relativamente à «insolvência» e à «insustentabilidade» das 
finanças públicas da Grécia causado pelo prolongado declínio da competitividade da 
economia grega e por décadas de políticas fiscais imprudentes, com um défice orçamental 
de 15,7 % do PIB em 2009 e um rácio dívida/PIB com tendência ascendente desde 2003, 
quando era de 97,4 %, tendo aumentado para 129,7 % em 2009 e para 156,9 % em 2012;

3. Assinala que a Grécia entrou em recessão no quarto trimestre de 2008; e que, em seis dos 
sete trimestres consecutivos, registou um crescimento negativo do PIB, o que levou à 
ativação do programa de assistência; constata a existência de uma estreita correlação entre 
o aumento da dívida pública e o ciclo recessivo, com a dívida pública a aumentar de 
254,7 mil milhões de euros, no final do terceiro trimestre de 2008, para 314,1 mil milhões 
de euros, no final do segundo trimestre de 2010;
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4. Constata que, no início do programa de assistência UE-FMI, a economia portuguesa 
registava há vários anos um fraco crescimento do PIB e da produtividade, e que essa falta 
de crescimento, aliada ao impacto da crise financeira global, deu origem a um elevado 
défice orçamental e a um elevado nível de dívida, fazendo disparar para níveis 
incomportáveis os custos de refinanciamento de Portugal nos mercados de capitais;  
assinala, a este propósito, que, em 2007, Portugal registou uma taxa de crescimento de 
2,4 %, um défice orçamental de 3,1 %, um nível de dívida de 62,7 %, um défice da 
balança corrente de 10,2 % do PIB e uma taxa de desemprego de 8,1 %;

5. Constata que, no início do programa de assistência UE-FMI, a economia irlandesa tinha 
acabado de sofrer uma crise bancária de dimensões sem precedentes que provocou uma 
quebra de 6,3 % no PIB em 2009 (1,1 % em 2010) – quando, em 2007, se registara um 
crescimento positivo de 5 % –, o aumento do desemprego de 4,7 % em 2007 para 13,7 % 
em 2010 e – como impacto mais negativo – um défice de 30,6 % na balança de 
pagamentos do governo em 2010, depois de ter sido apurado um excedente em 2007 
(0,2 %); mais assinala que, na década que precedeu o programa de assistência, a economia 
irlandesa atravessou um longo período de taxas de juro reais negativas;

6. Constata que, no início do programa de assistência UE-FMI, em 2013, as especulações 
sobre a instabilidade sistémica da economia cipriota eram há muito uma constante, 
devido, além do mais, à exposição dos bancos cipriotas a empresas imobiliárias locais 
sobre-endividadas, à crise da dívida grega, à degradação da classificação dos títulos de 
dívida pública atribuída pelas agências internacionais de notação, à incapacidade de 
refinanciamento da despesa pública nos mercados internacionais e à relutância inicial do 
Governo em reestruturar um setor financeiro em dificuldades;

Assistência financeira UE-FMI – conteúdo dos ME e políticas prosseguidas

7. Assinala que o acordo inicial entre, por um lado, as autoridades gregas e, por outro, a UE 
e o FMI foi celebrado em 2 de maio de 2010 através dos respetivos ME, que continham as 
condições políticas da assistência financeira UE-FMI; mais assinala que, após cinco 
avaliações e o escasso êxito do primeiro programa, foi necessário adotar, em março de 
2012, um segundo programa, que já foi sujeito, desde então, a três avaliações;

8. Assinala que o acordo inicial entre, por um lado, as autoridades portuguesas e, por outro, a 
UE e o FMI foi celebrado em 17 de maio de 2011 através dos respetivos ME, que 
continham as condições políticas da assistência financeira UE-FMI; mais assinala que o 
programa português tem sido, desde então, avaliado regularmente, tendo as oitava e nona 
avaliações trimestrais do programa de ajustamento económico de Portugal sido efetuadas 
conjuntamente;

9. Assinala que o acordo inicial entre, por um lado, as autoridades irlandesas e, por outro, a 
UE e o FMI foi celebrado em 7 de dezembro de 2010 através dos respetivos ME, que 
continham as condições políticas da assistência financeira UE-FMI; mais assinala que o 
programa irlandês foi, desde então, avaliado regularmente, até à realização da décima 
segunda e última avaliação em 9 de dezembro de 2013, que aponta para a conclusão 
iminente do programa irlandês;

10. Assinala que o pedido inicial de assistência financeira foi apresentado por Chipre em 25 
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de junho de 2012, mas o acordo final sobre o programa de assistência UE-FMI foi adiado 
até 24 de abril (UE) e 15 de maio de 2013 (FMI), respetivamente, devido a divergências 
sobre a condicionalidade e à rejeição de um projeto de programa inicial pelo Parlamento 
cipriota, tendo o «novo» acordo sido finalmente ratificado pela Câmara dos 
Representantes cipriota em 30 de abril de 2013;

11. Observa que o FMI é a instituição responsável, a nível mundial, pela concessão de 
assistência financeira condicional a países com problemas na balança de pagamentos; 
salienta o facto de todos os Estados-Membros serem membros do FMI e terem, portanto, o 
direito de pedir assistência;

12. Lamenta o facto de a UE e as instituições internacionais, incluindo o FMI, não estarem 
preparadas para uma crise das dívidas soberanas de grandes dimensões numa união 
monetária;

13. Reconhece, contudo, a singularidade do enorme desafio que a troica enfrentou e que 
conduziu à crise devido à inadequação da regulamentação dos serviços financeiros, aos 
enormes desequilíbrios macroeconómicos e ao facto de diversos instrumentos, 
nomeadamente a desvalorização externa, não estarem disponíveis no âmbito da união 
monetária; salienta ainda que o tempo urgia, os obstáculos jurídicos tinham de ser 
desbloqueados, o receio de um colapso da área do euro era notório, eram necessários 
acordos políticos, a economia mundial estava em recessão e vários países que deveriam 
contribuir para o apoio financeiro viram a sua própria dívida pública e privada aumentar 
de forma alarmante;

14. Lamenta a falta de transparência nas negociações dos ME; salienta a necessidade de se 
verificar se os documentos oficiais foram correta e atempadamente transmitidos aos 
Parlamentos nacionais e ao Parlamento Europeu; chama ainda a atenção para o eventual 
impacto negativo destes processos nos direitos dos cidadãos e na situação política dos 
países envolvidos;

15. Lamenta que as recomendações constantes dos ME traduzam um afastamento em relação 
ao pensamento introduzido pela Estratégia de Lisboa e pela Estratégia Europa 2020; 
salienta, porém, que tal pode ser, em parte, explicado, embora não totalmente justificado, 
pelo facto de ter sido necessário aplicar os programas sob uma enorme pressão de tempo e 
num ambiente político difícil;

16. Lamenta que os programas referentes à Grécia, Irlanda e Portugal incluam diversas 
indicações relacionadas com a reforma dos sistemas de saúde e com cortes nas despesas; 
lamenta que os programas não estejam vinculados à Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e aos Tratados, nomeadamente ao artigo 168.º, n.º 7, do TFUE;

Atual situação económica e social

17. Lamenta que, a partir de 2008, a desigualdade na distribuição do rendimento tenha 
crescido acima da média nos quatro países e que os cortes nos benefícios sociais e o 
crescimento do desemprego estejam a provocar um aumento da pobreza; 

18. Chama a atenção para os níveis inaceitáveis do desemprego jovem nos quatro 
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Estados-Membros sujeitos a programas de assistência; salienta, em particular, o acentuado 
aumento do desemprego jovem na Grécia, Chipre e Portugal;

19. Saúda a conclusão do programa referente à Irlanda e a prevista conclusão do programa 
referente a Portugal; lamenta a ausência de progressos na Grécia, apesar das reformas sem 
precedentes que têm sido empreendidas;

Troica – dimensão económica – base teórica e impacto das decisões 

20. Sublinha a necessidade de modelos económicos adequados para a elaboração de 
programas de ajustamento credíveis e eficazes; lamenta que nem sempre estejam 
disponíveis estatísticas e informações adequadas; salienta que, na Grécia, se verificaram, 
nos anos que antecederam a elaboração do programa, casos de fraude em larga escala 
nesta matéria;

21. Salienta que a assistência financeira conseguiu, num prazo reduzido, evitar a falência 
desordenada da dívida soberana, que teria consequências económicas e sociais 
extremamente graves, bem como efeitos secundários de dimensão imprevisível noutros 
países, e a possível saída forçada de países da área do euro; salienta ainda que não há 
garantias de que tudo isto seja evitado a longo prazo; assinala também que a assistência 
financeira e o programa de ajustamento na Grécia não impediram a insolvência ordenada 
nem a propagação da crise a outros Estados-Membros; lamenta a recessão económica e 
social que se manifestou quando foram introduzidas as correções orçamentais e 
macroeconómicas;

22. Assinala que, desde o início, a troica publicou documentos exaustivos sobre o diagnóstico, 
a estratégia de resolução dos problemas, um conjunto de medidas políticas preparadas em 
colaboração com os governos dos vários países envolvidos e previsões económicas, todos 
eles regularmente atualizados;

23. Lamenta, no entanto, os pressupostos por vezes excessivamente otimistas da troica, em 
particular no respeitante ao crescimento, bem como o deficiente reconhecimento da 
resistência política à mudança em certos Estados-Membros; lamenta o facto de tal ter 
prejudicado também a análise da troica sobre a interação entre a consolidação orçamental 
e o crescimento; salienta que, por esse motivo, os objetivos orçamentais não puderam ser 
alcançados;

24. Lamenta que a redução dos défices estruturais verificada em todos os países do programa 
desde o início dos respetivos programas de assistência não tenha ainda levado à 
diminuição dos rácios da dívida pública em relação ao PIB; sublinha que, bem pelo 
contrário, o rácio da dívida pública em relação ao PIB aumentou em todos os países do 
programa;

25. Considera que é difícil avaliar com segurança os multiplicadores orçamentais; lembra, a 
este respeito, que o FMI admitiu ter subestimado o multiplicador orçamental nas suas 
previsões de crescimento anteriores a outubro de 2012, mas que, em novembro de 2012, a 
Comissão afirmou que os erros de previsão não se deviam à subestimação dos 
multiplicadores orçamentais; salienta que não foi dada sequência a esta manifestação 
pública de desacordo entre a Comissão e o FMI;
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26. Sublinha que, embora o objetivo declarado do FMI na suas operações de assistência no 
âmbito da troica seja a desvalorização interna, a Comissão nunca apoiou claramente este 
objetivo; faz notar que o objetivo destacado pela Comissão nos quatro programas em 
análise tem sido antes a consolidação orçamental;

27. Considera que tem sido prestada muito pouca atenção à minimização do impacto negativo 
das estratégias de ajustamento nos países do programa;

28. Sublinha que o envolvimento a nível nacional é importante e que a não aplicação das 
medidas acordadas traz consequências nos resultados esperados; 

Troica – dimensão institucional e legitimidade democrática

29. Observa que o mandato da troica tem sido considerado ambíguo e pouco transparente;

30. Realça o facto de, dada a sua natureza ad hoc, não existir uma base jurídica adequada para 
a criação da troica no direito primário da União;

31. Assinala o facto de o Presidente do Eurogrupo ter admitido perante o Parlamento Europeu 
que o Eurogrupo subscreveu as recomendações da troica sem ter em conta as suas 
implicações políticas específicas;

32. Regista o duplo papel da Comissão na troica enquanto agente dos Estados-Membros e 
como instituição da UE; alerta para os conflitos de interesses que, consequentemente, 
poderão surgir no seio da Comissão, entre o seu papel na troica e a sua responsabilidade 
enquanto guardiã dos Tratados, em particular em políticas como a concorrência e os 
auxílios estatais;

33. Aponta igualmente para um possível conflito de interesses entre, por um lado, o atual 
papel do BCE na troica, como «consultor técnico», e, por outro, a sua posição de credor 
dos quatro Estados-Membros e o seu mandato nos termos do Tratado;

34. Salienta que o papel do BCE não está suficientemente definido, porquanto o Tratado MEE 
determina que a Comissão deve trabalhar «em ligação com o BCE», reduzindo assim o 
papel deste banco ao de um fornecedor de conhecimentos especializados; salienta ainda 
que o mandato do BCE é limitado pelo TFUE à política monetária e que a participação 
deste banco em qualquer assunto relacionado com políticas orçamentais, fiscais e 
estruturais tem, portanto, um fundamento jurídico duvidoso;

35. Salienta a responsabilização democrática geralmente deficiente da troica nos países do 
programa a nível nacional; sublinha, contudo, que esta responsabilização democrática 
varia entre os países, dependendo da vontade dos executivos nacionais;

36. Salienta que as decisões formais são tomadas pelo Eurogrupo e pelo FMI, cabendo agora 
um papel crucial ao MEE, que é a organização responsável pelas decisões em matéria de 
assistência financeira, colocando desta forma os governos, incluindo os dos 
Estados-Membros diretamente envolvidos, no centro das decisões adotadas;

37. Aponta para o facto de o MEE ser intergovernamental por natureza, estar vinculado pela 
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regra da unanimidade e estar sujeito a influências políticas exercidas pelos ministros das 
finanças, os chefes de Estado e de Governo e os Parlamentos nacionais;

Propostas e recomendações

38. Reitera o seu pedido para que todas as decisões relacionadas com o reforço da UEM sejam 
tomadas com base no Tratado da União Europeia; considera que qualquer afastamento do 
método comunitário e aumento do recurso a acordos intergovernamentais dividirá e 
enfraquecerá a União Europeia, incluindo a área do euro;

39. Sublinha que o MEE deve evoluir para uma gestão de método comunitário nos termos 
previstos no Tratado que cria esse mecanismo e exige que este preste contas ao 
Parlamento Europeu incluindo no que respeita às decisões de concessão de assistência 
financeira, a fim de exercer a sua responsabilidade democrática;

40. Solicita que, a curto prazo, seja ponderada a alteração do Tratado MEE, para que permita 
que decisões-tipo sejam adotadas por maioria qualificada e não por unanimidade, e que 
contemple o apoio a título preventivo;

41. Solicita a participação dos parceiros sociais na conceção e aplicação dos programas de 
ajustamento, atuais e futuros;

42. Exige que a troica faça um ponto de situação do atual debate sobre os multiplicadores 
orçamentais e pondere a revisão dos ME com base nos mais recentes resultados empíricos;

43. Está particularmente interessado em melhorar a responsabilização da Comissão quanto 
atua na sua capacidade de membro da troica; solicita que os representantes da Comissão 
junto da troica sejam ouvidos no Parlamento Europeu antes da sua entrada em funções e 
sejam obrigados a informar o Parlamento Europeu regularmente;

44. Solicita a reavaliação do processo de tomada de decisões do Eurogrupo, alterando os ME 
com os Estados-Membros que recebem assistência financeira UE-FMI, a fim de incluir 
responsabilidade democrática adequada a nível nacional e europeu; solicita que sejam 
estabelecidas orientações europeias para assegurar o controlo democrático adequado da 
aplicação de medidas a nível nacional;

45. Considera que deve ser analisada a opção de alteração do Tratado, permitindo o 
alargamento do âmbito do atual artigo 143.º do TFUE a todos os Estados-Membros, em 
vez de ser cingido aos Estados-Membros não participantes na área do euro; de igual modo, 
considera que também deve ser explorada a opção de alteração do Tratado para criar um 
Fundo Monetário Europeu no âmbito comunitário em alternativa ao FMI; considera ainda 
que entre outros assuntos a avaliar estão o atual quadro institucional da troica, a 
participação do BCE na avaliação dos programas e a participação obrigatória do FMI nos 
programas de assistência financeira na área do euro, tal como consagrado no Tratado que 
cria o MEE;

46. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Banco Central Europeu.



PR\1013481PT.doc 11/14 PE526.111v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O objetivo geral do relatório consiste em avaliar o funcionamento da troica nos programas em 
curso nos quatro países: Grécia, Portugal, Irlanda e Chipre. Esta avaliação inclui os seguintes 
elementos que serão objeto de apreciação: 

- Base jurídica, mandato e estrutura da troica;

- Processo de tomada de decisões dentro das instituições e em relação a outras 
«instituições» (por exemplo, Eurogrupo, Ministros das Finanças nacionais, etc.)

- Legitimidade democrática 

- Base «teórica» das decisões (estatísticas, previsões, expectativas económicas, etc.)

- Consequências do trabalho da troica (incluindo o estudo de eventuais violações ou 
má administração) 

Os correlatores gostariam de salientar que o presente projeto de relatório constitui uma base 
para os debates políticos subsequentes, delegações a Estados-Membros pertinentes e audições 
de diversos interessados no início de 2014. Regista a evolução histórica e a situação atual, 
mas não pretende tirar conclusões finais ou apresentar recomendações que serão elaboradas 
após trabalho intenso nos próximos meses. 

Numa primeira fase, em 22 de novembro de 2013, o questionário que se segue foi enviado aos 
decisores a nível da UE (A) e aos governos nacionais dos quatro Estados-Membros (B) em 
causa. As respostas serão avaliadas ao longo do processo.

A. Questionário destinado à Comissão Europeia, ao BCE, ao FMI, ao Eurogrupo e ao 
Conselho Europeu 

CONCEÇÃO E ADOÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

1. Quem, em nome da sua instituição, decidiu sobre a participação da Grécia, da Irlanda, de 
Portugal e de Chipre, respetivamente, nos programas de assistência financeira? Quando 
foram tomadas essas decisões, respetivamente?

2. Qual o seu papel e função, respetivamente, nas negociações e na criação do programa de 
assistência financeira incluindo a definição de objetivos políticos e principais medidas, 
bem como a sua execução na Grécia, na Irlanda, em Portugal e em Chipre? À luz de que 
critérios foram definidas as prioridades em matéria de reformas?

3. Descreva em detalhe os pressupostos e a metodologia (em particular no que respeita aos 
multiplicadores orçamentais) utilizados na previsão da sustentabilidade da dívida no início 
e no decurso de cada programa e na conceção de medidas orçamentais. Qual o modus 
operandi que levou à adoção de projetos de programas?

4. Obteve dos Estados-Membros todas as informações relevantes, incluindo estatísticas, para 
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fazer uma avaliação correta e elaborar os planos de assistência mais adequados?

5. Que margem de manobra tiveram os países em causa para decidir sobre a conceção das 
medidas necessárias (consolidação ou reformas estruturais)? Queira explicar a sua 
resposta relativamente a cada país. 

6. Algum dos Estados-Membros (Grécia, Irlanda, Portugal e Chipre) apresentou, como 
condição prévia para a sua aprovação do ME, um pedido de medidas específicas como 
parte do ME? Em caso afirmativo, descreva pormenorizadamente esses pedidos. 

7. Algum dos outros Estados-Membros apresentou, como condição prévia para a sua 
aprovação da concessão de assistência financeira, medidas específicas a incluir no 
programa? Em caso afirmativo, quem o fez e quais eram essas medidas para cada 
programa?

8. Até que ponto o Eurogrupo participou na conceção detalhada dos programas? Queira 
descrever, em detalhe, o processo no Eurogrupo que conduziu a uma decisão sobre o 
conteúdo e a aprovação dos programas para cada caso. O Eurogrupo forneceu aos 
negociadores europeus da troica um mandato escrito incluindo, entre outras coisas, os 
objetivos e as prioridades? 

9. Como e quando a troica apresentou um relatório ao Eurogrupo/CEF?

10. O MEE desempenha algum papel nas negociações e na criação de programas de 
assistência financeira? Se sim, em que medida?

FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS

11. Considera que as medidas de consolidação/reformas estruturais foram equitativamente 
distribuídas/repartidas entre os cidadãos e entre os setores público e privado? Queira 
explicar a sua resposta. 

12. Queira classificar a qualidade da cooperação entre as instituições da troica no terreno. 
Qual o papel desempenhado pela Comissão, o BCE e o FMI nestes trabalhos, 
respetivamente? Como são propostas/elaboradas medidas concretas ou decisões pela 
troica?

13. Que interação existiu entre a Task Force, lançada pela Comissão em 2011, e a troica? 

14. Como se processa funciona a colaboração com as autoridades nacionais? Até que ponto os 
Estados-Membros envolvidos participam no processo de tomada de decisões? 

15. Quem adota a decisão final sobre medidas concretas a tomar pelos Estados-Membros em 
causa?

16. Quantas vezes os representantes da troica foram ouvidos nos Parlamentos nacionais? 
Considera que as medidas aplicadas foram objeto de escrutínio democrático e de 
legitimidade adequados? 

17. Os programas acordados foram executados corretamente e em devido tempo? Se não, por 
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que razão e quais as consequências para a eficiência e a eficácia dos programas?

18. De quantos casos de violação do direito nacional desafiando a legalidade das decisões 
decorrentes do ME tem conhecimento em cada país? A Comissão e o BCE efetuaram 
alguma avaliação da conformidade e coerência das medidas negociadas com os 
Estados-Membros com as obrigações em matéria de direitos fundamentais da UE referidas 
nos Tratados?

19. Está satisfeito(a) com os objetivos e os resultados reais do programa em cada país?

20. Houve fatores externos que se manifestaram durante a execução dos programas e que 
influenciaram os resultados?

21. Que consequências teve a entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 472/2013 para a 
execução dos programas? Queira explicar detalhadamente de que forma e em que medida 
as disposições do regulamento foram aplicadas.

22. Em sua opinião, o que teria acontecido nos países do programa se a UE e o FMI não 
tivessem concedido assistência financeira?

23. [ao BCE] – Considera que o programa de cedência de liquidez em situação de emergência 
foi corretamente executado em cada país? Queira explicar pormenorizadamente a sua 
resposta.

24. [ao BCE] – Todos os membros do Conselho do BCE apoiaram todos os programas em 
todos os países? Queira explicar eventuais dissensões. 

25. Que medidas foram tomadas para evitar conflitos de interesses entre as funções de credor 
do BCE relativamente ao sistema bancário dos Estados-Membros com dificuldades 
financeiras?

26. [ao BCE] – Fugas de informação na imprensa sugerem que o BCE enviou cartas aos 
países ao abrigo do programa exigindo reformas e impondo condições em troca de apoio à 
liquidez e operações de mercado aberto. Essas cartas foram enviadas? Em caso afirmativo, 
a quem, porquê e qual o seu teor? 

27. [a o FMI] – Todos os membros do Diretório Executivo do FMI apoiaram todos os 
programas em todos os países? Queira explicar eventuais dissensões. 

28. [à Comissão] – Havia no terreno peritos nacionais destacados provenientes do país em 
questão? Em caso afirmativo, como garantiu a Comissão a independência? Na sua 
resposta, tenha em conta que, no caso do FMI, nenhum funcionário oriundo do país em 
causa trabalha nesse país.

29. Quais os critérios utilizados na seleção de empresas para as atividades de 
auditoria/consultoria de instituições financeiras dos Estados-Membros do programa? 
Houve algum procedimento de concurso público? Em caso negativo, por que razão?

B. Questionário enviado aos Estados-Membros abrangidos por um programa de 
assistência financeira
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1. Se for o caso, por que razão o seu país decidiu solicitar um programa de assistência 
financeira?

2. Qual o seu papel e funções nas negociações e na criação do programa de assistência 
financeira para o seu país?

3. Qual o papel do Parlamento nacional nas negociações do ME? Em que moldes o Governo 
apresentou o texto ao Parlamento? Como foi adotado o ME final pelo Parlamento? Os 
parceiros sociais participaram na discussão sobre o ME?

4. Que margem de manobra teve para decidir da conceção das medidas necessárias 
(consolidação ou reformas estruturais)? Queira explicar a sua resposta. 

5. Considera que as medidas de consolidação/reformas estruturais foram equitativamente 
distribuídas/repartidas entre os cidadãos? Queira explicar a sua resposta. 

6. Queira classificar a qualidade da cooperação entre as autoridades do seu país e as 
instituições da troica no terreno. 

7. Que consequências teve a entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 472/2013 para a 
execução dos programas? Recorreu às disposições do regulamento, nomeadamente do 
artigo 7.º, n.º 11? Em caso negativo, por que razão?

8. De quantos casos de violação do direito nacional desafiando a legalidade das decisões 
decorrentes do ME tem conhecimento no seu país?

9. Está satisfeito(a) com os objetivos e os resultados reais do programa no seu país?


