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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas
(2011/2071(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 3.º do Tratado UE,

– Tendo em conta os artigos 121.º, 126.º e 148.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, bem como o protocolo (n.º 12) sobre o procedimento relativo aos défices 
excessivos,

– Tendo em conta as Comunicações da Comissão, de 12 de Maio de 2010, “Reforçar a 
coordenação da política económica” (COM(2010)0250), e de 30 de Junho de 2010,  
“Reforçar a coordenação das políticas económicas com vista à estabilidade, crescimento e 
emprego – instrumentos para uma melhor governação económica da UE” 
(COM(2010)0367),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, "Europa 2020: 
estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" (COM(2010)2020),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Ecofin de 15 de Fevereiro de 2011 e de 7 de 
Setembro de 2010,

– Tendo em conta o artigo 50.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que a crise e o aumento das divergências de competitividade desde a 
introdução do euro acentuaram a necessidade de a UE proceder a uma maior coordenação 
das políticas económicas e a uma melhor supervisão orçamental,

B. Considerando que a aprovação parlamentar dos orçamentos públicos é um dos 
fundamentos da democracia,

C. Considerando que a eficácia das políticas económicas nacionais através de uma melhor 
coordenação assenta na legitimidade democrática dessas políticas a nível parlamentar,

D. Considerando que o Semestre Europeu levou à redefinição dos mecanismos de controlo da 
Comissão e do Conselho pela representação parlamentar,

E. Considerando que um sistema de coordenação exclusivamente intergovernamental é 
insuficiente nos domínios que requerem uma acção coordenada da União, 

F. Considerando que a criação do Semestre Europeu provocará alterações nos trabalhos dos 
parlamentos nacionais, 

G. Considerando que a Comissão não explicou em detalhe a sua visão do Semestre Europeu e 
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não teve em conta até agora a necessidade de legitimar o novo processo no plano 
democrático, nomeadamente através de uma melhor associação do Parlamento Europeu, 
dos parlamentos nacionais e dos parceiros sociais, 

H. Considerando que, à luz da experiência adquirida no diálogo monetário, o Parlamento 
Europeu deve contribuir para a definição e o controlo das políticas económicas e para a 
supervisão orçamental, 

I. Considerando a experiência adquirida nas reuniões interparlamentares organizadas 
anualmente pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento 
Europeu,

Para um Semestre Europeu democrático e eficaz
1. Manifesta a convicção de que a actual crise deve traduzir-se num reforço do pilar 

económico da União económica e monetária e que o Semestre Europeu deve contribuir 
para tal;

2. Considera que o papel do Parlamento Europeu é essencial para criar a legitimidade 
democrática necessária; recorda as suas competências na adopção dos textos legislativos 
necessários para a implementação dos objectivos do Semestre Europeu;  

3. Observa que o Semestre Europeu constitui doravante o quadro anual de implementação e 
de avaliação da Estratégia UE 2020, bem como das grandes orientações das políticas 
económicas e das orientações para o emprego; salienta, no entanto, que o Semestre 
Europeu não deve substituir essa ferramentas fornecidas pelo Tratado nem reduzir a sua 
importância; solicita à Comissão que clarifique e precise a articulação destes diferentes 
instrumentos;

4. Regista que a análise anual do crescimento contém dois anexos que cobrem o mesmo 
domínio que as orientações para o emprego e as grandes orientações das políticas 
económicas; considera, consequentemente, que esses anexos devem estar sujeitos ao 
mesmo procedimento parlamentar; 

5. Verifica que a análise anual do crescimento, validada pelo Conselho Europeu da 
Primavera, orienta a elaboração dos Programas Nacionais de Reforma (PNR) e dos 
programas de estabilidade e convergência (PEC) dos Estados-Membros a partir dos quais 
a Comissão elabora recomendações específicas por país;

6. Defende a adopção, através do processo legislativo ordinário, de uma legislação específica 
ou de um acordo interinstitucional que permita assegurar a legitimidade democrática, bem 
como a eficácia do Semestre Europeu; 

7. Deseja reforçar o diálogo e a cooperação entre as instituições europeias e nacionais, em 
especial as instituições parlamentares; 

Para uma participação activa do Parlamento no Semestre Europeu

8. Solicita à Comissão que adopte até 10 de Janeiro de cada ano a análise anual do 
crescimento;
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9. Convida a Comissão a redigir a análise anual do crescimento como um documento sujeito 
à negociação parlamentar e susceptível de ser objecto de alterações, nomeadamente 
introduzindo uma distinção entre os aspectos políticos e os aspectos técnicos; 

10. Convida a Comissão a identificar claramente, na análise anual do crescimento, as 
iniciativas tomadas a nível da União e dos Estados-Membros para apoiar o investimento a 
longo prazo, a implementação dos objectivos da estratégia UE 2020 e a redução dos 
desequilíbrios macroeconómicos; 

11. Convida os membros da Comissão responsáveis pelo Semestre Europeu a comparecerem 
perante as comissões competentes do Parlamento Europeu a fim de debaterem a análise 
anual do crescimento logo que esta seja adoptada pelo colégio;

12. Tenciona organizar todos os anos, antes do Conselho Europeu da Primavera, um fórum 
interparlamentar que reúna no Parlamento Europeu membros das comissões responsáveis, 
nos parlamentos nacionais, pelo Semestre Europeu; sugere que esse fórum inclua reuniões 
dos grupos políticos e das comissões competentes, bem como uma sessão plenária que 
permita a adopção de uma resolução comum para o Conselho Europeu da Primavera; 
encarrega o seu Presidente de o representar no Conselho Europeu da Primavera com base 
na resolução deste modo adoptada;

13. Convida o Presidente do Conselho Europeu a comparecer anualmente numa sessão 
plenária do Parlamento Europeu a fim de debater os resultados do Conselho Europeu da 
Primavera;

14. Regista que, durante o ano-piloto (2011), as orientações europeias chegaram por vezes 
demasiado cedo ou demasiado tarde para terem um impacto real nas decisões orçamentais 
nacionais;

15. Convida os parlamentos e os governos dos Estados-Membros a adaptarem o seu 
calendário e o seu processo nacional de adopção do orçamento a fim de ter em conta o 
Semestre Europeu e, em especial, a deliberarem, antes da sua transmissão pelo governo 
nacional, sobre os programas nacionais de reforma (PNR) e os programas de estabilidade 
e convergência (PEC);

16. Considera que estas modificações irão reforçar a capacidade dos parlamentos nacionais 
para exercerem controlo sobre os orçamentos nacionais, proporcionando-lhes uma visão 
geral e integrando a coordenação europeia das políticas económicas;

17. Solicita à Comissão que colabore com os Estados-Membros no sentido de melhorar a 
comparabilidade das rubricas de despesa dos respectivos orçamentos nacionais, mediante 
a sua integração numa nomenclatura comum que permita avaliar o seu contributo para o 
cumprimento dos objectivos da estratégia UE 2020; 

18. Procederá a consultas com a Comissão e os seus serviços, os parceiros sociais, bem como 
peritos e especialistas, a fim de clarificar os documentos apresentados pelos Estados-
Membros;

19. Salienta que os PEC e os PNR devem ser comunicados pelos Estados-membros até ao 
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final de Abril; verifica que apenas uma pequena minoria de documentos estava disponível 
no início de Maio de 2011; 

20. Convida a Comissão a apresentar no Parlamento as suas recomendações no final da 
análise dos programas de estabilidade e convergência e dos programas nacionais de 
reforma;

21. Organizará, após o Conselho Europeu da Primavera, uma reunião interparlamentar 
(conferência orçamental), com a participação dos presidentes das comissões responsáveis 
pelo Semestre Europeu nos parlamentos nacionais e no Parlamento Europeu (ECON, 
EMPL, BUDG), sobre as propostas de recomendação da Comissão;

22. Convida o Conselho a justificar no Parlamento, todos os anos no mês de Julho, e em 
Setembro nos anos de eleições, todas as alterações substanciais que tenha introduzido nas 
propostas de recomendação da Comissão;

23. Solicita a sua participação no diálogo macroeconómico que deve ser reforçado e mais 
interactivo;

24. Deseja que seja organizado no seu seio um debate com os chefes de Estado e de Governo 
dos Estados-Membros que recorram ao mecanismo europeu de estabilidade antes da 
mobilização do mesmo;

25. Procederá a uma auditoria da situação macroeconómica da União no Outono, recorrendo a 
um leque diversificado de institutos económicos para fomentar o debate e dispor de uma 
contraperitagem económica com vista às suas conversações com a Comissão antes da 
elaboração da análise anual do crescimento; 

26. Convida o Conselho a dar-lhe conta anualmente, durante as primeiras semanas do ano, da 
execução do Semestre Europeu precedente;

27. Gostaria que os diferentes aspectos do Semestre Europeu, e, em particular, o papel das 
diferentes instituições, fossem revistos regularmente para ter em conta as sugestões e os 
debates entretanto realizados;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
ao Conselho Europeu, aos parlamentos nacionais, ao BCE e ao Presidente do Eurogrupo.


