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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: 
implementação das prioridades de 2013

(2013/XXXX(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de outubro de 2012, sobre o Semestre Europeu 
para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades para 20121,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu, de 14 e 15 de março de 2013,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 136.º, em articulação com o artigo 121.º, n.º 2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1175/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de novembro de 2011, que altera o Regulamento (CE) n.º 1466/97 
relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas,

– Tendo em conta a Diretiva 2011/85/UE do Conselho, de 8 de novembro de 2011, que 
estabelece requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-Membros,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1174/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de novembro de 2011, relativo às medidas de execução destinadas a 
corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na área do euro,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1177/2011 do Conselho, de 8 de novembro 
de 2011, que altera o Regulamento (CE) n.º 1467/97 relativo à aceleração e clarificação da 
aplicação do procedimento relativo aos défices excessivos,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de novembro de 2011, sobre prevenção e correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1173/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de novembro de 2011, relativo ao exercício eficaz da supervisão 
orçamental na área do euro,

– Tendo em conta o de Regulamento (UE) n.º 473/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de maio de 2013, que estabelece disposições comuns para o 
acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do 
défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro, 

– 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 
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Estados-Membros da área do euro afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que 
diz respeito à sua estabilidade financeira,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2012, sobre a 
Análise Anual do Crescimento para 2013 (COM(2012)0750),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 7 de fevereiro de 2013, sobre a contribuição para a 
Análise Anual do Crescimento para 20131,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de março de 2013, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Painel da justiça da UE – Um instrumento 
para promover uma justiça efetiva e o crescimento económico" (COM(2013)0160),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de maio de 2013, que acompanha os 
projetos de recomendações específicas formuladas para cada país em 2013, intituladas
"Semestre Europeu de 2013: recomendações específicas por país: ultrapassar a crise na 
Europa" (COM(2013)0350),

– Tendo em conta a proposta da Comissão de uma Recomendação do Conselho, de 
29 de maio de 2013, relativa à aplicação das orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros cuja moeda é o euro (COM(2013)0379), bem como 
todas as propostas da Comissão, de 29 de maio de 2013, de recomendações do Conselho 
aos Estados-Membros individuais da União Europeia,

– 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 dos Orçamentos e da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais (A7-0000/2013),

A. Considerando que as crises económica, social, financeira e da dívida soberana ainda não 
abrandaram e que o objetivo de uma União Económica e Monetária (UEM) mais 
equilibrada e integrada se mantém como uma ambição por concretizar;

B. Considerando que as recomendações específicas por país contêm algumas informações 
úteis, mas que no geral não convencem em termos de equilíbrio das prescrições políticas 
nos vários domínios de ação;

C. Considerando que é necessária uma ação urgente em muitos domínios, inter alia, nos do 
restabelecimento da concessão de crédito à economia real e às PME, do combate à fraude 
fiscal e à programação fiscal agressiva, bem como da procura de soluções europeias 
eficazes para o desemprego, reforçando igualmente de forma significativa a dimensão 
social da UEM;

D. Considerando que a legitimidade democrática da governação económica no Semestre 
Europeu exige um respeito real e dedicado pelas prerrogativas parlamentares a nível 
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europeu e nacional contra a tendência para uma cultura de tomada de decisões políticas 
cada vez mais não parlamentarizada e intergovernamental a nível da UE;

E. Considerando que, em virtude de as novas disposições introduzidas pelo chamado "two-
pack" já terem entrado em vigor, as recomendações específicas por país têm maior 
importância agora que os programas de reformas nacionais e os programas de estabilidade 
têm de ser coerentes com essas recomendações; 

F. Considerando que, embora no caso dos Estados-Membros sujeitos a um programa de 
ajuda financeira as recomendações tenham sido estritamente observadas, o nível de 
cumprimento de anteriores recomendações específicas por país pelos restantes 
Estados-Membros é extremamente reduzido;

G. Considerando que o "two-pack" estabelece um método comunitário claro relativamente 
aos Estados-Membros na área do euro afetados ou ameaçados por graves dificuldades no 
que diz respeito à sua estabilidade financeira;

1. Saúda o reconhecimento por parte da Comissão de que "as políticas, para terem êxito, não 
só têm de ser bem concebidas como necessitam de apoio político e social" e que a Europa
precisa, além de consolidação orçamental, de um verdadeiro crescimento e de medidas 
específicas e urgentes para enfrentar os níveis inaceitavelmente elevados do desemprego;

2. Congratula-se com o reconhecimento por parte da Comissão de que os países 
"deficitários" precisam de impulsionar a sua competitividade e de que os países 
"excedentários" precisam de impulsionar a sua procura, bem como de que esta situação 
requer uma revisão profunda da posição política dominante; 

3. Insta a Comissão e o Conselho a evitarem assumir uma abordagem igual para todos os 
casos em relação às recomendações específicas por país e a assegurarem que as 
recomendações são ajustadas às especificidades e às necessidades nacionais dos 
Estados-Membros em causa; 

4. Saúda o facto de as recomendações da Comissão serem dirigidas não só aos 
Estados-Membros, mas também a toda a área do euro; considera porém lamentável que as 
recomendações feitas aos Estados-Membros não tenham suficientemente em consideração 
a forte interdependência entre as economias da UE, nomeadamente na área do euro, nem 
toda a informação contida no relatório sobre o mecanismo de alerta;

5. Apela a uma maior investigação sobre os motivos que conduziram a um enorme aumento 
das disparidades internas em termos de competitividade e de desempenho económico nos 
Estados-Membros, decorrentes da utilização da moeda única e, nomeadamente, do 
impacto assimétrico das políticas comuns;

6. Apela a uma avaliação prudente das previsões de crescimento de "recuperação lenta", na 
medida em que as previsões anteriores da Comissão foram sucessivamente revistas no 
sentido em baixa, e recomenda uma análise mais detalhada da sustentabilidade das 
melhorias identificadas na balança comercial e na balança de transações correntes, bem 
como nos défices públicos;
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7. Saúda o reconhecimento por parte da Comissão de que "a redução dos custos não pode 
ser, e não será, a forma como a competitividade da Europa irá vingar na economia 
mundial" e que é essencial, para melhorar a competitividade, investir na educação, na 
investigação e inovação e na eficiência da utilização dos recursos, em consonância com os 
objetivos da Estratégia Europa 2020; lamenta, por conseguinte, a inexistência de 
progressos na concretização das metas da UE para 2020; apela a que o reconhecimento 
supramencionado seja adequadamente refletido nas recomendações específicas por país 
para os países "deficitários", na medida em que estes são os Estados-Membros que 
necessitam urgentemente de impulsionar a sua competitividade; 

8. Lamenta a não execução dos 120 mil milhões de euros do Pacto para o Crescimento e o 
Emprego acordado em junho de 2012, da iniciativa relativa às obrigações para 
financiamento de projetos lançada em novembro de 2012 e do investimento adicional de 
180 mil milhões de euros por parte do BEI (após o aumento de 10 mil milhões de euros do 
capital realizado para o BEI aprovado em 8 de janeiro de 2013); insta o Conselho e a 
Comissão a investigarem e a removerem com caráter de urgência os obstáculos que 
impedem a concretização plena destas iniciativas;

9. Exorta a Comissão a apresentar com urgência a proposta legislativa sobre novos 
incentivos financeiros de apoio aos Estados-Membros na aplicação de reformas 
estruturais, incluindo um Instrumento de Competitividade e Convergência (ICC) baseado 
no método comunitário, como primeiro passo no sentido de uma capacidade orçamental 
europeia; 

10. Insta a Comissão a incluir no âmbito de um apoio financeiro do ICC as reformas 
estruturais em domínios que bloqueiam o dinamismo e a eficiência económicos, tais como 
reformas dos sistemas judiciais nacionais, tecnicamente apoiados pelo Painel da Justiça da 
UE;

11. Saúda a utilização por parte da Comissão da margem de manobra oferecida pelo Pacto de 
Estabilidade e Crescimento revisto no sentido de alargamento dos prazos para a correção 
de défices excessivos em sete procedimentos; exorta a Comissão e o Conselho a 
assegurarem que o conteúdo e o calendário da trajetória de ajustamento orçamental sejam 
adaptados à especificidade de cada país e, nomeadamente em países "deficitários", 
incluam a supramencionada margem de manobra e a plena utilização dos fundos 
estruturais, reformas estruturais sólidas e sustentáveis, bem como a identificação de 
investimentos (nomeadamente nas recomendações específicas por país) essenciais para 
impulsionar a competitividade; exorta igualmente a Comissão a clarificar com caráter de 
urgência as formas de permitir, sob determinadas circunstâncias, programas não 
recorrentes e de investimento público com um impacto comprovado na sustentabilidade 
das finanças públicas;

12. Saúda a declaração da Comissão de que os países "excedentários" têm um papel a 
desempenhar para se ultrapassar a crise atual, não só através da redução de impostos e de 
contribuições para a segurança social, mas também do aumento dos salários, de modo a 
impulsionar uma procura interna sustentável e promover novas oportunidades de 
investimento; salienta ainda a importância dos efeitos positivos que estas medidas terão 
sobre outros setores económicos em toda a UE;
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13. Insta a Comissão a desenvolver uma verdadeira política industrial europeia e uma política 
de comércio externo europeia coerente, com base na reciprocidade e em normas mínimas 
partilhadas, nomeadamente nos domínios social e do ambiente; considera que só através
de uma gestão inteligente da sua interface com a "globalização" é que a Europa pode 
garantir crescimento, empregos e, para vários Estados-Membros, a progressiva reafetação 
de recursos recomendada de setores não comerciais para setores comerciais;

14. Elogia o reconhecimento por parte da Comissão de que é necessário prestar uma maior 
atenção ao impacto distributivo das reformas e insta-a a realizar uma rigorosa avaliação 
ex ante ao impacto social de todas as novas reformas recomendadas e a retirar todas as 
conclusões necessárias das recomendações anteriores, incluindo as feitas aos 
Estados-Membros sujeitos a programas de ajuda financeira;

15. Exorta a Comissão a apresentar propostas legislativas de modo a concluir a UEM através 
de um pilar social, na medida em que os estabilizadores automáticos nacionais estão 
bloqueados nos Estados-Membros onde são mais necessários; salienta ainda a necessidade 
de um painel social como alicerce deste pilar;

16. Concorda em que a ação do BCE "contribuiu decisivamente para eliminar os riscos para a 
área do euro que se perfilavam", limitando a especulação sobre a dívida soberana; 
considera no entanto, considera que um crescimento insuficiente e níveis elevados (e 
ainda a subir) de dívida pública e privada em muitos Estados-Membros significam que é 
necessário garantir que é «cuidadosamente gerido o processo de desalavancagem»; insta, 
por conseguinte, a Comissão a apresentar rapidamente os seus compromissos "two-pack"
ao Parlamento, a fim de aprofundar a análise sobre a substituição parcial da emissão de 
dívida nacional por uma emissão conjunta, sob a forma de um fundo de resgate e de 
eurobills (euro-obrigações de curto prazo);

17. Salienta que o financiamento da economia real, e das PME em particular, não foi 
restabelecido na periferia da UE; sublinha que as maiores diferenças no acesso ao crédito 
reforçam as tendências de divergências internas crescentes na UE e na área do euro em 
particular, bem como destroem o mercado interno através de condições concorrenciais 
desleais; sublinha igualmente que as perspetivas económicas negativas justificam apenas 
parcialmente essas restrições ao crédito; apela a um acompanhamento mais rigoroso das 
práticas do setor bancário no financiamento à economia real, nomeadamente a PME 
economicamente viáveis; apela ainda à Comissão que defina prioridades de trabalho sobre 
fontes alternativas de financiamento para PME, especialmente através de Fundos 
Estruturais, do Banco Europeu de Investimento, do Fundo Europeu de Investimento e de 
bancos de desenvolvimento públicos; 

18. Insta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para a criação de um Mecanismo 
Único de Resolução (incluindo uma autoridade única europeia e um fundo único europeu 
financiado pela indústria), essencial para realizar a união bancária; insta ainda o Conselho 
a concluir as negociações com o Parlamento sobre a Diretiva relativa a sistemas de 
garantia de depósitos e sobre a Diretiva relativa à recuperação dos bancos e resolução de 
crises bancárias (a serem negociadas em paralelo);

19. Apela a uma recapitalização direta dos bancos por parte do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), que esteja disponível logo que todos os pilares da união bancária 
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estejam em vigor – nomeadamente o mecanismo único de supervisão e os quadros de 
garantia de depósitos e de recuperação e resolução; apoia tendo em conta a urgência de ter 
um fundo único de resolução a acompanhar o mecanismo único de supervisão, o 
fornecimento antecipado do MEE para alimentar esse fundo, com um período de 
reembolso por parte da indústria; considera que a facilidade do MEE tem de reforçar o 
orçamento da UE e ser gerida de acordo com o método comunitário;

20. Acolhe com satisfação o "Plano de Ação para reforçar a luta contra a fraude e a evasão 
fiscais" da Comissão, bem como as suas recomendações sobre as "medidas destinadas a 
encorajar os países terceiros a aplicarem normas mínimas de boa governação no domínio 
fiscal" e sobre "programação fiscal agressiva", adotadas em 6 de dezembro de 2012; 
sublinha que a justiça na partilha de encargos requer uma abordagem inteiramente nova à 
fraude e evasão fiscais; apela a uma ação urgente por parte da Comissão e a um claro 
apoio por parte do Conselho a estes dossiês; 

21. Insta o Conselho a concluir as negociações para o imposto sobre as transações financeiras 
e a incluir na sua agenda, com caráter de urgência, a convergência dos sistemas fiscais na 
UE; 

22. Apela a uma aplicação urgente do "two pack", tendo como consequência imediata a 
remodelação do sistema ad hoc de "troicas" numa estrutura juridicamente sólida ao abrigo 
da legislação europeia, respeitando níveis mínimos de responsabilização democrática;

23. Salienta que o Semestre Europeu não pode, de forma alguma, comprometer as 
prerrogativas do Parlamento; insta a Comissão a assegurar o envolvimento formal 
adequado do Parlamento em todas as etapas do processo do Semestre Europeu, de modo a 
aumentar a legitimidade de decisões que afetam todos os cidadãos; 

24. Sublinha a necessidade de reforçar a responsabilização democrática perante o Parlamento 
de elementos essenciais da operação da área do euro, tais como o MEE, decisões do 
Eurogrupo e o acompanhamento e avaliação de programas de ajuda financeira;

25. Exorta a Comissão a assegurar que os Estados-Membros envolvam os seus parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a sociedade civil em todo o processo do Semestre 
Europeu e especialmente na criação e debate dos seus programas de reformas nacionais; 

26. Destaca a importância do diálogo entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, 
tendo em vista um processo do Semestre Europeu plenamente operacional e atingir o nível 
necessário de responsabilização democrática no que se refere a todos os participantes; 
sublinha a utilidade da Semana Parlamentar Europeia no Semestre Europeu para a 
Coordenação das Políticas Económicas (SPE 2013);

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, aos Governos 
dos Estados-Membros, à Comissão, aos Parlamentos nacionais e ao Banco Central 
Europeu.


