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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, 

- a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Citação do Relatório Monti1 e resolução do Parlamento sobre um mercado único ao 
serviço dos consumidores e cidadãos2, 

2. Considerando que o crescimento económico sustentável é indispensável à estabilidade 
económica e social (Considerando E),

3. Considerando que toda e qualquer melhoria da supervisão e da governação económicas 
deve assentar em estatísticas precisas, fiáveis e comparáveis das políticas e das posições 
económicas pertinentes dos Estados-Membros envolvidos (Considerando I),

4. Considerando que deve ser revigorada a coerência entre os investimentos públicos a curto, 
médio e a longo prazos e que esses investimentos, em particular no que diz respeito às 
infra-estruturas, devem ser utilizados de forma eficiente e afectados aos objectivos da 
Estratégia Europa 2020, nomeadamente no tocante à investigação e ao desenvolvimento, à 
inovação e à educação, a fim de aumentar a competitividade, fomentar a produtividade, 
criar emprego e reforçar o mercado único (Considerando M),

– a incorporar as seguintes sugestões no anexo da proposta de resolução que aprovar:

5. Completar o actual Pacto de Estabilidade e Crescimento, nomeadamente por via de um 
novo sistema de governação, com um "Pacto de Crescimento e Emprego", baseado em 
objectivos económicos reais que contemplem o emprego e o investimento, a fim de 
atribuir à criação de emprego uma importância equivalente à conferida ao controlo dos 
défices públicos, e igualmente concebido como um instrumento jurídico baseado no 
artigo 121.° do TFUE (Recomendação 1, novo travessão),

6. Criar um quadro analítico de supervisão reforçada (que englobe um conjunto de valores de 
referência específicos passíveis de espoletar um alerta precoce), dotado de instrumentos 
metodológicos apropriados e de transparência, tendo em vista uma supervisão multilateral 
eficaz e assente nos principais indicadores económicos (reais e nominais) que possam 
afectar a situação de competitividade e que incluam, embora não exclusivamente, as taxas 
de crescimento, a composição do PIB nacional, a taxa de emprego, a evolução da taxa de 
câmbio real, a evolução dos custos da mão-de-obra, a evolução da conta corrente e da 
balança de pagamentos, o crescimento do crédito, a formação e os afluxos de capital, a 
evolução da produtividade e dos mercados de activos (sem esquecer a dívida privada e os 
mercados imobiliários), o investimento em I&D com base numa percentagem do PIB, a 
redução de emissões de gases com efeito de estufa, o índice de sucesso no ensino 
secundário e superior e a redução da pobreza (Recomendação 1, travessão 2),

                                               
1 «Uma nova estratégia para o mercado único – Ao serviço da economia e da sociedade europeias» – Relatório 
apresentado ao Presidente da Comissão Europeia por Mario Monti, 9 de Maio de 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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7. Instaurar regras comuns para uma utilização mais activa das Orientações Gerais das 
Políticas Económicas enquanto instrumento fundamental para a orientação económica, a 
supervisão e recomendações específicas dos Estados-Membros, de acordo com a 
Estratégia da UE 2020, centrando-se no crescimento, nas reformas estruturais, na 
produtividade e na competitividade, tendo simultaneamente em conta as convergências e 
as divergências entre os Estados-Membros, reforçando as suas vantagens competitivas 
comparativas (Recomendação 1, travessão 4; supressão da última parte),

8. Instaurar um "semestre da União” para abordar as Orientações Integradas a nível nacional 
e da União, possibilitando um amplo debate sobre questões financeiras e sobre a 
situação económica da União Europeia, o que permitirá uma participação real e oportuna 
de todas as partes envolvidas; (Recomendação 1, travessão 7),

9. Não formular a seguinte recomendação: "Lançar o procedimento relativo ao défice 
excessivo (PDE)/ procedimento de supervisão do défice excessivo (PSDE) assente nos 
níveis de dívida bruta. Estes procedimentos, que devem incluir relatórios e regulares 
pormenorizados sobre a dinâmica e a evolução da dívida, deveriam ser accionados para 
todos os Estados-Membros em que o nível da dívida pública excedesse o limite de 60% e 
cuja diminuição não se registasse a um ritmo satisfatório. O PDE vigoraria enquanto o 
país cumprisse o seu OFMP e seria revogado assim que o nível da dívida fosse inferior a 
60%". (supressão da Recomendação 2, travessão 1),

10. Criar incentivos pré-especificados e preventivos, a decidir pela Comissão de forma a 
facilitar as medidas de alerta precoce e a aplicá-las de forma progressiva; (Recomendação 
2, travessão 7; parcialmente suprimido),

11. Proceder às alterações necessárias ao procedimento decisório interno da Comissão, a fim 
de garantir uma implementação rápida e eficiente dessas sanções preventivas 
(Recomendação 2, travessão 9; parcialmente suprimido),

12. Estabelecer um quadro específico à zona euro, tendo em vista um reforço do controlo 
centrado nas divergências macroeconómicas excessivas, na competitividade dos preços, 
nas taxas de câmbio reais, no crescimento do crédito e na evolução da balança corrente 
dos Estados-Membros em causa, no investimento em I&D com base numa percentagem 
do PIB, na redução de emissões de gases com efeito de estufa, no índice de sucesso no 
ensino secundário e superior e na redução da pobreza (Recomendação 3, travessão 1),

13. Não formular a seguinte recomendação: "Reforçar o secretariado e o Gabinete do 
Presidente do Eurogrupo" (supressão da Recomendação 3, travessão 3),

14. Instituir um programa de atenuação de danos e de garantia da recuperação económica 
em circunstâncias extremas de risco elevado previsível (Recomendação 4, título),

15. Criar rapidamente uma Agência Europeia da Dívida, concentrando uma parte da dívida 
pública nacional dos Estados-Membros num sistema comum protegido por uma 
garantia mútua, que emitiria novas obrigações a uma taxa de juro única, o que 
reduziria o risco de ataques especulativos como os verificados no caso da Grécia. Esta 
agência poderia igualmente emitir dívida pública colectiva (euro-obrigações) para 
financiar projectos de investimento europeus específicos, preferencialmente através do 
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orçamento da UE (Recomendação 4, novo travessão),

16. Reforçar a política de coesão da União Europeia, em estreita cooperação com o Banco 
Europeu de Investimento (BEI), a fim de reduzir as deficiências estruturais e aumentar a 
competitividade das regiões económicas e ultraperiféricas mais débeis (Recomendação 5, 
travessão 2),

17. Reforçar o mercado único através da promoção do comércio electrónico e do comércio 
transnacional, simplificar os processos de pagamento em linha e harmonizar os 
instrumentos fiscais no sentido de reforçar a confiança dos consumidores na economia 
europeia (Recomendação 5, novo travessão),

18. Prosseguir os esforços de harmonização fiscal da UE (Recomendação 5, novo 
travessão).


