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Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão do quadro de governação económica: 

avaliação e desafios 

O Parlamento Europeu 

– 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 financeira
1
, 

– Tendo em conta o 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 a avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do 

défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro
2
, 

– Tendo em conta a carta, de 3 de julho de 2013, do então Vice-Presidente da Comissão, 

Olli Rehn, sobre a aplicação do artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 

Conselho relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e 

coordenação das políticas económicas, 

– 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
3
, 

– 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
4
, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1173/2011 do Parlamento Europeu e do 

                                                 
1 JO L 140 de 27.5.13, p. 1. 
2 JO L 140 de 27.5.13, p. 11. 
3 JO L 306 de 23.11.2011, p. 12. 
4 JO L 306 de 23.11.2011, p. 33. 
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Conselho, de 16 de novembro de 2011 relativo à execução eficaz da supervisão 

orçamental na área do euro
1
,  

– 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
2
, 

– 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
3
, 

– 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
4
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de março de 2014, sobre a investigação sobre o 

papel e as operações da Troica (BCE, Comissão e FMI) relativamente aos países sob 

programa da área do euro
5
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de dezembro de 2013, sobre problemas 

constitucionais de uma governação multinível na União Europeia
6
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de dezembro de 2011, sobre o Semestre Europeu 

para a Coordenação das Políticas Económicas
7
,  

– 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 tomar
8
, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2014, intitulada 

«Análise da governação económica – Relatório sobre a aplicação dos Regulamentos 

(CE) n.
os
 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 e 

473/2013» (COM(2014)0905), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 13 de janeiro de 2015, intitulada 

«Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento» (COM(2015)0012), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de junho e dezembro de 2014, 

– Tendo em conta as conclusões da cimeira europeia de outubro de 2014, 

– Tendo em conta o discurso do Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, no 

Parlamento Europeu, em 15 de julho de 2014, 

                                                 
1 JO L 306 de 23.11.2011, p. 1. 
2 JO L 306 de 23.11.2011, p. 41. 
3 JO L 306 de 23.11.2011, p. 25. 
4 JO L 306 de 23.11.2011, p. 8. 
5 Textos aprovados, P7_TA(2014)0239. 
6 Textos aprovados, P7_TA(2013)0598. 
7 JO C 165 E de 11.6.2013, p. 24. 
8 JO C 33 E de 5.2.2013, p. 140. 
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– Tendo em conta a Análise Anual do Crescimento para 2015 (COM(2014) 902), 

– Tendo em conta o discurso do Presidente do BCE, Mario Draghi, durante o simpósio 

anual do banco central, em Jackson Hole, em 22 de agosto de 2014, 

– Tendo em conta o parecer, de 14 de janeiro de 2015, do Advogado-Geral do Tribunal de 

Justiça Europeu, Cruz Villalón, sobre a legalidade do programa de transações 

monetárias definitivas (OMT) do BCE, 

– Tendo em conta o anúncio feito pelo BCE em 22 de janeiro de 2015 acerca de um 

programa alargado de aquisição de ativos,  

– Tendo em conta o Documento de Trabalho Ocasional n.º 157 do BCE, de novembro de 

2014, intitulado «The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – 

unexploited synergies under the strengthened EU governance framework», 

– Tendo em conta a nota informativa do Gabinete de Análise Económica dos Países 

Baixos (CPB), de julho de 2014, intitulada «Structural budget balance: a love at first 

sight turned sour», 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho n.º 977 da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), de 6 de julho de 2012, intitulado «Implications 

of output gap uncertainty in times of crisis», 

– Tendo em conta o Documento de Trabalho n.º 163 da OCDE no âmbito social, do 

emprego e da migração, de 9 de dezembro de 2014, intitulado «Trends in income 

inequality and its impact on economic growth», 

– Tendo em conta a nota de trabalho interna do FMI, de setembro de 2013, intitulada 

«Towards a fiscal union for the euro area», 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 

pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado 

Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

(A8-0190/2015), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que, segundo as previsões do outono da Comissão, após dois anos 

consecutivos de crescimento negativo imprevisto, o produto interno bruto (PIB) da área 

do euro deverá aumentar 0,8 % em 2014 e 1,1 % em 2015, o que significa que o nível 

do PIB anterior à crise não será recuperado este ano e que o diferencial do produto se 

manterá elevado; que as mais recentes previsões apontam para um risco significativo de 

inflação muito baixa durante um período alargado; 

B. Considerando que continuarão a existir grandes diferenças entre os Estados-Membros, 

mesmo após a execução dos programas, e que as taxas de crescimento do PIB previstas 

para 2014 oscilam entre -2,8 % em Chipre e +4,6 % na Irlanda, o que reflete 

divergências internas crescentes e cada vez mais destrutivas; 
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C. Considerando que, segundo as previsões do outono da Comissão, o investimento na área 

do euro diminuiu 3,4 % em 2012, 2,4 % em 2013 e 17 % desde o período anterior à 

crise; que a recuperação prevista nas despesas de investimento para 2014 e para 2015 

(1,7 %) permanece muito fraca; que a falta de investimento é prejudicial para as 

gerações futuras e agrava as perspetivas de sustentabilidade das finanças públicas; 

D. Considerando que está a ser implementado um plano de investimento europeu que visa 

financiar 315 mil milhões de euros em novos investimentos ao longo dos três próximos 

anos; 

E. Considerando que, segundo as previsões do inverno da Comissão, se estima que a taxa 

de desemprego na UE em 2015 e 2016 se mantenha em níveis acima dos 11 %; 

Avaliação do atual quadro de governação económica 

1. Considera que a atual situação económica requer medidas urgentes, globais e decisivas 

para fazer face à ameaça da deflação ou da inflação muito baixa, do baixo crescimento e 

do desemprego elevado; 

2. Considera que a UE permanece mergulhada numa recessão económica excecionalmente 

grave e longa que teve início em 2008; salienta que o diferencial do produto permanece 

demasiadamente largo e conduz à histerese, bem como à perda permanente de 

capacidades; considera que são necessárias políticas monetárias e orçamentais urgentes, 

adicionais e coordenadas, caso se pretenda evitar uma armadilha de deflação da dívida e 

criar novas capacidades orientadas para a transformação ecológica da economia da UE;  

3. Nesse sentido, apela à criação de um programa de investimento europeu ecológico 

abrangente para a Europa, orientado para a transformação social e ambiental da 

economia da UE; 

4. Destaca o facto de o atual quadro de governação económica não proporcionar um 

mecanismo de responsabilização democrática adequado relativo à avaliação das 

perspetivas económicas na área do euro ou uma orientação orçamental global, além de 

não proporcionar um processo de acompanhamento suficientemente responsável em 

termos democráticos para avaliar as diferentes situações económicas e orçamentais em 

pé de igualdade;  

5. Lamenta, nomeadamente, as decisões do Eurogrupo tomadas à porta fechada, sem 

transparência e a responsabilidade adequada; solicita que sejam publicadas as atas das 

reuniões do Eurogrupo; relembra a conclusão do seu relatório sobre as atividades da 

Troica, que lamenta a falta de legitimidade democrática e de responsabilização a nível 

da UE do Eurogrupo quando este assume poderes executivos a nível da UE; 

6. Relembra a conclusão do seu relatório sobre as atividades da Troica, que lamenta o 

âmbito vago das funções de «aconselhamento técnico» e de «agência do Eurogrupo» 

confiadas à Comissão e ao BCE no quadro da conceção, execução e avaliação dos 

programas de assistência; lamenta, nessa perspetiva, a falta de mandatos caso a caso, 

claros e passíveis de responsabilização do Conselho e do Eurogrupo à Comissão, bem 

como o potencial conflito de interesses no interior da Comissão entre o seu papel na 
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Troica e a sua responsabilidade de guardiã dos Tratados; 

7. Observa que grandes iniciativas políticas que incluíam recomendações de ação se 

basearam em previsões económicas que não calcularam as taxas reduzidas de 

crescimento e inflação registadas em consequência de medidas de austeridade prévias e 

subestimaram largamente a dimensão do multiplicador orçamental num contexto 

caracterizado por uma grave turbulência financeira, bem como a importância dos efeitos 

de contágio entre países num período de consolidação sincronizada, combinados com o 

impacto deflacionário das reformas estruturais cumulativas e aceleradas;  

8. Constata que o peso dos ajustamentos tem sido essencialmente suportado por Estados-

Membros que entraram na crise com excedentes elevados das transações correntes e 

rácios dívida/PIB elevados, criando uma tendência deflacionária generalizada;  

9. Salienta, nomeadamente, que as medidas de austeridade prévias e desequilibradas e os 

cortes orçamentais em sistemas básicos de proteção social na Europa, além de terem 

tido consequências sociais dramáticas, prejudicaram a recuperação europeia e, em 

última análise, agravaram desnecessariamente os níveis de dívida pública em relação ao 

PIB, em comparação com uma estratégia a longo prazo necessária mas mais gradual e 

mais bem concebida para a consolidação orçamental; sublinha que algumas medidas de 

austeridade abrangentes não são coerentes com as obrigações decorrentes do Tratado e 

os Direitos Fundamentais referidos na Carta; 

10. Acentua que a situação atual exige uma coordenação económica melhor e inclusiva 

(para aumentar a procura agregada, melhorar a sustentabilidade orçamental e permitir 

reformas justas e sustentáveis, bem como os investimentos conexos) e reações rápidas 

com vista a corrigir as linhas de fratura mais evidentes do quadro de governação 

económica; 

11. Por conseguinte, considera que uma revisão legislativa do quadro jurídico de 

governação económica é necessária não só no que se refere às regras orçamentais, mas 

também para fornecer uma base para um quadro de investimento de qualidade, tendo 

em vista alcançar um processo de convergência socioeconómica vinculativo mais 

abrangente, no sentido de cumprir os objetivos atualizados da estratégia Europa 2020; 

por conseguinte, discorda da avaliação da Comissão, segundo a qual o atual quadro de 

governação económica tem tido sucesso e, portanto, neste momento não é necessário ser 

revisto;  

12. Adverte para o facto de a acumulação de procedimentos tornar o quadro de governação 

económica complexo e pouco transparente, o que é prejudicial para a apropriação e a 

aceitação pelos parlamentos, parceiros sociais e cidadãos de orientações, 

recomendações e das reformas decorrentes deste quadro; por conseguinte, sublinha a 

necessidade de realização de uma revisão jurídica que simplificaria os procedimentos 

complexos, e muitas vezes sobrepostos, de vigilância e comunicação, aumentando 

simultaneamente o controlo democrático e a responsabilidade do quadro do Semestre 

Europeu;  

13. Reconhece que foram feitos alguns progressos em termos de apropriação do debate 

nacional nos Estados-Membros da área do euro, em parte graças à contribuição dos 
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conselhos orçamentais nacionais; 

Qual a melhor utilização da flexibilidade das atuais regras? 

14. Chama a atenção para o facto de as atuais disposições de flexibilidade do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PEC) que foram estabelecidas serem demasiado 

discricionárias e, na prática, não terem disponibilizado um quadro contracíclico 

suficiente e adequado;relembra que em períodos de conjuntura favorável vários 

Estados-Membros não consolidaram de forma contracíclica; considera lamentável que a 

margem de discricionariedade prevista na legislação não tenha sido utilizada nos anos 

anteriores, no contexto de inflação baixa, fraco crescimento e desemprego elevado; 

salienta que, consequentemente, essas flexibilidades discricionárias tornaram-se a regra 

em vez da exceção, pois acabam por ser sistemática e ineficientemente utilizadas depois 

de as dificuldades sociais e económicas já terem sido aplicadas;  

15. Congratula-se com o recente reconhecimento por parte da Comissão, na sua 

comunicação interpretativa sobre a flexibilidade, que a forma como as atuais regras 

orçamentais são interpretadas é fundamental para colmatar o défice de investimento na 

UE e facilitar a execução de reformas sustentáveis, socialmente equilibradas e que 

favoreçam o crescimento; 

16. Apoia o facto de as contribuições nacionais para o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos virem a ser consideradas como fisicamente neutras pela Comissão no que 

diz respeito ao PEC; solicita uma maior clarificação no que se refere ao tratamento 

concreto dessas contribuições, em conformidade com a interpretação das regras do PEC 

estabelecida na comunicação;  

17. Salienta que a comunicação da Comissão sobre a flexibilidade visa alargar o âmbito de 

aplicação da cláusula de investimento, permitindo um certo nível de flexibilidade 

limitada na vertente preventiva do PEC para acolher programas de investimento dos 

Estados-Membros, nomeadamente no que diz respeito às despesas com projetos no 

âmbito da política estrutural e de coesão, incluindo a Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens, as redes transeuropeias e o Mecanismo Interligar a Europa, e ao 

cofinanciamento no quadro do FEIE; considera que esta abordagem deve ser 

urgentemente reexaminada com vista à sua aplicação simétrica à vertente corretiva do 

PEC;  

18. Considera que o processo de reforma no âmbito da vertente preventiva e corretiva deve 

ser democraticamente avaliado pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos nacionais, 

em diálogo permanente com os parceiros sociais; lamenta que, num número 

significativo de Estados-Membros, as reformas tenham lesado na prática os direitos 

sociais e ambientais, aumentado a precariedade laboral e deteriorando os direitos às 

pensões públicas;  

19. Exorta, no que respeita às reformas elegíveis, à formulação de orientações 

metodológicas para os resultados, incluindo avaliações de impacto e de custos-

benefícios e o impacto do calendário considerando de forma explícita as externalidades, 

bem como os retornos sociais e ambientais dessas reformas, assim como a mecanismos 

de acompanhamento para avaliar o contributo da reforma destinada à realização dos 
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objetivos nacionais atualizados no âmbito da estratégia Europa 2020;  salienta que essa 

ação orientada para os resultados deve também fornecer orientações para a avaliação 

das reformas no âmbito da vertente corretiva do PEC;  

20. Considera que as reformas económicas de âmbito geral assumidas nos programas 

nacionais de reforma devem ter um retorno socioeconómico e ambiental positivo e 

mensurável e contribuir para uma maior capacidade administrativa;  

21. Lamenta, porém, o facto de a comunicação não se pronunciar sobre a natureza dos 

«acontecimentos não usuais» que escapam ao controlo de determinado Estado-Membro 

e que poderão permitir-lhe que se desvie temporariamente da trajetória de ajustamento 

para atingir o seu OMP; 

Uma maior coordenação e convergência económica: O eventual aperfeiçoamento do PEC 

no âmbito da revisão do «6 Pack» e do «2 Pack» 

22. Considera que há margem para mais flexibilidade e normas não vinculativas no PEC e 

no Semestre Europeu; convida a Comissão a tirar partido dessa flexibilidade e a propor 

normas interpretativas adicionais;  

23. Entende que as regras orçamentais europeias devem ser definidas no âmbito do quadro 

de governação económica comum existente; apela, por conseguinte, para a substituição 

dos acordos intergovernamentais existentes, tais como o Pacto Orçamental, que 

prejudica o controlo democrático das regras vigentes;  

24. Sublinha, porém, que a revisão do quadro jurídico seria o instrumento político mais 

adequado para adotar uma abordagem verdadeiramente contracíclica, exigindo uma 

consolidação mais rápida durante os períodos favoráveis e prevendo uma maior margem 

de manobra em períodos de diferencial negativo do produto, designadamente numa 

situação em que a economia apresente um crescimento negativo;  

25. Observa que tal revisão poderia incluir, entre outros, um tratamento qualificado dos 

investimentos, utilizando métodos de orçamentação de capital, como o método do custo 

amortizado, para contabilizar determinadas categorias de investimentos públicos de 

elevada qualidade que geram efeitos sociais e ambientais significativos e mensuráveis 

nos períodos em que o desemprego e o produto estejam abaixo do respetivo potencial;  

26. Salienta que esse método permitiria adotar uma abordagem anticíclica inteligente, 

repartindo o custo das despesas de capital orientadas para uma economia mais 

sustentável, incorridas durante as crises, pelo ciclo de vida da formação de capital, 

como é prática corrente no âmbito da contabilidade do setor privado;  

27. Convida a Comissão e o Conselho a articularem de forma mais eficaz os quadros 

orçamentais e macroeconómicos, nomeadamente na vertente corretiva do pacto de 

estabilidade e crescimento, a fim de possibilitar um debate mais precoce entre as partes 

interessadas, tendo em conta a necessidade de reforçar tanto a convergência entre 

Estados-Membros da área do euro como o papel dos parlamentos nacionais e dos 

parceiros sociais no tocante à conceção e aplicação de reformas sustentáveis e 

socialmente equilibradas;  
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28. Insiste em que a Análise Anual do Crescimento (AAC) e a recomendação da área do 

euro sejam mais bem concebidas e mais bem utilizadas, a fim de permitir um debate 

económico global, nomeadamente no que se refere à convergência na área do euro; 

propõe que as recomendações específicas por país (REP) sejam estabelecidas com base 

num melhor equilíbrio e numa abordagem mais coordenada entre a AAC e o 

procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM), e sugere que o 

processo conducente à adoção da recomendação da área do euro se torne vinculativo, 

após um verdadeiro debate com o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, e 

preveja incentivos para encorajar a respetiva aplicação; solicita que a recomendação 

sobre o procedimento relativo aos défices excessivos (PDE) e as recomendações 

específicas por país sejam integradas num único documento;  

29. Defende um processo melhorado no que toca à elaboração, ao seguimento e ao 

acompanhamento das recomendações específicas por país; considera que a Comissão 

deve identificar de forma explícita as recomendações que visem o cumprimento de 

objetivos nacionais atualizados no âmbito da estratégia Europa 2020; recorda que a 

legislação consagra o princípio segundo o qual os Estados-Membros têm de cumprir 

essas recomendações ou justificar o incumprimento; convida, nesse sentido, os 

Estados-Membros a explicarem de que forma outras medidas políticas podem contribuir 

para atingir os objetivos nacionais no âmbito da estratégia Europa 2020 de modo 

mensurável, caso as recomendações não sejam seguidas; 

30. Realça que, em termos de legitimidade dos meios, a principal lacuna do atual quadro da 

governação económica reside na ausência de uma participação suficiente e efetiva do 

Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais na definição e no acompanhamento 

das recomendações em matéria de política orçamental e económica; defende a adoção 

de um acordo interinstitucional que lhes confira um papel reforçado no que se refere à 

aprovação dos principais documentos do Semestre Europeu (Análise Anual do 

Crescimento, Relatório sobre o Mecanismo de Alerta e recomendações específicas por 

país) e que atribua aos parlamentos nacionais de um papel ativo e de controlo em cada 

etapa do processo;  

31. Solicita à Comissão que proceda a uma avaliação aprofundada da regra do 1/20, com 

vista à sua substituição por uma regra mais bem enquadrada e ajustada; apela, nesse 

sentido, a uma diferenciação entre a dívida contraída para apoiar o setor financeiro no 

contexto da crise e o restante volume da dívida; recorda que parte significativa dessa 

dívida tem origem nas medidas tomadas pelos Estados-Membros para apoiar o setor 

bancário desde 2008; entende que essa proporção da dívida no volume do PIB deve ser 

reduzida através de medidas específicas que prevejam um contributo do setor 

financeiro;  

32. Solicita à Comissão que proceda a uma avaliação aprofundada do objetivo orçamental a 

médio prazo, tal como estabelecido no âmbito do pacote de governação económica, com 

vista à sua substituição por uma regra mais bem concebida e ajustada; destaca que uma 

regra única para todos não é a solução adequada, porquanto, em última análise, o rácio 

da dívida pública em relação ao PIB converge para o rácio do défice médio em relação 

ao PIB nominal;  
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33. Exorta à revisão do conceito de sustentabilidade da dívida, com base numa abordagem 

orientada pelos direitos fundamentais que vise impedir que as obrigações do serviço da 

dívida constituam um obstáculo ou tenham prioridade sobre a provisão de recursos 

mínimos para o financiamento de serviços essenciais e, consequentemente, para o 

cumprimento de obrigações decorrentes dos direitos fundamentais; defende, em 

particular, a realização de uma grande conferência a nível da UE sobre a dívida e o 

futuro da área do euro, que deveria ter a forma de uma convenção, com vista a alterar o 

Tratado no sentido de reforçar a responsabilidade democrática e o aprofundamento da 

integração económica da união económica e monetária (UEM);  

34. Recorda as conclusões de seu relatório sobre a troica, no qual se solicita que se atenda à 

necessidade de conceder uma redução da dívida à Grécia e que se dê resposta às 

avultadas saídas de capital do país, bem como o seu pedido ao Conselho no sentido de 

ativar o quadro por si definido sobre o tratamento dos ativos históricos, a fim de pôr 

termo ao círculo vicioso entre Estados e bancos e de reduzir o peso da dívida pública na 

Irlanda, na Grécia, em Portugal e em Chipre;  

35. Solicita à Comissão que, na recomendação da área do euro e nas recomendações 

específicas por país (REP), defina mais concretamente a estratégia dos três pilares 

(investimento, regras orçamentais e reformas estruturais), apresentada na AAC 2015, e 

reforce a sua abordagem através da criação de um quarto pilar relativo à fiscalidade, que 

inclua um mecanismo de acompanhamento anual que incida, nomeadamente, sobre a 

evolução da fraude e da evasão fiscais, a fiscalidade ambiental e as medidas tomadas 

aos níveis nacional e europeu para adotar as REP relativas à melhoria da justiça fiscal;  

36. Sublinha que a iniciativa emblemática «Uma Europa eficiente em termos de recursos» 

apela à eliminação progressiva das subvenções fiscais de natureza ambiental; recorda a 

avaliação da Comissão, segundo a qual existe uma grande margem de manobra política 

para transferir a tributação do trabalho para os impostos ambientais;  

37. Frisa que, de acordo com a Comissão, as subvenções e as externalidades relativas à 

produção de eletricidade e de calor baseada nos combustíveis fósseis e na energia 

nuclear representam um custo de 262 mil milhões de euros por ano;  

38. Realça que, de acordo com a Comissão, a tributação do trabalho corresponde a cerca de 

53 % do total das receitas fiscais na área do euro, contra 5,7 % provenientes de 

impostos ambientais; salienta que existe uma ampla margem de manobra para 

empreender uma reforma fiscal respeitadora do ambiente;  

39. Solicita, deste modo, que uma estratégia Europa 2020 atualizada e as recomendações 

específicas por país prevejam objetivos e valores de referência específicos tanto para 

acompanhar a eliminação progressiva das subvenções indutoras de distorções no 

mercado e nocivas para o ambiente, o mais tardar até 2020, como para aumentar a parte 

dos impostos ambientais na receita fiscal total em pelo menos 5 % até 2020;  

40. Entende que os conselhos orçamentais nacionais podem desempenhar um papel útil a 

nível da UE; solicita a criação de uma rede europeia que permita uma análise 

independente e pluralista das perspetivas económicas a estabelecer enquanto base para 

um debate político adequado e bem informado entre as partes interessadas; sublinha que 
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essa rede deve promover a diversidade teórica, a fim de evitar uma reflexão sectária;  

41. Considera que o procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM) 

deve ser utilizado de modo mais equilibrado entre países «deficitários» e países 

«excedentários», assim como para incluir os países com uma margem de manobra 

significativa; insta a Comissão a rever o PDM, a fim de desenvolver de forma diligente 

uma lógica plenamente simétrica para os desequilíbrios das contas correntes no âmbito 

do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos;  

42. Exorta à inclusão de indicadores sociais no painel de avaliação dos desequilíbrios 

macroeconómicos, que devem, no mínimo, estar em pé de igualdade com os restantes 

indicadores do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM); 

entende que tais indicadores devem também poder desencadear medidas corretivas e 

não apenas contribuir para um mero «acompanhamento» da situação socioeconómica 

em geral; reitera que o desemprego, as desigualdades e a pobreza em excesso 

constituem igualmente desequilíbrios preocupantes para a área do euro; recorda os seus 

apelos reiterados no sentido de adotar indicadores relativos à utilização eficiente dos 

recursos e aos custos unitários do capital, bem como outros indicadores pertinentes para 

acompanhar os progressos com vista à consecução dos objetivos atualizados da 

estratégia Europa 2020, tais como indicadores sobre a competitividade não relacionados 

com os custos em domínios como a investigação e o desenvolvimento, a educação e a 

formação; 

43. Frisa que a integração de um indicador relativo à eficiência dos recursos no painel de 

avaliação do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos deverá, 

nomeadamente, facilitar o acompanhamento dos progressos realizados no sentido de 

desvincular o desenvolvimento económico da utilização de recursos naturais; 

44. Entende que o painel de avaliação do procedimento relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos (PDM) deve ser sujeito a um controlo democrático adequado pelos 

colegisladores da UE, o que significa que o quadro do PDM deve, no mínimo, ser 

avaliado tendo em conta a posição do Parlamento Europeu aprovada antes das 

negociações sobre o pacote de governação económica, a qual previa a adoção do PDM 

por meio de um ato delegado;  

45. Solicita à Comissão que estude formas de proceder a um melhor alinhamento das 

vertentes preventiva e corretiva do PEC, em especial no que diz respeito ao 

investimento que permite um desvio temporário relativamente ao objetivo orçamental a 

médio prazo ou à trajetória de ajustamento para o alcançar, dentro de uma margem de 

segurança no contexto da vertente preventiva;  

46. Solicita à Comissão que tenha em conta todos os fatores pertinentes, incluindo o 

crescimento real, a inflação e as taxas de desemprego, ao avaliar as situações 

económicas e orçamentais dos Estados-Membros no âmbito do procedimento relativo 

aos défices excessivos (PDE);  

47. Insiste na necessidade de clarificar a forma como as ações eficazes são tidas em conta 

no âmbito do procedimento relativo aos défices excessivos;  
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48. Insiste em que o relevo dado aos défices estruturais desde a reforma de 2005 do pacto 

de estabilidade e crescimento (PEC), juntamente com a introdução de uma regra sobre 

as despesas na reforma de 2011, criam condições para uma aplicação discricionária do 

PEC, visto que o cálculo do crescimento e do produto potenciais, subjacente à avaliação 

dos défices estruturais, e o cálculo da regra sobre as despesas estão sujeitos a vários 

pressupostos questionáveis e a revisões substanciais entre as previsões de primavera e 

de outono da Comissão, dando assim origem a diferentes cálculos e a avaliações 

divergentes no que diz respeito à aplicação do PEC;  

 

49. Recorda à Comissão que ainda não aplicou vários requisitos de supervisão previstos no 

Regulamento (UE) n.º 473/2013, nomeadamente os requisitos relativos à estimativa dos 

efeitos multiplicadores país por país e a indicações sobre o modo como as reformas e 

medidas são fundamentais para a consecução dos objetivos definidos pela estratégia da 

União para o crescimento e o emprego; insta a Comissão a agir em conformidade com o 

artigo 265.º do Tratado, a fim de cumprir as obrigações jurídicas acima referidas;  

50. Convida, nesse sentido, a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para a 

codificação na legislação do conceito de «saldo estrutural»; defende, em especial, uma 

definição mais completa do conceito assente numa base teórica mais ampla, que deve 

incluir, entre outros, o papel interligado do ciclo financeiro e do ciclo económico;  

51. Solicita à Comissão que, aquando da avaliação da situação orçamental dos Estados-

Membros, inclua um melhor equilíbrio entre o impacto das medidas e reformas 

orçamentais acordadas e os valores orçamentais baseados na estimativa de crescimento 

potencial do PIB, diferencial do produto e défices estruturais que poderão introduzir 

alterações radicais imprevistas numa fase posterior; 

A responsabilidade democrática e os desafios que se avizinham no contexto do 

aprofundamento da governação económica 

52. Considera que existe uma forte necessidade de menos complexidade, melhor 

apropriação, mais transparência e democracia na governação económica; considera que 

não poderá alcançar-se uma integração mais profunda no futuro através da sobreposição 

de um novo estrato de regras às regras já existentes;  

53. Reconhece, com base na situação atual, que o quadro de governação económica deve 

ser corrigido e completado para permitir que a UE e a área do euro enfrentem os 

desafios da convergência, do pleno emprego, do investimento a longo prazo e da 

confiança;  

54. Solicita que as Orientações Anuais para o Crescimento Sustentável sejam submetidas ao 

procedimento de codecisão que deverá entrar em vigor na próxima modificação do 

Tratado e que, entretanto, sejam objeto de um acordo interinstitucional; encarrega o seu 

Presidente de apresentar as Orientações Anuais para o Crescimento Sustentável, na 

versão alterada pelo Parlamento, no Conselho Europeu da primavera;  

55. Recorda que a legislação aplicada durante a crise com base em acordos 

intergovernamentais carece de responsabilidade democrática a nível da UE; sublinha 
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que o acórdão «Pringle» do TJE fundamenta a inclusão do MEE no acervo da UE;  

56. Recorda que o Parlamento Europeu advertiu de que a criação do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) fora da estrutura das instituições da União representaria um 

revés para a integração política da União e, por conseguinte, solicita que o MEE seja 

plenamente integrado no quadro comunitário e que seja formalmente responsável 

perante o Parlamento;  

57. Recorda a sua posição de que a troica tem de ser substituída por um quadro 

comunitário; lembra que o Regulamento (UE) n.º 472/2013 estabelece um quadro 

comunitário para elaborar e acompanhar os programas de ajustamento 

macroeconómico, o que seria coerente com um papel não negocial de «mero espetador» 

por parte do BCE e um papel revisto por parte do FMI, tal como solicitado pelo 

Parlamento Europeu no seu relatório sobre as atividades da troica;  

58. Recorda à Comissão e ao Conselho a sua posição adotada em sessão plenária sobre o 

Regulamento (UE) n.º 472/2013; sublinha, em particular, o facto de, nessa posição, ter 

estabelecido disposições que aumentam a transparência e a responsabilização do 

processo de tomada de decisões conducente à adoção dos programas de ajustamento 

macroeconómico, prevendo um mandato e um papel global mais claros e bem 

delimitados para a Comissão; solicita à Comissão que integre essas disposições no 

quadro de uma futura proposta de alteração do Regulamento (UE) n.º 472/2013;  

59. Sublinha que o Regulamento (UE) n.º 472/2013 prevê várias disposições que ainda não 

foram aplicadas; recorda, nomeadamente, o apelo, constante do relatório do Parlamento 

Europeu sobre a troica, no sentido de se adaptar os memorandos de entendimento de 

modo a ter em conta as práticas e as instituições de formação dos salários e o programa 

nacional de reforma do Estado-Membro em causa, no âmbito da estratégia da União 

para o crescimento e o emprego, nos termos do Regulamento (UE) n.º 472/2013 

(artigo 7.º, n.º 1) e a necessidade de assegurar recursos suficientes para políticas 

fundamentais, como a educação e os cuidados de saúde (artigo 7.º, n.º 7), bem como o 

envolvimento efetivo dos parceiros sociais na elaboração e aplicação dos programas de 

ajustamento (artigo 8.º);  insta a Comissão a agir em conformidade com o artigo 265.º 

do Tratado, a fim de cumprir as obrigações jurídicas acima referidas;  

60. Exorta à criação de uma comissão de inquérito para apurar alegadas situações de má 

administração e violação do direito da UE por parte da troica;  

61. Solicita, em conformidade com o parecer do Advogado-Geral do TJE, que o BCE não 

faça parte de quaisquer programas de assistência;  

62. Solicita uma reavaliação do processo de tomada de decisão do Eurogrupo que assegure 

uma responsabilidade democrática adequada; considera que, a longo prazo, o 

Comissário responsável pelos Assuntos Económicos deve assumir o papel de presidente 

do Eurogrupo;  

63. Recorda que uma «verdadeira União Económica e Monetária (UEM)» não pode 

simplesmente limitar-se a um sistema de regras, requerendo igualmente uma maior 

capacidade orçamental da área do euro com um impacto macroeconómico relevante na 
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UEM e uma legitimidade democrática reforçada;  

64. Recorda que a união bancária resultou da vontade política de evitar uma crise financeira 

e que essa mesma vontade é necessária para uma união orçamental, a fim de evitar uma 

crise política;  

65. Solicita à Comissão que apresente um roteiro ambicioso que tenha em conta a 

necessidade de reformas da governação económica, nos termos descritos no presente 

relatório, e que deverá ser transmitido ao Parlamento até final de maio de 2015, antes do 

Conselho Europeu de junho;  

66. Convida as partes interessadas nesta próxima etapa necessária da UEM a evitar 

"leftovers" e a explorar todas as opções que tenham sido devidamente debatidas e 

documentadas durante um longo período de tempo, como meios de conseguir um 

aprofundamento da UEM, nomeadamente: 

– Uma «união fiscal» e uma capacidade orçamental da área do euro, a par de um 

mecanismo proporcional de legitimidade democrática no seio do Parlamento 

Europeu, 

– Uma dimensão social, incluindo um mecanismo de salário mínimo e um sistema 

de subsídio de desemprego mínimo para a área do euro e reformas profundas para 

favorecer a mobilidade; 

– Mecanismos de maior responsabilização democrática, com vista a assegurar que 

todos os parlamentos nacionais da área do euro acompanhem cada etapa do 

processo do Semestre Europeu, bem como uma codecisão generalizada em todos 

os domínios económicos (incluindo o artigo 126.º do TFUE e a política de 

concorrência) e no que diz respeito ao artigo 352.º do TFUE; 

– Mecanismos de ajustamento a choques assimétricos, 

– Um procedimento reforçado em matéria de desequilíbrios macroeconómicos para 

a área do euro no seu todo, com vista a prevenir e corrigir as divergências 

macrofinanceiras e garantir uma orientação adequada da política orçamental na 

área do euro no seu conjunto, 

– Uma mutualização progressiva da dívida soberana, a par de uma coordenação 

reforçada das políticas económicas e da aplicação das regras comuns, bem como 

do compromisso inequívoco a favor de reformas económica e socialmente 

sustentáveis, 

– Um regime comum de garantia de depósitos, tal como solicitado no Relatório 

Thyssen, intitulado «Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária»; 

–  A inclusão do MEE no direito da União e uma nova abordagem em relação às 

euro-obrigações; 

– Uma capacidade orçamental da área do euro, nomeadamente para financiar 
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medidas contracíclicas, reformas estruturais ou parte da redução da dívida; 

67. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

Or. en 

 

 


