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Alteração  1 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Auke Zijlstra 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0310/2017 

Gunnar Hökmark 

Políticas económicas da área do euro 

2017/2114(INI) 

Proposta de resolução (artigo 170.º, n.º 3 do Regimento) que substitui a proposta de 

resolução não legislativa A8-0310/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre as políticas económicas da área do euro 

O Parlamento Europeu, 

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

A. Considerando que as taxas de crescimento do PIB nos Estados-Membros da UE que não 

integram a área do euro superaram, de uma forma significativa, as taxas dos 

Estados-Membros que adotaram a moeda única; 

B. Considerando que, se se pretende o êxito de políticas monetárias não convencionais, 

estas devem ser acompanhadas por políticas fiscais e orçamentais expansionistas, como 

tem sido salientado em inúmeros artigos científicos e por destacados peritos e 

professores universitários; 

C. Considerando que, em agosto de 2017, as taxas de desemprego eram, respetivamente, 

de 9,1 % na área do euro e de 7,6 % na UE28, o que ilustra com clareza as dificuldades 

enfrentadas pelos Estados-Membros que adotam a moeda única; 

D. Considerando que continuam a existir diferenças significativas nas taxas de desemprego 

em toda a área do euro, oscilando entre 3,6 % e 21,2 %; 

E. Considerando que a União Económica e Monetária (UEM) instituída ao abrigo do 

Tratado de Maastricht afetou negativamente o desenvolvimento e o crescimento dos 

Estados-Membros; 

F. Considerando que a moeda única e a sua arquitetura constituem o principal fator 

responsável pela recessão económica, baixas taxas de inflação e taxas de desemprego 

estruturalmente elevadas com que se confrontam atualmente os Estados-Membros da 

área do euro;  

G. Considerando que a arquitetura da UEM tem igualmente afetado de uma forma negativa 

os Estados-Membros com um baixo rácio dívida pública/PIB e um reduzido défice 

público, provocando um enorme aumento das desigualdades em matéria de rendimentos 

entre os cidadãos e os níveis mais baixos de investimento público e privado das últimas 
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décadas; 

1. Regista que, contrariamente a outras economias desenvolvidas, a área do euro não 

conseguiu regressar aos níveis de rendimentos e de PIB anteriores à crise; salienta que a 

conjuntura macroeconómica continua a ser frágil, existindo o risco de uma «estagnação 

secular»; destaca que, em alguns Estados-Membros, o PIB per capita continua ainda 

abaixo do valor mais elevado registado antes da adesão à área do euro; 

2. Destaca que, desde o seu início, o projeto da UEM deu origem a desequilíbrios 

macroeconómicos e desigualdades de rendimentos que são insustentáveis, agravando as 

assimetrias macroeconómicas entre os Estados-Membros; sublinha que a 

implementação forçada de reformas estruturais em alguns Estados-Membros agravou 

ainda mais a já difícil situação económica e social; 

3. Salienta que a UE e o euro não cumpriram as promessas de estabilidade, crescimento, 

riqueza e convergência macroeconómica e social; reitera, por conseguinte, a 

necessidade de introduzir no Tratado um mecanismo oficial e democrático que faculte 

aos Estados-Membros uma solução simples e rápida para abandonarem, a qualquer 

momento, a UEM e a moeda única de forma ordenada; 

4. Considera que um sistema de taxas de câmbio fixas como o da área do euro transfere o 

peso do ajustamento para o mercado de trabalho dos Estados-Membros, através do 

mecanismo de desvalorização interna, que reduz o potencial de crescimento e os 

salários e aumenta simultaneamente o desemprego e a desindustrialização; 

5. Salienta que, devido à sua estrutura, a UEM força os Estados-Membros a enfrentarem 

elevados níveis de desemprego, inflação e fraco crescimento económico a longo prazo; 

6. Discorda da retórica da UE que considera os elevados défices públicos e endividamento 

responsáveis pela atual crise económica, sublinhando que o nível extraordinariamente 

elevado de endividamento e do défice público são meras consequências — tal como 

reconheceu também o Vice-Presidente do BCE, Vítor Constâncio, e o FMI, e foi 

demonstrado por eminentes professores universitários e em artigos científicos —, uma 

vez que as verdadeiras causas devem ser procuradas no elevado nível de endividamento 

privado, e em especial na dívida externa, decorrente da arquitetura da UEM; salienta, 

tendo em conta os potenciais riscos e ameaças para a estabilidade dos 

Estados-Membros, que os níveis de endividamento externo privado devem ser 

controlados de uma forma mais eficaz; 

7. Observa que a persistência de elevados níveis de crédito malparado em alguns 

Estados-Membros são as consequências das desastrosas políticas económicas e fiscais 

impostas pela UE e pela Troica para proceder a ajustamentos nos desequilíbrios 

externos causados pela adesão à área do euro, destruindo a procura interna e 

provocando, por conseguinte, falências tanto no setor público como privado, bem como 

elevados níveis de desemprego; 

8. Considera, tendo em conta a relutância dos operadores privados em investir num clima 

de recessão económica, que só um grande plano de investimento público pode relançar 

o crescimento e permitir o regresso a um nível adequado de investimento nos 
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Estados-Membros; 

9. Rejeita as recomendações da Comissão sobre a necessidade de flexibilização da 

legislação laboral; salienta que, tal como demonstraram os indicadores da OCDE em 

matéria de proteção do emprego, níveis elevados de flexibilidade no mercado laboral 

estão associados a níveis salariais mais baixos e menos direitos sociais; 

10. Salienta que o crescimento económico pode ser retomado e impulsionado 

principalmente pelo investimento público; recorda que continua a haver um inaceitável 

hiato de investimento na área do euro devido a condicionalismos orçamentais e fiscais 

impostos pelas regras da UEM e de Maastricht; 

11. Considera que um nível adequado de investimento público a nível nacional viabilizaria 

medidas imediatas de apoio à economia real, emprego e PME, criando ao mesmo tempo 

as condições para o crescimento a longo prazo do PIB; 

12. Considera que a responsabilidade pela política fiscal e monetária devia ser inteiramente 

devolvida aos Estados-Membros, a fim de possibilitar que estes implementem uma 

combinação adequada de medidas para promover o crescimento a longo prazo e o pleno 

emprego; 

13. Lamenta o enfoque excessivo das instituições da UE e da UEM na redução do défice e 

da dívida públicas, afetando negativamente o investimento, o emprego e o crescimento 

económico e impedindo a recuperação das economias dos Estados-Membros; 

14. Sublinha que a governação económica da área do euro e as regras da UEM agravaram a 

situação das finanças públicas dos Estados-Membros, reduzindo o crescimento 

económico, aumentando o desemprego e afetando negativamente a sustentabilidade da 

dívida privada e pública; 

15. Rejeita as recomendações específicas por país da Comissão no domínio da política 

fiscal, orçamental e laboral, que constituem um fracasso e se revelaram inadequadas; 

16. Sublinha a necessidade de os Estados-Membros aplicarem as suas próprias políticas 

económicas, fiscais e monetárias a nível nacional, sem limitações impostas pelas 

instituições da União Europeia e garantindo o pleno respeito dos princípios da 

democracia e da soberania consagrados nas constituições nacionais; 

17. Considera que a arquitetura da União Económica e Monetária, bem como todas as 

reformas estruturais e recomendações impostas aos Estados-Membros pelas instituições 

da UE, são antidemocráticas e desastrosas; aguarda, por conseguinte, uma dissolução 

ordenada da área do euro sem mais demoras, que permita aos países europeus definirem 

uma combinação correta de políticas económicas, monetárias e fiscais para alcançar um 

crescimento estável e de longo prazo e o pleno emprego; 

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 

Europeu, à Comissão, ao Conselho, ao Eurogrupo, ao BCE e aos governos e 

parlamentos dos Estados-Membros. 
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