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Relatório A8-0310/2017 

Gunnar Hökmark 

Políticas económicas da área do euro 

2017/2114(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à 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 a recuperação económica da União Europeia continua a ser fraca e 

desigual, dependendo em grande medida de fatores temporários tais como as políticas 

monetárias não convencionais do BCE;  

B. Considerando que o desemprego e o desemprego dos jovens na área do euro permanece 

a níveis alarmantes, isto é, acima de 9 % e 19 %, respetivamente, o que supera 

largamente os níveis anteriores à crise; considerando que continuam a existir 

divergências consideráveis entre as taxas de desemprego em toda a UE, que variam 

entre 3,5 % e 22,8 %; 

C. Considerando que, na maior parte dos países da área do euro, as políticas orçamentais 

nacionais são sido dominadas, há vários anos, por medidas de austeridade, que tiveram 

consequências económicas, políticas e sociais devastadoras, que eram claramente 

previsíveis desde o início em termos de aumento das desigualdades, da pobreza e do 

desemprego dos jovens;  

D. Considerando que os excedentes da balança de transações correntes em alguns Estados-

Membros continuam a ultrapassar, em muito, o limiar de alerta de 6 % do PIB previsto 

pelo procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM); 

E. Considerando que o Tratado requer que a União fomente o desenvolvimento sustentável 

visando o pleno emprego e o progresso social e promova a coesão económica, social e 

territorial, assim como a solidariedade entre os Estados-Membros; 

F. Considerando que, na sequência de um período de convergência forçada que precedeu a 

introdução da moeda única, a área do euro viu-se confrontada com um aumento dos 

desequilíbrios estruturais e das disparidades entre os Estados-Membros, o que diminuiu 

ainda mais a sua capacidade para reagir a choques económicos e aprofundou as 
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divergências tanto no interior da UE como em relação às principais economias 

mundiais; 

1. Observa, com preocupação, o fraco e moroso desempenho da economia europeia, que se 

caracteriza por um PIB próximo da estagnação, níveis inaceitavelmente elevados de 

desemprego, desequilíbrios macroeconómicos persistentes e disparidades 

socioeconómicas entre os Estados-Membros; 

2. Salienta que o processo de desvalorização interna e as medidas de austeridade que os 

condicionalismos da moeda única e as regras do PEC impuseram à maior parte dos 

países da área do euro tiveram um efeito de depreciação prolongada em toda a economia 

da área do euro, levando ao colapso da procura interna, ao aumento das desigualdades 

em termos de rendimento e a uma explosão da pobreza e do desemprego dos jovens; 

3. Lamenta que os métodos impostos pela Comissão a vários Estados-Membros através do 

mecanismo tecnocrático do Semestre Europeu para a coordenação das políticas 

continuem a basear-se numa combinação de reformas estruturais nocivas e em 

condicionalismos rigorosos da despesa pública nacional, que carecem de legitimidade 

democrática e não trouxeram nenhum benefício para a economia ou a sociedade; 

4. Salienta que as reformas estruturais destinadas a liberalizar os mercados de trabalho 

nacionais conduziram a um aumento do desemprego dos jovens e à precariedade 

profissional, agravando os já insustentáveis custos económicos, sociais e humanos das 

políticas de austeridade; salienta a necessidade urgente de ações específicas e 

investimentos públicos que visem alcançar, de forma prioritária, o pleno emprego de 

qualidade e um nível de vida digno para todos os cidadãos europeus;  

5. Salienta que a estratégia da Comissão para os investimentos baseada no Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) e a utilização da cláusula de flexibilidade no 

Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) não conseguiram dar um estímulo 

orçamental verdadeiramente positivo e significativo nos Estados-Membros da UE ou 

reduzir o hiato ao nível dos investimentos na UE; lamenta, em particular, a ênfase 

concedida a grandes projetos de infraestruturas com um elevado impacto ambiental que 

carecem de um verdadeiro valor acrescentado para a economia e a sociedade; 

6. Lastima o facto de a drástica e constante redução dos défices na área do euro se ter 

traduzido em níveis ainda mais elevados de dívida pública em alguns Estados-

Membros, refletindo os efeitos contraproducentes das políticas de austeridade na 

sustentabilidade das finanças públicas; 

7. Recorda que a moeda única, a par de uma política monetária única que impede 

ajustamentos rápidos através de flutuações das taxas de câmbio, forçou economias mais 

fracas a reporem a competitividade externa através de uma desvalorização interna 

penosa e de austeridade reduzindo os salários e os preços a nível interno; lamenta o 

facto de o resultado de tal processo ter sido uma depressão prolongada com uma 

elevada taxa de desemprego e um aumento das desigualdades de rendimento; observa 

que o impacto assimétrico da moeda única nos países centrais e periféricos agravou os 

desequilíbrios macroeconómicos e as disparidades entre o centro e a periferia da UE; 
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8. Considera que a alarmante situação económica e social, em especial na periferia da área 

do euro, requer políticas económicas anticíclicas e um verdadeiro plano de investimento 

público a nível nacional, a fim de fomentar a procura interna e o emprego; considera 

que, para o efeito, é necessário proceder a uma revisão radical das regras orçamentais 

que limitam desnecessariamente a capacidade orçamental dos Estados-Membros, com 

vista a isentar os investimentos públicos produtivos dos cálculos do défice e a 

reconhecer o direito soberano dos Estados-Membros de levarem a cabo políticas 

autónomas direcionadas para as especificidades e necessidades das suas economias e 

populações;  

9. Exorta os Estados-Membros, neste contexto, a se oporem à inclusão do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE e a revogarem o referido tratado; salienta, além 

disso, que é urgentemente necessário proceder a uma revisão exaustiva das regras em 

vigor em matéria de governação económica, com vista a isentar os investimentos 

públicos das regras orçamentais, permitir políticas económicas contracíclicas e alcançar 

uma recuperação económica; 

10. Salienta que o elevado nível de empréstimos não produtivos em alguns Estados-

Membros é uma consequência direta de políticas económicas mal concebidas que 

provocaram o colapso da procura agregada, a erosão dos rendimentos dos agregados 

familiares e o desemprego; observa, neste contexto, que a ênfase colocada pelas 

autoridades de supervisão da UE no risco de crédito colide com a falta de atenção 

concedida à elevada exposição dos bancos a derivados e a outros valores mobiliários 

ilíquidos, que representam um maior risco para a estabilidade do setor financeiro que os 

empréstimos às famílias e às PME; considera que a abordagem assimétrica das 

autoridades de supervisão bancária da UE gera importantes distorções da concorrência 

entre os sistemas bancários nacionais no centro e na periferia da área do euro;  

11. Recorda que a política monetária é em grande parte ineficaz para estimular a atividade 

económica depois de uma crise e durante uma fase de recuperação morosa, tal como 

ficou confirmado pelos efeitos insignificantes das medidas políticas extraordinárias 

tomadas pelo BCE até à data; recorda que a enorme liquidez injetada nos mercados 

permaneceu bloqueada no sistema financeiro e foi utilizada pelos bancos para fins 

especulativos, em vez de financiar e apoiar a economia real; constata, com preocupação, 

que este montante de liquidez sem precedentes está a ter, ao longo do tempo, efeitos 

secundários nocivos sobre a economia europeia e a estabilidade financeira em termos de 

aumento das desigualdades e de desenvolvimento de bolhas especulativas;  

12. Critica a aplicação arbitrária e discricionária pela Comissão das regras de governação 

económica; salienta, a este respeito, que a Comissão nunca aplicou as ferramentas 

existentes disponíveis no âmbito do procedimento relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos (PDM) para evitar o desenvolvimento de avultados e persistentes 

excedentes da balança de transações correntes que prejudicam o bom funcionamento da 

área do euro e impedem o reequilíbrio entre países; constata, com preocupação, que, na 

análise aprofundada efetuada em 2017 no âmbito do PDM, a Comissão concluiu que, 

neste momento, não há razões para reforçar o procedimento relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos;  
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13. Sublinha que, para atenuar os desequilíbrios excessivos na área do euro e favorecer a 

sustentabilidade, seria necessário introduzir mecanismos importantes de estabilização e 

de compensação entre os Estados-Membros que prevejam transferências fiscais líquidas 

dos países com elevados excedentes para países com dificuldades económicas; 

14. Considera, no entanto, que, na ausência de um acordo político sobre a criação de tais 

mecanismos, uma saída da união monetária representaria para alguns países a única 

opção viável para repor a competitividade e as condições fundamentais para uma 

recuperação duradoura; considera, neste contexto, que é necessário introduzir 

urgentemente um processo democrático que permita aos Estados-Membros decidirem se 

pretendem abandonar a união monetária ou permanecer fora dela, com base em 

cláusulas adequadas de retirada e de não participação; 

15. Manifesta uma profunda preocupação relativamente às propostas de reforço da união 

monetária que estão atualmente a ser debatidas, que se baseiam na imposição de 

reformas estruturais e na consolidação orçamental nos países deficitários; salienta que 

novas perdas de soberania económica só iriam exacerbar os problemas económicos, 

políticos e sociais, em vez de constituir uma verdadeira solução para a estabilidade da 

área do euro; apela, neste contexto, a uma revisão profunda da UEM e do quadro de 

governação económica com base numa cooperação sincera entre os Estados-Membros 

assente no respeito pela soberania nacional e pelo princípio da subsidiariedade;  

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

Europeu, à Comissão, ao Conselho, ao Eurogrupo, ao Banco Central Europeu e aos 

parlamentos dos Estados-Membros. 

Or. en 

 

 


