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Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo 

Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 
em nome do Grupo GUE/NGL 

Assunto: Crescimento da UE 

Torna-se evidente que a crise do capitalismo está a alastrar rapidamente por toda a UE, conduzindo à 
maior depressão desde a Segunda Guerra Mundial. A desregulação dos mercados financeiros 
alimentou a especulação, sendo que os produtos financeiros tóxicos beneficiaram apenas alguns. 
Com a introdução da moeda única, os desequilíbrios macroeconómicos agravaram-se na medida em 
que alguns países aplicaram políticas de enfraquecimento económico dos outros países (beggar-thy-
neighbour), com a contração dos salários reais e sistemas de segurança social debilitados. Em 
consequência, o crescimento económico foi gravemente perturbado e, como salientam dados 
recentes do Eurostat de 3 de dezembro de 2012, a pobreza e a exclusão social estão a aumentar 
drasticamente. 

Contrastando com os pressupostos iniciais, várias demonstrações, incluindo do FMI, mostram que as 
políticas de austeridade de efeitos imediatos causaram importantes impactos negativos 
multiplicadores em termos socioeconómicos e alimentaram a espiral económica de sentido 
descendente, conduzindo a uma maior dívida pública. Que medidas concretas está a Comissão a 
tomar, ou em vias de adotar, para fazer face a estes problemas? 

Que medidas propõe a Comissão a fim de reduzir os desequilíbrios da balança de transações 
correntes de países excedentários e quais são as consequências prováveis dessa política para os 
referidos países? 

Pode a Comissão indicar se o capital realizado do Banco Europeu de Investimento já foi aumentado 
em 10 mil milhões de euros, como previsto no Pacto para o Crescimento e o Emprego, e, em caso 
negativo, quando se espera que tal aconteça? Qual o montante de investimento adicional libertado 
pelo BEI até ao momento no quadro do Pacto para o Crescimento e o Emprego e em que domínios? 
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