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Pergunta com pedido de resposta oral O-000047/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard 
Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, 
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, 
Annalisa Tardino
em nome do Grupo ID

Assunto: Alimentar o medo de usar dinheiro líquido é alimentar notícias falsas

«As notas e as moedas de euro são as únicas que têm curso legal na zona do euro. O curso legal 
das notas e moedas de euro beneficia de proteção ao abrigo dos Tratados da UE e do direito 
derivado da UE. Durante o surto de COVID-19, os cidadãos mostraram preferência pelos 
pagamentos eletrónicos para evitar os contactos físicos e respeitar as regras de distanciamento», 
afirmou a Comissão, em resposta a uma pergunta apresentada por Christine Anderson e Gunnar 
Beck, deputados ao Parlamento Europeu 1 .

No entanto, esta afirmação ignora o facto de, muitas vezes, os consumidores não terem escolha 
entre pagamentos em cartão e em numerário. Infelizmente, as instituições da União Europeia deram 
um exemplo negativo a este respeito, pois já não é possível efetuar pagamentos em numerário.

Atualmente, não existem estudos concludentes que demonstrem que os germes ou o vírus 
responsável pela COVID-19 se possam transmitir entre humanos através de notas bancárias. Esta 
reação excessiva, que é uma medida de precaução sem base científica, priva os cidadãos da UE de 
parte da liberdade conferida pelo dinheiro líquido.

1. Que esforços irá a Comissão envidar para reforçar a confiança na utilização sem condições das 
notas de euro, inclusive durante uma situação de pandemia, em especial tendo em conta o 
artigo 127.º, n.º 2, quarto travessão, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia?

2. No âmbito das medidas de luta contra a desinformação, irá a Comissão agir contra as 
informações deliberadamente fabricadas que sugerem que a utilização de um leitor de cartões 
expõe as pessoas a menos germes?

3. Em que medida está a Comissão empenhada em defender a utilização sem restrições das notas 
de euro?
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1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_EN.html


