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COMISSÃO EUROPEIA 

Bruxelas, 9.3.2015 
C(2015) 1516 final 

Senhora Presidente, 

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o parecer desta sobre a 
Recomendação do Conselho sobre a aplicação das orientações gerais de política 
económica para os Estados-Membros cuja moeda é o euro {COM(2014) 401 final}. 

No seu parecer, a Assembleia da República suscita questões relacionadas com a 
abordagem seguida pela UE na sua governação económica e orçamental, o impacto 
social das medidas de consolidação orçamental e os dados estatísticos. A Comissão 
gostaria de corrigir algumas imprecisões e prestar certos esclarecimentos sobre estes 
aspetos. 

Nos últimos anos, a UE e os seus Estados-Membros tiveram de enfrentar a pior crise 
financeira mundial de sempre, que teve um impacto significativo em todos os setores da 
economia. No auge da crise, a Comissão salientou continuamente a importância de 
prosseguir os objetivos, que se reforçam mutuamente, da consolidação orçamental e do 
crescimento. A consolidação orçamental nunca foi um fim em si mesma, mas um 
imperativo e um pré-requisito tendo em vista a criação de bases sólidas para o 
crescimento e o restabelecimento da confiança. Em resposta à crise, a UE desenvolveu 
igualmente uma governação económica e orçamental reforçada, com o objetivo de se 
equipar, bem como os seus Estados-Membros, de melhores ferramentas para deteção 
precoce de riscos potenciais e prevenção do agravamento dos desequilíbrios e, 
consequentemente, da ocorrência de outra crise da mesma dimensão. O Pacto 
Orçamental e a União Bancária, a que a Assembleia da República se refere no seu 
parecer, contribuem plenamente para este esforço, destinándose o primeiro a promover 
a disciplina orçamental e a segunda a bater-se por um setor financeiro mais seguro e 
mais sólido para o mercado único e por uma menor fragmentação financeira dos 
mercados europeus. Ambos são essenciais do ponto de vista da criação de uma base 
sólida para o crescimento e o emprego. 

Embora a recuperação continue a ser frágil e deva ser reforçada e sustentada, um certo 
número de sinais revela que os esforços envidados nos últimos anos não foram em vão, 
mas, pelo contrário, começam a dar frutos. Consequentemente, a tónica passou 
gradualmente da resposta às emergências resultantes da crise para o reforço das bases 
para o crescimento sustentável e o emprego numa economia pós-crise. Este aspeto 
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reflete-se claramente nas orientações políticas apresentadas pelo Presidente Juncker em 
julho de 2014, nomeadamente através do seu Programa para o emprego, o crescimento, 
a equidade e a mudança democrática. 

A Assembleia da República salienta também o impacto social das medidas de 
consolidação orçamental. A Comissão gostaria de sublinhar que o impacto social das 
políticas sempre foi um fator essencial na conceção destas, nomeadamente em países 
sujeitos a um programa de ajustamento macroeconómico, a fim de assegurar que os 
inevitáveis efeitos negativos do ajustamento são repartidos da forma mais equitativa 
possível. Esta particular atenção ao impacto social das medidas adotadas irá manter-se 
e será mesmo reforçada no futuro próximo. Conforme referiu o Presidente Juncker nas 
suas orientações políticas, a preparação de avaliações de impacto social, bem como de 
avaliações de sustentabilidade orçamental, deverá tornar-se parte integrante de 
qualquer programa de reforma e apoio a Estados-Membros cuja moeda é o euro. 

No respeitante às questões estatísticas - cenário macroeconómico e taxas de risco de 
pobreza - mencionadas no parecer da Assembleia da República, a Comissão gostaria de 
assinalar que as projeções macroeconómicas subjacentes à Recomendação do Conselho 
se basearam nas previsões económicas da primavera de 2014 da Comissão, publicadas 
em 5 de maio de 2014. A Comissão publicou as suas previsões económicas do inverno de 
2015 em 5 de fevereiro de 2015. Acresce que os dados sobre a pobreza se baseiam em 
estatísticas do Eurostat. Existe sempre um desfasamento temporal no que respeita à 
disponibilidade de dados - atualmente, os últimos dados disponíveis sobre a pobreza são 

A Comissão espera que estes esclarecimentos deem resposta às questões suscitadas pela 
Assembleia da República e que o nosso diálogo político prossiga no futuro. 

Queira aceitar, Senhora Presidente, os protestos da minha mais elevada 
consideração. 

de 2013. 
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