
Maria João Rodrigues preside o Grupo de Alto Nível para tornar a União Económica e 

Monetária mais justa união (18 de Novembro de 2015) 

A União Europeia está actualmente a debater planos para aprofundar a união económica e 

monetária (UEM). A reforma do Semestre Europeu, o aperfeiçoamento dos instrumentos de 

governação económica, a realização da União Bancária e de representação externa da zona do 

euro estão entre os temas em questão. Neste contexto, o Partido Socialista Europeu (PSE) 

decidiu criar um Grupo de Alto Nível sobre o futuro desenvolvimento da UEM, uma estrutura 

resultante de uma proposta feita por António Costa no último Congresso do PSE em 

Budapeste. O PSE nomeou Maria João Rodrigues para presidir e coordenar esta iniciativa com 

o objectivo de criar uma rede socialista nos governos e parlamentos nacionais, juntamente 

com os eurodeputados socialistas de toda a UE, para trabalhar de forma colaborativa visando 

fixar a zona do euro, de modo a permitir um crescimento equilibrado e sustentável. 

Recentemente, o Vice-Presidente do Grupo S & D, em um debate sobre a questão com o Vice-

Presidente da Comissão, com a carteira do Euro e do Diálogo Social, Valdis Dombrovskis 

enfatizou que "a procura doméstica é fundamental para uma recuperação económica forte e 

sustentável ". A eurodeputada socialista apelou a "uma mudança de orientação das políticas 

económicas da UE:. O investimento deve ser a primeira prioridade, acompanhada de reformas 

destinadas a potenciar o crescimento na Europa e reduzir as desigualdades sociais. Maria João 

Rodrigues também argumentou que" uma política fiscal responsável deve incluir suficiente 

investimento em crescimento, uma aposta contra a evasão fiscal e um maior apoio aos 

necessitados, para restaurar perspectivas económicas e sociais para todos. " 

Também como como relatora do Parlamento Europeu para "as prioridades económicas para 

2016," Maria João Rodrigues garante que o Parlamento será mais activo no debate com a 

Comissão Europeia, o Eurogrupo e o Conselho nas próximas semanas. A eurodeputada 

ressaltou que "a área do euro deve ser considerada como uma economia única, em que as 

políticas económicas têm de ser coordenadas de forma a garantir que a confiança restabeleça 

a procura" defendendo "a aplicação de diferentes políticas adaptadas a cada Estados-

Membros". 

Versão curta: 

Maria João Rodrigues, membro da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, foi 

designada relatora do "Semestre Europeu", o ciclo anual de coordenação e alinhamento das 

políticas económicas da UE. A Comissão Europeia apresentou há poucos dias um pacote de 

novas medidas para reforçar a área do euro, o relatório que segue o dos "cinco presidentes", 

publicado em Junho passado. Até o final de 2015, a Comissão irá também apresentar a sua 

"Análise Anual do Crescimento", que define as prioridades da política económica e orçamental 

para 2016 

 


