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6.3.2019 A8-0087/18

Alteração 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
em nome do Grupo GUE/NGL
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Criação do Fundo Monetário Europeu
(2017/0333R(APP))

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Realça a necessidade de assegurar 
que o MEE reformado disponha de um 
processo decisório eficiente, 
designadamente em caso de situações 
urgentes; apela, neste contexto, a que se 
leve a cabo uma avaliação do atual modelo 
de governação;

14. Realça a necessidade de assegurar 
que o MEE reformado disponha de um 
processo decisório eficiente, 
designadamente em caso de situações 
urgentes; apela, neste contexto, a que se 
leve a cabo uma avaliação do atual modelo 
de governação, que garanta um diálogo 
inclusivo com todas as partes interessadas 
e em matéria de particularidades 
nacionais, transparência, prestação de 
contas e simplicidade;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Alteração 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Criação do Fundo Monetário Europeu
(2017/0333R(APP))

Proposta de resolução
N.º 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-C. Considera que os Estados-
Membros, que não estejam em condições 
de reembolsar as suas dívidas ao 
Eurogrupo, ao FEEF e ao MEE, sem 
prejudicar gravemente a sua capacidade 
de prestar aos seus cidadãos serviços 
básicos de caráter económico e social, 
devem considerar todas as opções 
disponíveis, incluindo a suspensão 
unilateral dos pagamentos da dívida e a 
anulação da dívida;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Alteração 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Criação do Fundo Monetário Europeu
(2017/0333R(APP))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que o bom funcionamento 
da UEM assenta na existência de uma 
instituição que funcione como «prestamista 
de última instância»; assinala, neste 
contexto, o contributo positivo do MEE 
para resolver as deficiências do quadro 
institucional da UEM, nomeadamente 
através da prestação de assistência 
financeira a vários Estados-Membros 
afetados pela crise financeira mundial e 
pela crise da dívida soberana;

3. Sublinha que o bom funcionamento 
da UEM assenta na existência de uma 
instituição que funcione como «prestamista 
de última instância»; assinala, neste 
contexto, o contributo do MEE para 
resolver as deficiências do quadro 
institucional da UEM, nomeadamente 
através da prestação de assistência 
financeira a vários Estados-Membros 
afetados pela crise financeira mundial e 
pela crise da dívida soberana, sujeitos a 
medidas orçamentais recessivas e a cortes 
nos salários e nos serviços públicos, que 
geraram condições socioeconómicas 
adversas, aumentando o desemprego, a 
pobreza e as desigualdades;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Alteração 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
em nome do Grupo GUE/NGL
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Criação do Fundo Monetário Europeu
(2017/0333R(APP))

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha que, havendo no futuro 
recursos do orçamento da UE envolvidos, 
o Parlamento deve ter o poder político 
para exercer todos os direitos aplicáveis 
de controlo orçamental sobre o MEE no 
âmbito do processo de quitação; observa 
que, nesse caso, a função de auditor 
externo independente deve ser assumida 
pelo Tribunal de Contas Europeu, cujo 
papel no processo de quitação deve ser 
claro e formalmente estabelecido;

5. Solicita uma contribuição do 
orçamento da UE para os recursos do 
MEE, a fim de permitir que o Parlamento 
Europeu exerça o seu direito de controlo 
orçamental no âmbito do processo de 
quitação; observa que a função de auditor 
externo independente deve ser assumida 
pelo Tribunal de Contas Europeu, cujo 
papel no processo de quitação deve ser 
claro e formalmente estabelecido;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Alteração 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
em nome do Grupo GUE/NGL
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Criação do Fundo Monetário Europeu
(2017/0333R(APP))

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Deplora o facto de anteriores 
programas de ajustamento 
macroeconómico não terem respeitado de 
forma adequada os direitos fundamentais 
e os princípios gerais do ordenamento 
jurídico da União, tendo contudo 
escapado ao controlo judicial devido ao 
carácter intergovernamental da estrutura 
do MEE; concorda com a proposta 
apresentada pela Comissão, segundo a 
qual os programas de ajustamento devem 
ser acompanhados por, e coadunar-se 
com, avaliações dos respetivos impactos 
sociais; salienta, no entanto, que essas 
avaliações de impacto não devem 
proporcionar uma ratificação não crítica 
das medidas de consolidação orçamental, 
como tem sido o caso até à data, mas que, 
pelo contrário, devem analisar, 
monitorizar e gerir as consequências 
sociais intencionais e não intencionais 
das medidas políticas planeadas e 
quaisquer processos de mudança social 
decorrentes dessas intervenções; apela a 
que obrigações desta natureza sejam 
circunstanciadamente previstas no 
estatuto do MEE, bem como à realização 
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de avaliações de impacto social 
significativas de todos os programas 
anteriores;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Alteração 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Criação do Fundo Monetário Europeu
(2017/0333R(APP))

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Sublinha o risco decorrente do 
atraso no aprofundamento da união 
bancária; saúda as conclusões das 
informações do Eurogrupo aos dirigentes 
europeus sobre o aprofundamento da 
UEM, de 4 de dezembro de 2018, que 
foram aprovadas, em todos os seus 
elementos, pela Cimeira do Euro de 14 de 
dezembro de 2018; congratula-se, em 
particular, com a antecipação da introdução 
do mecanismo de apoio comum ao FUR, 
desde que tenham sido realizados 
progressos suficientes no domínio da 
redução dos riscos, a avaliar em 2020, e 
com a aprovação da ficha descritiva 
relativa à reforma do MEE; recorda a sua 
posição anterior sobre a necessidade de 
completar o Sistema Europeu de Seguro 
de Depósitos (SESD), reconhecendo que a 
redução dos riscos e a partilha dos riscos 
devem ser indissociáveis; observa que não 
foi alcançado qualquer resultado imediato 
quanto ao futuro orçamento da área do euro 
e à função de estabilização, mas toma 
devida nota do mandato para trabalhar no 
instrumento orçamental para a 
convergência e a competitividade; sublinha 

16. Sublinha o risco decorrente do 
atraso no aprofundamento da União 
Bancária; saúda as conclusões das 
informações, de 4 de dezembro de 2018, do 
Eurogrupo aos dirigentes europeus sobre o 
aprofundamento da UEM, que foram 
aprovadas, em todos os seus elementos, 
pela Cimeira do Euro de 14 de dezembro 
de 2018; congratula-se, em particular, com 
a antecipação da introdução do mecanismo 
de apoio comum ao FUR, desde que 
tenham sido realizados progressos 
suficientes relativamente à redução dos 
riscos, a avaliar em 2020, e com a 
aprovação da Ficha Descritiva relativa à 
reforma do MEE; recorda a anterior 
posição do Parlamento sobre a 
necessidade de completar o SESD, 
reconhecendo que a redução dos riscos e a 
partilha dos riscos devem ser 
indissociáveis; considera que o fundo deve 
proporcionar financiamento para dotar de 
uma base financeira um Sistema Europeu 
de Seguro de Depósitos (SESD) integral, 
tal como proposto pela Comissão na sua 
proposta de 24 de novembro de 20151, ou 
realizar atempadamente intervenções 

1 COM(2015)0586.
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que se conseguiram progressos 
significativos em matéria de redução dos 
riscos; recorda que o Parlamento deu 
contributos substanciais para o efeito, 
designadamente no que se refere ao 
«pacote bancário» e ao mecanismo de 
salvaguarda prudencial para o crédito 
malparado;

públicas que protejam o emprego e uma 
economia sólidos; observa que não foi 
alcançado qualquer resultado imediato 
quanto ao futuro orçamento da área do euro 
e à função de estabilização, mas toma 
também devida nota do mandato para 
trabalhar no instrumento orçamental para a 
convergência e a competitividade; sublinha 
que se conseguiram progressos 
significativos na frente da redução do 
risco; recorda também que o Parlamento 
Europeu deu contributos substanciais para 
o efeito, designadamente no que se refere 
ao chamado «pacote bancário» e ao 
mecanismo de salvaguarda prudencial para 
o crédito malparado;

Or. en


