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Proposta de resolução (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A8-0087/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento do Conselho 
relativo à criação do Fundo Monetário Europeu

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de um regulamento do Conselho relativo à criação do Fundo 
Monetário Europeu (COM(2017)0827),– Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões Europeu, de 5 de julho de 2018, sobre as propostas de reforma da União 
Económica e Monetária (UEM),

– Tendo em conta a carta do Presidente do Eurogrupo ao Presidente do Conselho 
Europeu, de 25 de junho de 2018, sobre o aprofundamento da UEM, e a Declaração da 
Cimeira do Euro, de 29 de junho de 2018, sobre a reforma do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade,

– Tendo em conta as informações do Eurogrupo aos dirigentes europeus sobre o 
aprofundamento da UEM, de 4 de dezembro de 2018,

– Tendo em conta a Declaração da Cimeira do Euro, de 14 de dezembro de 2018,

– Tendo em conta a posição comum, de 14 de novembro de 2018, sobre a cooperação 
futura entre a Comissão e o MEE,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (BCE), de 11 de abril de 2018, 
sobre uma proposta de regulamento relativo à criação do Fundo Monetário Europeu1,

– Tendo em conta o Parecer n.º 2/2018 do Tribunal de Contas Europeu, de 18 de setembro 
de 2018, contendo considerações sobre a auditoria e prestação de contas na proposta de 
6 de dezembro de 2017 relativa à criação de um Fundo Monetário Europeu integrado no 
quadro jurídico da União,

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 2, do seu Regimento,

1 JO C 220 de 25.6.2018, p. 2.
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– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários e os pareceres da Comissão do Controlo Orçamental e da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais (A8-0087/2019),

A. Considerando que a introdução do euro é um dos projetos mais ambiciosos e complexos 
da União;

B. Considerando que a crise financeira e económica revelou as fragilidades da arquitetura 
do euro;

C. Considerando que divisas fortes e estáveis são fundamentais para os Estados-Membros 
da UE;

D. Considerando que o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) foi criado em resposta 
à crise da UEM;

E. Considerando que a criação do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) e do 
MEE alterou o caráter político e económico da UEM;

F. Considerando que o caráter intergovernamental do MEE realça o poder de decisão dos 
Estados-Membros;

G. Considerando que o atual debate sobre o futuro da Europa e da UEM colocou em 
evidência opiniões políticas divergentes entre os Estados-Membros quanto ao futuro a 
longo prazo do MEE;

1. Rejeita a proposta;

2. Considera a proposta da Comissão, de 6 de dezembro de 2017, de regulamento do 
Conselho relativo à criação do Fundo Monetário Europeu como um contributo útil para 
o atual debate sobre o futuro da Europa, o aprofundamento da UEM e a reforma do 
MEE;

3. Sublinha que a integração do MEE no quadro jurídico da UE carece de base jurídica; 
salienta, por conseguinte, que não existe qualquer alternativa à natureza 
intergovernamental do MEE; rejeita, assim, a integração do MEE no Direito da União; 
rejeita a ideia de transformar o MEE num Fundo Monetário Europeu;

4. Recorda as prerrogativas dos parlamentos nacionais em matéria de controlo orçamental 
e democrático; considera que os parlamentos nacionais devem ter o direito de ser 
informados sobre as atividades do MEE e de estabelecer um diálogo com o diretor 
executivo do MEE reformado;

5. Apela a uma moratória imediata à ativação do MEE para outros programas de 
assistência dita financeira; rejeita a intervenção do MEE nos assuntos internos dos 
Estados-Membros e na sua política económica; apela à abolição do MEE num futuro 
próximo;
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6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
Europeu, à Comissão, ao Conselho, ao Eurogrupo, ao Banco Central Europeu, ao 
Diretor Executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade e aos governos e parlamentos 
dos Estados-Membros.

Or. en


