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6.7.2015 B8-0655/1 

Alteração  1 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que, na sequência da crise 

financeira, as instituições da União 

Europeia adotaram vários atos legislativos 

destinados a impedir a repetição de uma tal 

crise e criar o ambiente de estabilidade 

financeira essencial para um crescimento 

verdadeiramente sustentável; que essa 

legislação deveria ser considerada um 

quadro para a realização da União dos 

Mercados de Capitais, e não um 

obstáculo; 

E. Considerando que, na sequência da crise 

financeira, as instituições da União 

Europeia adotaram vários atos legislativos 

que, no entanto, são ainda insuficientes 

para impedir a repetição de uma tal crise;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Alteração  2 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Observa que as fortes disparidades 

entre os rendimentos do capital e os 

rendimentos do trabalho são, em grande 

parte, devidas à especulação excessiva nos 

mercados financeiros, que não tem 

qualquer efeito sobre a economia real; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Alteração  3 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Observa que a intervenção pública 

maciça desde o início da crise, provocada 

pela incapacidade do setor financeiro, 

redundou na abundância de liquidez, sem 

que tal se traduza num aumento da procura 

de financiamento por parte da economia 

real; 

2. Observa que a intervenção pública 

maciça desde o início da crise, provocada 

pela incapacidade do setor financeiro, 

redundou na abundância de liquidez, sem 

que tal se traduza num aumento da procura 

de financiamento por parte da economia 

real; expressa profunda preocupação com 

esta liquidez, dado que estão a surgir 

novas bolhas especulativas nos mercados 

financeiros; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Alteração  4 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo)  

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Salienta que as medidas de 

austeridade têm contribuído 

significativamente para a fraca procura 

de crédito, dado que, em muitos países, as 

políticas deflacionistas reduziram a 

procura de bens e serviços; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Alteração  5 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que a procura e a oferta podem 

ser incentivadas estabelecendo confiança 

na economia real através de 

compromissos claros ao nível dos 

Estados-Membros e da União, com vista a 

promover um clima de investimento 

positivo e segurança jurídica para os 

investidores, formular objetivos a longo 

prazo para um quadro legislativo 

competitivo e favorável ao crescimento e à 

estabilização, bem como incentivar e 

diversificar os investimentos em 

infraestruturas, permitindo, deste modo, 

às empresas planear a longo prazo; 

8. Salienta que a procura e a oferta só 

podem ser estimuladas acabando com as 

políticas de austeridade neoliberais; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Alteração  6 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Salienta que mercados de capitais 

imperfeitos levaram a uma avaliação 

incorreta do nível de risco e a um 

desfasamento entre os rendimentos 

procurados e os riscos efetivamente 

incorridos, o que conduziu à polarização 

desfavorável dos mercados em relação a 

entidades como as PME; considera que 

um dos objetivos da UMC deveria ser 

melhorar a eficiência dos mercados e 

garantir uma relação risco/rendimento 

equitativa, adequada e economicamente 

sólida nos mercados de capitais da UE; 

11. Salienta que os mercados de capitais 

imperfeitos provocaram a última crise 

financeira e económica e, por 

conseguinte, devem ser sujeitos a controlo 

público estrito; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Alteração  7 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que uma verdadeira 

abordagem europeia aos mercados de 

capitais deve ter devidamente em conta a 

evolução a nível internacional, para que a 

UE continue a ser atrativa para os 

investidores internacionais, evitando 

divergências e duplicações desnecessárias 

na legislação; 

13. Considera que uma verdadeira 

abordagem europeia aos mercados de 

capitais deve ser assente na banca de 

proximidade e, em especial, apoiar os 

bancos locais de pequena dimensão, que, 

em vez de se concentrarem na 

maximização do lucro, exercem a sua 

atividade no interesse da sociedade no seu 

conjunto e são melhores do que os 

mercados de capitais anónimos para 

servir uma economia europeia assente nas 

PME, controlar os riscos de crédito e 

assegurar o envolvimento de longo prazo; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Alteração  8 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que, para este efeito, tem de 

ser feita uma análise sólida e global que 

pondere o efeito cumulativo nos mercados 

de capitais europeus de todos os dossiers 

aprovados nos últimos anos; salienta que 

tal implica igualmente analisar 

cuidadosamente se é necessária uma 

reapreciação dos rigorosos requisitos de 

fundos próprios aplicados no setor bancário 

e dos seguros; 

19. Salienta que, para este efeito, tem de 

ser feita uma análise sólida e global que 

pondere o efeito cumulativo nos mercados 

de capitais europeus de todos os dossiers 

aprovados nos últimos anos; salienta que 

tal implica igualmente continuar a 

reforçar os requisitos de fundos próprios 

aplicados no setor bancário e dos seguros, 

nomeadamente introduzindo rácios de 

alavancagem vinculativos e uma 

separação estrita entre a banca de 

investimento e a banca de retalho, 

especialmente para as instituições ditas 

«grandes de mais para falir»; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Alteração  9 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Salienta que as iniciativas no sentido 

duma UMC não devem «reinventar a 

roda» mas reconhecer que o 

financiamento das empresas na Europa 

tem como base estruturas bem 

desenvolvidas e implantadas 

historicamente que, não obstante as suas 

limitações, tiveram sucesso e se revelaram 

resistentes a situações de crise e que uma 

maior diversificação e o desenvolvimento 

de novos canais poderão ser muito úteis 

para assegurar que os diferentes tipos de 

empresas tenham acesso a 

financiamentos complementares; 

20. Considera que, sem uma revisão 

fundamental das atuais políticas de 

austeridade e uma reforma significativa 

do setor bancário assente numa relação 

de crédito de proximidade, as iniciativas 

no sentido de uma UMC só servirão os 

interesses dos detentores do capital e dos 

investidores; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Alteração  10 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Observa que os canais de 

financiamento tradicionais através dos 

bancos nem sempre são favoráveis a 

iniciativas inovadoras e às PME; salienta 

que a falta de acesso das PME ao 

financiamento é um dos maiores obstáculos 

ao crescimento na UE; salienta que – 

apesar de o crédito bancário ser 

constantemente difícil de obter para as 

PME – são necessárias alternativas ao 

financiamento bancário, designadamente 

através da melhoria do enquadramento da 

atividade em matéria de fundos de capital 

de risco, crédito entre pares, PME, 

colocação privada, titularização dos 

empréstimos das PME e promoção das 

cooperativas de crédito, mas também 

através da normalização das regras em 

matéria de parcerias público-privadas 

(PPP) em toda a UE; 

21. Observa que os canais de 

financiamento tradicionais através dos 

bancos nem sempre são favoráveis a 

iniciativas inovadoras e às PME; salienta 

que a falta de acesso das PME ao 

financiamento é um dos maiores obstáculos 

ao crescimento na UE; salienta que o 

crédito bancário é constantemente difícil de 

obter para as PME, em especial devido ao 

clima de estagnação económica que se 

instalou desde a crise financeira; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Alteração  11 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que a UMC deve seguir uma 

abordagem passo-a-passo e que as suas 

prioridades devem ser três: em primeiro 

lugar, incentivar uma afetação mais 

eficiente das poupanças, aprofundando e 

diversificando as fontes de financiamento 

ao dispor das empresas, e oferecer mais 

opções de investimento, uma maior 

transparência e uma diversificação da 

carteira para os aforradores e 

investidores; em segundo lugar, permitir 

uma maior redução do risco, criando 

mercados transfronteiras mais profundos, 

aumentando a resistência do sistema 

financeiro aos efeitos adversos de crises 

financeiras graves e suavizando o impacto 

de choques idiossincráticos; em terceiro 

lugar, garantir a existência de um canal 

complementar eficaz para financiar a 

economia real; 

35. Considera que a UMC deve seguir uma 

abordagem passo-a-passo e que as suas 

prioridades devem ser três: em primeiro 

lugar, mudar as condições 

macroeconómicas em que os participantes 

no mercado de capitais operam, em 

especial acabando com as políticas de 

austeridade deflacionistas que têm 

travado a procura de crédito; em segundo 

lugar, reformar os mercados financeiros 

na Europa, separando de forma estrita a 

banca de investimento da banca de 

retalho, apoiando modelos de crédito de 

proximidade locais que operem com 

pouca alavancagem e regulando 

fortemente o setor bancário paralelo; em 

terceiro lugar, garantir a existência de um 

canal complementar eficaz e sob 

supervisão estrita para financiar a 

economia real; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Alteração  12 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

Construção de uma União dos Mercados de Capitais 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Salienta que a sofisticação dos 

mercados de capitais não deve conduzir, 

em última análise, à exclusão das PME, 

que são as empresas que mais necessitam 

de dispor de financiamento 

complementar, particularmente nos 

Estados-Membros que atravessam, ou 

atravessaram, uma fase de dificuldades 

económicas; sublinha que um ambiente 

que favoreça a obtenção de financiamento 

pelas PME tem como um dos seus 

requisitos a existência de condições 

económicas e normativas propícias às 

PME; em particular, salienta que importa 

chamar a atenção para uma possível 

simplificação dos procedimentos de 

acesso às ofertas públicas iniciais pelas 

PME e pelas empresas de média 

capitalização, sem prejuízo da 

manutenção de critérios firmes de 

avaliação da resiliência e da elegibilidade 

das empresas para uma oferta pública 

inicial; exorta a Comissão a debruçar-se 

sobre outras medidas para ajudar as PME a 

atrair o investimento; 

54. Expressa séria preocupação com a 

sofisticação dos mercados de capitais e 

considera que existe o perigo de que, sem 

regulação adequada, as PME continuem 

a ser excluídas do acesso ao 

financiamento; exorta a Comissão a 

debruçar-se sobre outras medidas para 

ajudar as PME a atrair o investimento; 

Or. en 

 

 


