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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 

Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Toma nota das opiniões expressas durante os debates em sessão plenária sobre o 

«Futuro da Europa»; considera que o futuro orçamento da UE deve promover o valor 

acrescentado europeu em termos de impacto socioeconómico, apoiar a modernização 

das políticas da UE, assegurar o financiamento dos novos desafios, continuar a 

contribuir para a convergência económica e social e a coesão entre os Estados-Membros 

e no interior dos mesmos, de modo a reforçar a solidariedade, a estabilidade, a 

igualdade e o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na Europa, nomeadamente 

na perspetiva dos compromissos assumidos pela UE relativamente ao Acordo de Paris, 

assegurar o respeito e a promoção dos valores fundamentais consagrados nos artigos 2.º 

e 3.º do Tratado da União Europeia (TUE) e ser dotado de novos recursos próprios, 

tendo em conta o trabalho do Grupo de alto nível sobre os recursos próprios; 

2. Sublinha a importância do empenho no processo de conclusão da união bancária e a 

necessidade de garantir a abertura e a igualdade de tratamento a todos os 

Estados-Membros que participem na união bancária; recorda que a conclusão da união 

bancária, incluindo um sistema europeu de seguro de depósitos e um mecanismo de 

apoio orçamental para o Fundo Único de Resolução, devem continuar, tal como as 

medidas para garantir uma redução dos riscos; 

3. Congratula-se com as propostas de combate ao branqueamento de capitais apresentadas 

pela Comissão no contexto da revisão do Sistema Europeu de Supervisão Financeira 

(SESF); encoraja o Conselho e o Parlamento a concluírem as negociações legislativas 

antes do final da presente legislatura, uma vez que as políticas de luta contra o 

branqueamento de capitais devem ser reforçadas para evitar situações futuras em que as 

instituições financeiras facilitem ativamente o branqueamento de capitais; 

4. Convida a Comissão, com a ajuda das autoridades europeias de supervisão, a identificar 

e eliminar os obstáculos ao mercado interno e ajudar a garantir a proteção dos 

consumidores; considera que uma das principais prioridades da Comissão deveria ser a 

aplicação efetiva da legislação da UE; 

5. insta a Comissão a dar prioridade aos regulamentos em relação às diretivas enquanto 

instrumento legislativo para regulamentar a união bancária e os serviços financeiros, 

casuisticamente e sempre que adequado, a fim de evitar a fragmentação e situações em 

que as autoridades de supervisão tenham de lidar com regimes nacionais diferentes; 

6. Salienta a necessidade urgente de concluir a união dos mercados de capitais; frisa que 

mercados de capitais sólidos e bem integrados complementam a união bancária, devido 

ao seu contributo para a partilha do risco do setor privado, aumentando a convergência 

económica, contribuindo para atenuar choques futuros e, eventualmente, resultando numa 

melhor atribuição de fundos, nos casos em que tal se afigure necessário; apela à 

realização de um estudo abrangente sobre o quadro mais adequado para melhor ter em 

conta a rápida evolução dos serviços financeiros; salienta que um melhor acesso a fontes 

de financiamento adicionais seria particularmente útil para as empresas em fase de 
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arranque e as PME, promovendo o seu crescimento sólido e desenvolvimento sustentável; 

7. Realça a importância de prosseguir o processo de aprofundamento e de conclusão da 

UEM, a fim de contribuir para a preservação da estabilidade da moeda única e reforçar a 

convergência das políticas económicas, orçamentais e laborais e das normas sociais 

entre os Estados-Membros; salienta, a este respeito, a necessidade de um forte 

compromisso político, uma governação eficiente e uma responsabilização democrática a 

nível europeu e nacional e, em particular, de controlo parlamentar nas várias fases do 

Semestre Europeu; reitera que, com exceção da não participação da Dinamarca, todos os 

Estados-Membros são obrigados a adotar o euro; apoia medidas adicionais no 

desenvolvimento do MEE; regista a proposta da Comissão relativa a um Instrumento 

Europeu de Estabilização do Investimento e o debate sobre novas ferramentas 

orçamentais vocacionadas para a estabilização;  

8. Regista a proposta da Comissão referente a um programa de apoio à reforma; salienta a 

importância de não enfraquecer o papel do Parlamento em termos de codecisão e de 

supervisão relativamente à utilização dos fundos da UE; manifesta a sua preocupação 

pelo facto de apenas 9 % das recomendações específicas por país (REP) terem sido 

plenamente aplicadas no período de 2011-2017; toma nota do mecanismo de 

convergência, que constituirá um incentivo e ajudará os Estados-Membros não 

participantes na área do euro a aplicar reformas e a preencher os critérios de introdução 

do euro, mediante políticas fiscais e económicas sustentáveis; 

9. Sublinha a importância de assegurar uma convergência económica e social ascendente 

no processo do Semestre Europeu; reconhece a importância da criação do pilar europeu 

dos direitos sociais; observa que o Semestre Europeu foi reforçado e racionalizado, mas 

salienta que uma maior participação dos parlamentos nacionais ajudaria a melhorar a 

apropriação nacional, o que conduziria a uma melhor aplicação das recomendações 

específicas por país, melhorando assim o processo do Semestre Europeu; observa que os 

Estados-Membros são os primeiros e principais responsáveis pela escolha de políticas 

orçamentais e económicas adequadas e sustentáveis; 

10. Congratula-se com o futuro programa InvestEU e salienta que o fundo deve continuar a 

reduzir o défice de investimento na UE; apoia investimentos em ativos corpóreos e 

incorpóreos, designadamente património cultural, a fim de fomentar o crescimento, o 

investimento e o emprego, com especial ênfase nas PME, nas sociedades de pequena e 

média capitalização e nas empresas sociais, contribuindo assim para a melhoria do 

bem-estar, para uma repartição mais justa do rendimento e para a coesão económica, 

social e territorial na União; 

11. Congratula-se com o trabalho efetuado até ao momento e considera necessário 

prosseguir a revisão completa da legislação em vigor em matéria de IVA; considera 

indispensável intensificar a luta contra a fraude, a elisão e a evasão fiscais; regista o 

trabalho da Comissão em matéria de tributação justa da economia digital; 

12. Insta todas as instituições e organismos da UE, incluindo a Comissão, o Banco Central 

Europeu, o Banco Europeu de Investimento e o Mecanismo Único de Supervisão, a 

reforçarem, ainda mais, os seus esforços de comunicação, a fim de explicar melhor o 

seu trabalho e melhorar as informações ao dispor dos cidadãos da UE. 
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