
PA\719463PT.doc PE405.737v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2008/2063(INI)

16.4.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

dirigido à Comissão dos Assuntos Constitucionais

sobre as novas competências e responsabilidades do Parlamento na aplicação 
do Tratado de Lisboa
(2008/2063(INI))

Relatora de parecer (*): Pervenche Berès

(*) Comissão associada - Artigo 47.º do Regimento



PE405.737v01-00 2/4 PA\719463PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\719463PT.doc 3/4 PE405.737v01-00

PT

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. Considera que o reconhecimento do Banco Central Europeu (BCE) enquanto instituição 
europeia reforça a responsabilidade do Parlamento Europeu e, em especial, da sua 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, enquanto instituição perante a qual o 
BCE dá conta das suas decisões de política monetária; considera que, paralelamente, 
deverá ser reforçado o contributo do Parlamento para a designação dos membros da
Comissão Executiva do BCE; considera que o papel do BCE na sua acção em defesa dos 
interesses financeiros da União Europeia deverá levar a uma estreita cooperação entre as 
comissões do Parlamento; 

2. Toma nota do reconhecimento oficial do Eurogrupo e do seu papel preponderante na 
condução da política económica da zona euro; considera, por conseguinte, ser necessário 
desenvolver a prática dos intercâmbios iniciados pela sua Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários; interroga a Comissão sobre a evolução em termos de meios e 
de análise que esta modificação implicará; considera igualmente que o estabelecimento do 
artigo 136.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) como base 
jurídica para a adopção das grandes orientações de política económica para a zona euro e 
para a tomada de medidas que reforcem a coordenação e a vigilância da disciplina 
orçamental dos Estados-Membros deve levar a Comissão a utilizar rapidamente esta nova 
base para lançar uma iniciativa que associe plenamente o Parlamento à definição do 
procedimento e à sua aplicação; considera que a possibilidade de adopção de posições 
comuns e de uma representação unificada da zona euro nas instituições financeiras 
internacionais deveria simultaneamente levar a sua Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários a ser associada à representação europeia; 

3. Regista, por um lado, o reforço do papel da Comissão, que poderá doravante notificar 
directamente aos Estados interessados os pareceres em caso de não conformidade com as
grandes orientações de política económica ou de ameaça para o bom funcionamento da 
União Económica e Monetária, bem como da passagem ao processo legislativo ordinário
para a adopção de normas detalhadas para o procedimento de supervisão multilateral, que 
deverá conduzir a um reforço da coordenação económica; 

4. Congratula-se com as alterações introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, que se 
converte no artigo 14.º do TFUE, relativo aos serviços de interesse económico geral, 
nomeadamente com a base jurídica que permite a definição de princípios e condições em 
cuja conformidade estes serviços podem ser prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse geral; congratula-se igualmente com a instauração 
do processo legislativo ordinário que permite ao Conselho e ao Parlamento estabelecer os 
princípios e condições para a prestação destes serviços; considera, no entanto, que estes 
progressos não invalidam a necessidade de a Comissão tomar a iniciativa de apresentar 
uma directiva-quadro neste domínio; 

5. Congratula-se com a maior relevância do papel atribuído aos parlamentos nacionais no 
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tocante ao controlo do princípio da subsidiariedade no quadro do processo legislativo 
ordinário; compromete-se, contudo, na ausência de uma consulta específica das 
representações nacionais, a diligenciar no sentido de permitir que estas participem
anualmente nas suas próprias deliberações sobre as grandes orientações de política 
económica; 

6. Verifica que os actos delegados previstos no artigo 290.º do TFUE são adaptados à
legislação financeira; congratula-se pelo facto de as delegações de poderes à Comissão 
serem claramente definidas quanto ao seu âmbito de aplicação e à sua duração; insiste, no 
entanto, nas especificidades do procedimento Lamfalussy, em particular no tocante à 
circulação da informação entre as diferentes instituições e à transparência da Comissão na 
elaboração das medidas legislativas, bem como na necessidade de preservar estas 
especificidades; 

7. Manifesta a sua preocupação pela adenda, no artigo 57.º do Tratado CE e actual artigo 
64.º do TFUE, de um processo de decisão por unanimidade dos Estados-Membros para 
adoptar restrições à livre circulação de capitais provenientes ou com destino a países 
terceiros se as referidas restrições violarem o estado de liberalização do mercado; 
considera que esta nova condição impedirá, na prática, as iniciativas europeias no domínio 
dos mercados financeiros que poderiam ser essenciais para a salvaguarda da estabilidade 
financeira europeia.
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