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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo:

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considerando J-A (novo)

Considerando que as instituições devem preparar-se para a eventual necessidade de rever os 
Tratados,

2. Considerando J-B (novo)

Considerando que o artigo 48.º do Tratado UE confere ao Parlamento Europeu competência 
para apresentar projectos de revisão dos Tratados,

3. 2-A (novo)

Solicita à Comissão que, além das medidas que podem e devem ser tomadas rapidamente no 
âmbito dos Tratados em vigor, encete uma reflexão sobre os desenvolvimentos institucionais 
que possam vir a ser necessários para o estabelecimento de uma governação económica 
coerente e eficiente;

4. 3-A (novo) 

Solicita à sua comissão competente que elabore um relatório sobre os aspectos constitucionais 
relativos à implementação da governação económica indispensável para o bom 
funcionamento e a exequibilidade da União Monetária, tendo plenamente em conta as 
decisões que virão a ser tomadas na sequência dos trabalhos do Grupo de Missão do Conselho 
sobre a Governação Económica,

– a incorporar as seguintes recomendações em anexo à sua proposta de resolução:

Recomendação 8-A (nova): Reflectir sobre os desenvolvimentos institucionais 
necessários para uma governação económica coerente e eficiente

Paralelamente às medidas que podem e devem ser tomadas o mais rapidamente possível no 
âmbito do quadro institucional existente, encetar uma reflexão destinada a identificar os 
limites desse quadro e a esboçar linhas para uma reforma dos Tratados que permita o 
estabelecimento dos mecanismos e estruturas indispensáveis para uma governação económica 
coerente e eficiente, assim como uma convergência macroeconómica real entre os Estados-
Membros da zona do euro e da UE no seu conjunto.

Recomendação 8-B (nova): Reflectir sobre uma nova prática interparlamentar para 
uma governação económica coerente e eficiente

É necessário assegurar uma melhor coordenação entre os trabalhos do Parlamento Europeu, 
cujos poderes orçamentais aumentaram, e os dos Parlamentos nacionais.
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