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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final – por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística.
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projecto de decisão do Conselho Europeu que altera o artigo 136.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia no que respeita a um mecanismo de 
estabilidade para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o n.º 6 do artigo 48.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta o relatório final do Grupo de Trabalho do Conselho Europeu sobre "O 
reforço da governação económica na UE",

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu que altera o artigo 136.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), apresentada ao Conselho Europeu em 16 de 
Dezembro de 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

– Tendo em conta a alínea b) do artigo 74.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A7-0000/2011),

A. Considerando que o n.º 4 do artigo 3.º do TUE estipula que "A União estabelece uma união 
económica e monetária cuja moeda é o euro";

B. Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do TFUE, a "política monetária para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro" é da "competência exclusiva" da União;

C. Considerando que o n.º 1 do artigo 5.º do TFUE estipula que "Os Estados-Membros 
coordenam as suas políticas económicas no âmbito da União", sendo aplicáveis disposições 
específicas aos Estados-Membros cuja moeda seja o euro;

D. Considerando que o projecto de decisão do Conselho Europeu, se adoptado, poderia levar à 
criar de um mecanismo totalmente fora da esfera da União, sem a atribuição de qualquer 
papel às instituições da União enquanto tal;

E. Considerando que a possibilidade de uma futura participação, por parte das instituições da 
União, neste mecanismo deverá ser salvaguardada e que deverá ser estabelecida uma ligação 
com vista a uma possível intervenção do orçamento da União no sistema de garantia;

F. Considerando que todas as possibilidades deverão ser exploradas numa perspectiva de, no 
futuro, integrar plenamente o referido mecanismo no quadro institucional da União e de se 
providenciar a participação no mesmo dos Estados-Membros cuja moeda não seja o euro;
considerando que esta abordagem pode incluir o recurso ao artigo 20.º do TUE relativo à 
cooperação reforçada;

G. Considerando que seria preferível que as regras que presidem ao mecanismo de estabilidade 
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fossem elaboradas pela Comissão;

H. Considerando que o mecanismo de estabilidade deve ser acompanhado pelo reforço dos 
aspectos preventivo e correctivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) e por 
medidas que permitam assegurar a competitividade a médio e longo prazo e lutar contra os 
desequilíbrios macroeconómicos entre Estados-Membros;

I. Considerando que a União deveria examinar a utilidade de um sistema de euro-obrigações 
enquanto complemento do mecanismo de estabilidade;

J. Considerando que a Comissão deve apresentar as propostas legislativas necessárias para 
reforçar a coordenação de políticas entre Estados-Membros e complementar a governação 
económica europeia;

K. Considerando que é dada aplicação aos princípios acima referidos através das alterações ao 
projecto de decisão do Conselho Europeu propostas no parecer emitido pela Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários;

L. Considerando que, tendo em conta as realidades políticas, o Parlamento está disposto a 
examinar alternativas para encontrar uma forma pragmática de avançar;

M. Considerando que, na história da integração europeia, os instrumentos intergovernamentais 
funcionaram como soluções "avant-garde" que abriram caminho à plena integração num 
dado momento; considerando que tais instrumentos foram, por conseguinte, concebidos para 
a prossecução da integração;

N. Considerando que o n.º 6 do artigo 48.º do TUE autoriza o Conselho Europeu, após consulta 
ao Parlamento, a adoptar uma decisão que altere todas ou parte das disposições da Parte III 
do TFUE;

O. Considerando que qualquer aumento ou diminuição das competências da União requereria 
um processo de revisão ordinário;

P. Considerando que qualquer nova revisão do TFUE deve ser efectuada segundo o processo 
ordinário e respeitar plenamente o método comunitário;

Q. Considerando que a decisão proposta apenas pode entrar em vigor após a sua aprovação 
pelos Estados-Membros, em conformidade com as respectivas normas constitucionais,

1. Salienta que a política monetária é uma política comunitária desde o Tratado de Maastricht;

2. Salienta a importância do euro para o projecto político e económico europeu, e apela ao 
sentido de responsabilidade e solidariedade de todos os Estados-Membros;

3. Sublinha que o mecanismo europeu de estabilidade faz parte integrante de um pacote global 
de medidas destinadas a definir um novo quadro, reforçando a disciplina orçamental e a 
coordenação das políticas económicas e financeiras dos Estados-Membros e, 
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concomitantemente, superando os desequilíbrios económicos e sociais e melhorando a 
competitividade;

4. Assinala que o Conselho não usou todas as possibilidades oferecidas pelos Tratados para 
assegurar a plena aplicação do PEC e melhorar a coordenação económica à escala europeia;

5. Considera que é essencial ir além das medidas temporárias, destinadas a estabilizar a área do 
euro, e que a União deve reforçar a sua governação económica; é de opinião que o reforço 
do PEC, o Semestre Europeu, a Estratégia Europa 2020 e a alteração do artigo 136.º do 
TFUE relativo a um mecanismo de estabilidade constituem apenas um primeiro passo nessa 
direcção;

6. Está profundamente apreensivo com a intenção dos Chefes de Estado e de Governo de 
estabelecerem o mecanismo de estabilidade permanente fora do quadro institucional da UE, 
tendo como consequência o facto de as instituições da União não serem plenamente 
associadas ao processo; sublinha que os Estados-Membros devem, em qualquer caso, 
respeitar a legislação da União e as prerrogativas das instituições nesta consagradas;

7. Lamenta que a actual situação política não tenha permitido explorar todas as outras 
possibilidades contempladas nos Tratados para a criação de um mecanismo de estabilidade 
permanente; considera, em particular, que, no âmbito das actuais competências da União no 
domínio da união económica e monetária (n.º 4 do artigo 3.º do TUE) e da política 
monetária para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro (alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º 
do TFUE), teria sido adequado fazer uso dos poderes conferidos ao Conselho pelo artigo 
136.º do TFUE ou, em alternativa, recorrer ao artigo 352.º do TFUE em articulação com o 
artigo 136.º do TFUE;

8. Considera que a instituição e o funcionamento do mecanismo de estabilidade permanente 
devem aproximar-se o mais possível do quadro da União Europeia, fazendo igualmente uso, 
por analogia, dos modelos institucionais de cooperação reforçada nos termos do artigo 20.º 
do TUE, a fim de associar as instituições da União numa fase preliminar e tranquilizar os 
Estados-Membros cuja moeda ainda não é o euro;

9. Declara que, para o projecto de decisão do Conselho Europeu proposto ser devidamente 
analisado, são necessárias informações adicionais, nomeadamente no que se refere à 
estrutura prevista para o mecanismo de estabilidade e às suas relações com as instituições da 
União, com o Fundo Monetário Europeu proposto e com o Fundo Monetário Internacional; 
subordina, por conseguinte, o seu apoio ao projecto de decisão do Conselho Europeu ao 
cumprimento das seguintes condições:

a) a reformulação do projecto de decisão do Conselho Europeu, tal como proposto 
nas alterações que figuram em anexo1, subentendendo-se que, ao transferir a 
disposição proposta do n.º 3 do artigo 136.º para o n.º 1 do artigo 136.º do TFUE, 
o mecanismo de estabilidade, não obstante o seu carácter intergovernamental 
inicial, seria colocado na perspectiva de uma eventual integração futura no quadro 
da União, por exemplo sob a forma de um tipo especial de agência, fazendo uso 
dos modelos institucionais de cooperação reforçada;
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ou

b) uma declaração clara do Conselho Europeu, garantindo que:

– as características operacionais do mecanismo de estabilidade permanente e as 
medidas de condicionalidade (um programa rigoroso de ajustamento 
económico e financeiro) serão determinadas com base numa recomendação da 
Comissão, após consulta ao Parlamento, e que a Comissão será responsável por 
assegurar o pleno respeito destas medidas e por que o mecanismo seja utilizado 
com precaução, mantendo o Parlamento regularmente informado;

– a Comissão executará todas as tarefas necessárias à aplicação e ao 
acompanhamento do mecanismo permanente e à avaliação da situação 
financeira dos Estados-Membros, mantendo o Parlamento regularmente 
informado;

– a assistência financeira concedida ao abrigo do mecanismo será sujeita a uma 
análise rigorosa e a um programa de recuperação económica e financeira; os 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro, ao decidirem conceder apoio 
financeiro, actuarão com base numa avaliação fornecida pela Comissão, pelo 
Banco Central Europeu e, na medida em que seja associado ao processo, pelo 
Fundo Monetário Internacional; e ainda

– o secretariado do mecanismo de estabilidade permanente será assegurado pela 
Comissão;

10. Recorda que o futuro mecanismo de estabilidade deverá, tanto quanto possível, recorrer às 
instituições da União, por exemplo para a execução de tarefas de natureza administrativa, 
uma vez que tal evitará a duplicação de estruturas, algo que, a longo prazo, seria prejudicial 
para a integração europeia;

11. Insiste na necessidade de a observância, pelos Estados-Membros, das orientações 
económicas estabelecidas pela Comissão e das condições impostas pelo mecanismo de 
estabilidade ser controlada pelo Parlamento, embora reconhecendo plenamente os direitos 
orçamentais e de controlo de cada parlamento nacional, em conformidade com o quadro 
constitucional de cada Estado-Membro participante;

12. Subscreve a intenção da Comissão de "garantir a coerência entre este futuro mecanismo e a 
governação económica prosseguida pela União, nomeadamente na área do euro, no respeito 
das competências atribuídas pelo Tratado à União e às suas instituições";

13. Sublinha que o projecto de decisão do Conselho Europeu, tal como alterado, não irá 
aumentar as competências da União, sendo, por conseguinte, objecto do processo de revisão 
simplificado do Tratado; faz notar, em contrapartida, que tal decisão não pode reduzir as 
competências das instituições da União nos domínios da política económica e monetária e da 
política monetária para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro, nem pode, em caso 
algum, prejudicar a correcta aplicação da legislação da União, em particular os artigos 122.º 



PR\856737PT.doc 9/22 PE458.618v01-00

PT

e 143.º do TFUE, e do acervo comunitário;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e ao 
Banco Central Europeu a título de parecer do Parlamento Europeu, em conformidade com o 
segundo parágrafo do n.º 6 do artigo 48.º do TUE.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Alteração ao projecto de decisão do Conselho Europeu

Artigo 136.º, nº 1, alínea b-A) (nova) do TFUE

"Por recomendação da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, o Conselho pode 
autorizar os Estados-Membros cuja moeda seja o euro a criarem um mecanismo de estabilidade 
a accionar caso seja indispensável para salvaguardar a estabilidade da área do euro no seu todo. 
A concessão de qualquer assistência financeira necessária ao abrigo do mecanismo será decidida 
com base numa proposta da Comissão Europeia e ficará sujeita a rigorosos critérios de
condicionalidade em conformidade com os princípios e objectivos da União.

O Parlamento Europeu e o Conselho estabelecem os princípios e as condições gerais para a 
condicionalidade da assistência financeira no âmbito do mecanismo, bem como o seu 
controlo, em conformidade com o processo mencionado no n.º 6 do artigo 121.º."
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14.2.2011

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS E MONETÁRIOS

dirigido à Comissão dos Assuntos Constitucionais

sobre o projecto de decisão do Conselho Europeu que altera o artigo 136.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no que respeita a um mecanismo de estabilidade para os 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Co-relatores: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Projecto de decisão
Considerando 1

Texto do Conselho Alteração

(1) O n.º 6 do artigo 48.º do Tratado da 
União Europeia (TUE) permite que o 
Conselho Europeu, deliberando por 
unanimidade, após consulta ao Parlamento 
Europeu, à Comissão e, em certos casos, ao 
Banco Central Europeu, adopte uma 
decisão que altere todas ou parte das 
disposições da Parte III do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). Essa decisão não pode aumentar 
as competências atribuídas à União pelos 
Tratados e a sua entrada em vigor está 
dependente da sua posterior aprovação 
pelos Estados-Membros em conformidade 

(1) O n.º 6 do artigo 48.º do Tratado da 
União Europeia (TUE) permite que o 
Conselho Europeu, deliberando por 
unanimidade, após consulta ao Parlamento 
Europeu, à Comissão e, em certos casos, ao 
Banco Central Europeu, adopte uma 
decisão que altere todas ou parte das 
disposições da Parte III do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). Essa decisão não pode aumentar 
as competências atribuídas à União pelos 
Tratados e a sua entrada em vigor está 
dependente da sua posterior aprovação por 
todos os Estados-Membros da UE em 
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com as respectivas normas constitucionais. conformidade com as respectivas normas 
constitucionais.

Justificação

A presente alteração pretende clarificar quais são os Estados-Membros da União Europeia que 
terão de aprovar a modificação do Tratado proposta.

Alteração 2

Projecto de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(3-A) Na sua reunião de 16 de Dezembro 
de 2010, o Conselho Europeu acordou 
também que os Estados-Membros cuja 
moeda não seja o euro poderão decidir 
participar numa base ad hoc nas 
operações conduzidas pelo mecanismo.

Justificação

Esta alteração é concordante com as Conclusões da reunião do Conselho Europeu de Dezembro 
de 2010.

Alteração 3

Projecto de decisão
Considerando 4

Texto do Conselho Alteração

(4) O mecanismo de estabilidade 
providenciará o instrumento necessário 
para lidar com situações de risco para a 
estabilidade financeira da área do euro no 
seu todo como as que ocorreram em 2010, 
ajudando desse modo a preservar a 
estabilidade económica e financeira da 
própria União. Na reunião de 16 de 
Dezembro de 2010, o Conselho Europeu 
acordou em que, dado que esse mecanismo 
se destina a salvaguardar a estabilidade 
financeira da área do euro no seu todo, o 

(4) O mecanismo de estabilidade 
providenciará o instrumento necessário 
para lidar com situações de risco para a 
estabilidade financeira da área do euro, 
composta pelos Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro, como as que ocorreram 
em 2010, ajudando a preservar a 
estabilidade económica e financeira da 
própria União. Na reunião de 16 de 
Dezembro de 2010, o Conselho Europeu 
acordou em que, dado que esse mecanismo 
se destina a salvaguardar a estabilidade 
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n.º 2 do artigo 122.º do TFUE deixará de 
ser necessário para esse efeito. Por 
conseguinte, os Chefes de Estado ou de 
Governo acordaram em que não deverá 
ser utilizado para tal.

financeira da área do euro no seu todo, o 
n.º 2 do artigo 122.º do TFUE deixará de 
ser necessário para esse efeito a partir da 
data de entrada em vigor da presente 
Decisão. 

Alteração 4

Projecto de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(4-A) O mecanismo de estabilidade 
completará as medidas adicionais 
tomadas para reduzir os riscos para a 
estabilidade financeira, como o reforço 
dos aspectos preventivo e correctivo do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma 
vigilância mais estrita dos orçamentos 
nacionais e o recurso a novos 
procedimentos no caso de desequilíbrios 
macroeconómicos.

Alteração 5

Projecto de decisão
Considerando 4-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

(4-B) Os Estados-Membros, 
especialmente aqueles cuja moeda seja o 
euro, têm que trabalhar em conjunto num 
espírito de solidariedade para abordar 
questões relativas à competitividade a 
médio e longo prazo e aos desequilíbrios 
macroeconómicos entre 
Estados-Membros.

Alteração 6
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Projecto de decisão
Considerando 4-C (novo)

Texto do Conselho Alteração

(4-C) A Comissão deve elaborar uma 
proposta para a adopção nos termos do 
processo legislativo ordinário de um 
conjunto de normas detalhadas sobre o 
modo de governo e funcionamento do 
mecanismo de estabilidade e deve 
especificar os instrumentos a utilizar no 
âmbito da sua competência.

Alteração 7

Projecto de decisão
Considerando 4-D (novo)

Texto do Conselho Alteração

(4-D) A Comissão deve examinar também 
outros mecanismos para assegurar a 
estabilidade financeira da zona euro e 
apresentar as propostas legislativas 
necessárias.

Alteração 8

Projecto de decisão
Considerando 4-E (novo)

Texto do Conselho Alteração

(4-E) A Comissão deve investigar o 
potencial de um futuro sistema de 
euro-obrigações como mecanismo 
adicional para preservar a estabilidade da 
zona euro e, em particular, deve estudar 
as condições em que este sistema poderia 
ser benéfico para todos os 
Estados-Membros participantes e para a 
zona euro no seu conjunto.
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Alteração 9

Projecto de decisão
Considerando 4-F (novo)

Texto do Conselho Alteração

(4-F) A crise pôs em evidência a 
necessidade de acelerar um processo de 
convergência económica equilibrado, 
sustentável e consolidado e de 
coordenação das políticas que vá além do 
actual quadro, contribuindo assim para o 
reforço do método da União. Por 
conseguinte, qualquer nova revisão do 
TFUE no quadro do processo normal 
deve conter propostas para garantir que 
as disposições relativas à criação e 
funcionamento de qualquer mecanismo 
de estabilidade se integrem e apliquem em 
virtude do método da União.

Alteração 10

Projecto de decisão
Artigo 1

Texto do Conselho Alteração

Ao artigo 136.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia é 
aditado o seguinte número:

Ao n.º 1 do artigo 136.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia é 
aditada a seguinte alínea:

"3. Os Estados-Membros cuja moeda seja 
o euro podem criar um mecanismo de 
estabilidade a accionar caso seja 
indispensável para salvaguardar a 
estabilidade da área do euro no seu todo. A 
concessão de qualquer assistência 
financeira necessária ao abrigo do 
mecanismo ficará sujeita a rigorosa 
condicionalidade.".

"c) criar um mecanismo de estabilidade 
permanente para salvaguardar a 
estabilidade da área do euro, composta 
pelos Estados-Membros cuja moeda seja o 
euro. Os Estados-Membros cuja moeda 
não seja o euro podem decidir participar 
no mecanismo. A concessão de qualquer 
assistência financeira necessária ao abrigo 
do mecanismo ficará sujeita a rigorosa 
condicionalidade coerente com os 
princípios e os objectivos d a União 
estabelecidos no Tratado da União 
Europeia e no presente Tratado. O 



PE458.618v01-00 16/22 PR\856737PT.doc

PT

mecanismo de estabilidade permanente 
será concebido de modo a fomentar a 
disciplina orçamental e contribuir para 
umas finanças públicas sustentáveis a 
longo prazo.".

Alteração 11

Projecto de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

Artigo 1.º-A
No artigo 136.º do TFUE, o primeiro 
parágrafo do n.º 2 passa a ter a seguinte 
redacção:
"Relativamente às medidas a que se 
referem as alíneas a) e b) do n.º 1, só têm 
direito a voto os membros do Conselho 
que representem os Estados-Membros 
cuja moeda seja o euro. No que respeita à 
alínea c) do n.º 1, só têm direito a voto os 
membros do Conselho que representem os 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro 
e os que representem os Estados-Membros 
que participem no mecanismo de 
estabilidade permanente e para ele 
contribuam."

Alteração 12

Projecto de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto do Conselho Alteração

Os Estados-Membros notificam sem 
demora o Secretário-Geral do Conselho da 
conclusão dos procedimentos para a 
aprovação da presente decisão em 
conformidade com as respectivas normas 
constitucionais.

Todos os Estados-Membros da UE
notificam sem demora o Secretário-Geral 
do Conselho da conclusão dos 
procedimentos para a aprovação da 
presente decisão em conformidade com as 
respectivas normas constitucionais.
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Justificação
A presente alteração pretende clarificar quais são os Estados-Membros da União Europeia que 
devem notificar o Secretário-Geral do Conselho da conclusão dos procedimentos para a 
aprovação da presente decisão.
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CARTA DE ALAIN LAMASSOURE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DOS 
ORÇAMENTOS, A CARLO CASINI, PRESIDENTE DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS

Comissão dos Orçamentos - O Presidente

Ref.:D(2011) 8060

Exmo. Senhor C. Casini
303128     18.02.2011 Presidente da Comissão dos 

Assuntos Constitucionais 
ASP09E205 Bruxelas

Senhor Presidente,

Na sua última reunião, realizada em 7 de Fevereiro, a Comissão dos Orçamentos teve a 
oportunidade de debater a proposta de alteração (aditamento de um novo n.º 3) do artigo 136.º do 
TFUE através do processo simplificado previsto no n.º 6 do artigo 48.º do TUE, actualmente em 
apreciação na Comissão dos Assuntos Constitucionais, tendo o debate decorrido na presença dos 
seus dois co-relatores, Elmar Brok e Roberto Gualtieri. Na sequência deste debate, a comissão 
decidiu examinar a opinião expressa por uma larga maioria dos seus membros durante o debate, 
enviando uma carta ao seu presidente.

A proposta em apreciação diz respeito à alteração do artigo 136.º do TFUE, por forma a permitir 
aos Estados-Membros interessados criar um mecanismo de estabilidade para a área do euro, que 
poderia ser accionado no caso de tal ser "indispensável para salvaguardar a estabilidade da área 
do euro no seu todo".

A Comissão dos Orçamento congratula-se com o facto de os Tratados reconhecerem a 
possibilidade de criação desse mecanismo de estabilidade. Mostra-se, no entanto, apreensiva 
com a possibilidade de a redacção proposta poder abrir caminho à criação de um mecanismo 
completamente fora da esfera da União, seja por via de mecanismos intergovernamentais, seja 
inclusive ao abrigo do direito privado, sem que seja atribuído qualquer papel às instituições 
europeias enquanto tal.

A Comissão dos Orçamentos considera que a credibilidade de qualquer mecanismo de 
estabilidade seria reforçada se a participação da União Europeia fosse prevista num determinado 
momento, nomeadamente através da possível intervenção do orçamento da União enquanto parte 
do mecanismo de garantia, tal como acontece com o actual Mecanismo Europeu de Estabilização 
Financeira (MEEF). A experiência recente parece confirmar profusamente esta tese.

Por outro lado, também é claro que a intervenção das instituições europeias permitiria um maior 
controlo democrático do mecanismo, nomeadamente no que se refere ao exercício, pelo 
Parlamento Europeu, dos seus poderes enquanto ramo da autoridade orçamental.
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Neste contexto, a Comissão dos Orçamentos considera essencial que às instituições comunitárias 
seja conferido um papel neste mecanismo, permitindo assim o exercício de um certo grau de 
controlo democrático sobre a gestão do fundo. Além disso, a possibilidade de uma futura 
participação da UE neste mecanismo deve ser salvaguardada e deve ser estabelecida uma ligação 
com vista a uma eventual intervenção do orçamento da União no sistema de garantia.

Por último, tendo em conta o amplo debate em curso sobre a governação económica, a Comissão 
dos Orçamentos gostaria de sublinhar que, embora concorde com a necessidade de mecanismos 
de execução reforçados para os casos de incumprimento dos critérios do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, considera que as sanções não devem incluir medidas relacionadas com os 
instrumentos de despesa previstos, no orçamento da União, para a execução das políticas 
europeias, tanto mais que estes adviriam de procedimentos conduzidos através de mecanismos 
predominantemente intergovernamentais.

Com os melhores cumprimentos,

B-1047 Bruxelas - Tel +32 2 28 43454 - Fax +32 2 28 49012 F-67070 Estrasburgo 
- Tel +33 3 88 1 72655 - Fax +33 3 88 1 76951

Alain Lamassoure
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ALTERAÇÃO INICIAL PROPOSTA POR ROBERTO GUALTIERI

Artigo136.º TFUE 
Versão consolidada –
Tratado de Lisboa

Artigo 136.º TFUE 
Tal como alterado pelo 
projecto de decisão do 
Conselho 

Artigo 136.º TFUE 
Projecto de proposta de 
alteração (Gualtieri)

1. A fim de contribuir para 
o bom funcionamento da 
união económica e 
monetária e de acordo com 
as disposições pertinentes 
dos Tratados, o Conselho, 
de acordo com o 
procedimento pertinente de 
entre os previstos nos 
artigos 121.º e 126.º, com 
excepção do procedimento 
referido no n.º 14 do 
artigo 126.º, adopta 
medidas específicas para 
os Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro, com o 
objectivo de:
a) Reforçar a coordenação 
e a supervisão da 
respectiva disciplina 
orçamental;
b) Elaborar, no que lhes 
diz respeito, as orientações 
de política económica, 
procurando assegurar a 
compatibilidade dessas 
orientações com as 
adoptadas para toda a 
União, e garantir a sua 
supervisão.

2. Relativamente às 
medidas a que se refere o 
n.º 1, só têm direito a voto 
os membros do Conselho 
que representem os 
Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro. 
A maioria qualificada dos 
referidos membros é 

1. A fim de contribuir para o 
bom funcionamento da união 
económica e monetária e de 
acordo com as disposições 
pertinentes dos Tratados, o 
Conselho, de acordo com o 
procedimento pertinente de 
entre os previstos nos 
artigos 121.º e 126.º, com 
excepção do procedimento 
referido no n.º 14 do 
artigo 126.º, adopta medidas 
específicas para os 
Estados-Membros cuja moeda 
seja o euro, com o objectivo 
de:
a) Reforçar a coordenação e a 
supervisão da respectiva 
disciplina orçamental;
b) Elaborar, no que lhes diz 
respeito, as orientações de 
política económica, 
procurando assegurar a 
compatibilidade dessas 
orientações com as adoptadas 
para toda a União, e garantir a 
sua supervisão.

2. Relativamente às medidas 
a que se refere o n.º 1, só têm 
direito a voto os membros do 
Conselho que representem os 
Estados-Membros cuja moeda 
seja o euro. 
A maioria qualificada dos
referidos membros é definida 
nos termos da alínea a) do 
n.º 3 do artigo 238.º.

3. Os Estados-Membros cuja 

1. A fim de contribuir para o 
bom funcionamento da união 
económica e monetária e de 
acordo com as disposições 
pertinentes dos Tratados, o 
Conselho, de acordo com o 
procedimento pertinente de 
entre os previstos nos 
artigos 121.º e 126.º, com 
excepção do procedimento 
referido no n.º 14 do 
artigo 126.º, adopta medidas 
específicas para os 
Estados-Membros cuja moeda 
seja o euro, com o objectivo 
de:
a) Reforçar a coordenação e a 
supervisão da respectiva 
disciplina orçamental;
b) Elaborar, no que lhes diz 
respeito, as orientações de 
política económica, 
procurando assegurar a 
compatibilidade dessas 
orientações com as adoptadas 
para toda a União, e garantir a 
sua supervisão.
"c) Por recomendação da 
Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu, o 
Conselho pode autorizar os 
Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro a criarem 
um mecanismo de 
estabilidade a accionar caso 
seja indispensável para 
salvaguardar a estabilidade 
da área do euro no seu todo. 
A concessão de qualquer 
assistência financeira 
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definida nos termos da 
alínea a) do n.º 3 do 
artigo 238.º.

moeda seja o euro podem 
criar um mecanismo de 
estabilidade a accionar caso 
seja indispensável para 
salvaguardar a estabilidade 
da área do euro no seu todo. 
A concessão de qualquer 
assistência financeira 
necessária ao abrigo do 
mecanismo ficará sujeita a 
rigorosa condicionalidade.

necessária ao abrigo do 
mecanismo ficará sujeita a 
rigorosos critérios de 
condicionalidade, em 
conformidade com os 
princípios e objectivos da 
União."

O Parlamento Europeu e 
o Conselho estabelecem os 
princípios e as condições 
gerais para a 
condicionalidade da 
assistência financeira no 
âmbito do mecanismo, 
bem como o seu controlo, 
em conformidade com o 
processo mencionado no 
n.º 6 do artigo 121.º.

2. Relativamente às medidas 
a que se refere o n.º 1, só têm 
direito a voto os membros do 
Conselho que representem os 
Estados-Membros cuja moeda 
seja o euro. 
A maioria qualificada dos 
referidos membros é definida 
nos termos da alínea a) do 
n.º 3 do artigo 238.º.


