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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre problemas constitucionais de uma governação multinível na União Europeia
(2012/2078(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE)1,

– Tendo em conta o Acordo sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União 
Económica e Monetária (TECG)2,

– Tendo em conta o pacote de seis propostas legislativas3,

– Tendo em conta o pacote de duas propostas de regulamento4,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/20025,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 22 de maio de 2013, sobre a proposta de 
regulamento do Conselho que confere ao BCE atribuições específicas no que diz respeito 
às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito6,

– Tendo em conta o relatório dos Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão 
Europeia, do Banco Central Europeu e do Eurogrupo intitulado «Rumo a uma verdadeira 
União Económica e Monetária», de 5 de dezembro de 20127,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Plano pormenorizado para uma 
União Económica e Monetária efetiva e aprofundada – Lançamento de um debate a nível 
europeu»8,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 20 de novembro de 2012, que contém 
recomendações à Comissão sobre o relatório dos Presidentes do Conselho Europeu, da 
Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Eurogrupo intitulado «Rumo a uma 
verdadeira União Económica e Monetária»9, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de maio de 2013, sobre as futuras propostas 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 JO L 306 de 23.11.2011.
4 JO L 140 de 27.05.13.
5 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
6Textos Aprovados, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM(2012) 0777, 28 de dezembro de 2012.
9 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0430.
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legislativas sobre a UEM1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de junho de 2013, sobre reforçar a democracia 
europeia na futura UEM2,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

A. Considerando que a diferenciação representa um elemento constitutivo do processo de 
integração europeia e um meio para permitir o seu progresso e garantir o pleno respeito 
do princípio da igualdade, entendido como a igualdade de tratamento de situações iguais 
e a desigualdade de tratamento de situações desiguais;

B. Considerando que a integração diferenciada deve continuar a desempenhar um papel de 
pioneiro no aprofundamento da integração europeia, iniciada por um subgrupo de 
Estados-Membros e mantendo-se aberta a todos os Estados-Membros com vista à plena 
integração nos Tratados;

C. Considerando que a diferenciação não pode prejudicar a cidadania da União, que é o 
estatuto fundamental dos nacionais dos Estados-Membros e que permite a todos os que 
se encontrem na mesma situação beneficiar, no âmbito de aplicação do Tratado, o mesmo 
tratamento jurídico, independentemente da sua nacionalidade;

D. Considerando que qualquer diferenciação deve respeitar a unidade do ordenamento 
jurídico europeu e a respetiva eficácia e coerência, o princípio da não-discriminação em 
razão da nacionalidade, bem como o funcionamento do mercado interno;

E. Considerando que a diferenciação pode ser invocada sempre que a ação comum não seja 
possível ou acessível;

F. Considerando que a diferenciação faz parte do quadro institucional único da União 
Europeia;

G. Considerando que os Tratados proporcionam diferentes opções e instrumentos de 
integração diferenciada, designadamente limitações do âmbito de aplicação territorial, 
cláusulas de salvaguarda, derrogações, autoexclusões, autoinclusões, cooperação 
reforçada, bem como disposições específicas para os Estados-Membros cuja moeda seja 
o euro, desde que tais instrumentos respeitem a unidade, a eficácia e a coerência do 
ordenamento jurídico europeu e estejam integrados no quadro institucional único (o 
método comunitário); 

H. Considerando que as derrogações concedidas ao abrigo do artigo 27.º, n.º 2, do TFUE 
permitem uma diferenciação entre determinados Estados-Membros, no âmbito de um ato 
jurídico dirigido a todos os Estados-Membros;

I. Considerando que o TFUE inclui, nos seus artigos 114.º, n.ºs 4 e 5, 153.º, n.º 4, 168.º, 
n.º 4, 169, n.º 4 e 193.º, cláusulas de salvaguarda que permitem aos Estados-Membros 
manter ou introduzir medidas de proteção mais rigorosas no âmbito de aplicação de um 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0222.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0269.
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ato jurídico dirigido a todos os Estados-Membros;

J. Considerando que a cooperação reforçada exige a participação de pelo menos nove 
Estados-Membros num domínio em que a União tem competência não exclusiva, permite 
aos Estados-Membros não participantes o envolvimento nas deliberações, mas não na 
votação, e está sempre aberta a todos os Estados-Membros;

K. Considerando que o processo de cooperação reforçada prevê a adoção de medidas 
vinculativas para um subgrupo de Estados-Membros após uma autorização concedida 
pelo Conselho por maioria qualificada e, no domínio da PESC, após uma autorização 
unanimidade;

L. Considerando que, de ponto de vista histórico, o Acordo de Schengen, de 1986, e a 
Convenção de Schengen, de 1990, assinados por um subgrupo de Estados-Membros que 
eliminaram os controlos nas respetivas fronteiras, o Acordo Relativo à Política Social, de 
1991, entre um subgrupo de Estados-Membros que alargaram as anteriores competências 
da CE em matéria de emprego e direitos sociais, possibilitando a votação por maioria 
qualificada, bem como a Convenção de Prüm, de 2005, entre um subgrupo de 
Estados-Membros e a Noruega, relativa ao intercâmbio de dados e à cooperação contra o 
terrorismo, constituem formas de integração diferenciada;

M. Considerando que o acervo de Schengen foi integrado nos Tratados pelo Tratado de 
Amesterdão, com autoexclusões por parte do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca;

N. Considerando que o Reino Unido e a Irlanda podem, sempre que o entenderem, solicitar 
a participação em determinadas ou em todas as disposições do acervo de Schengen e que 
a Dinamarca continua vinculada pelo Acordo e pela Convenção de Schengen iniciais;

O. Considerando que o Acordo Relativo à Política Social foi integrado nos Tratados pelo 
Tratado de Amesterdão, sem qualquer autoexclusão;

P. Considerando que o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) e o Tratado sobre 
Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária (o «Pacto 
Orçamental») foram concluídos num contexto intergovernamental, fora do âmbito dos 
Tratados;

Q. Considerando que o FEEF e ao MEE constituem acordos ao abrigo do Direito 
internacional celebrados entre os Estados-Membros cuja moeda é o euro;

R. Considerando que o TSCG é um tratado ao abrigo do Direito internacional celebrado 
pelos Estados-Membros, à exceção do Reino Unido e da República Checa, e que insta, no 
seu artigo 16.º, à inclusão das respetivas disposições pertinentes no Direito da UE;

S. Considerando que os acordos internacionais fora do âmbito dos Tratados, que visam a 
realização dos objetivos dos Tratados, foram utilizados como um instrumento de última 
instância para a integração diferenciada, instrumento esse que tem de respeitar a unidade, 
a eficácia e a coerência do ordenamento jurídico europeu; que estes acordos devem 
permanecer abertos a todos os Estados-Membros que se disponham a participar, tendo já 
integrado ou previsto uma obrigação de integrar o conteúdo do acordo internacional em 
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questão nos Tratados; 

T. Considerando que a criação da UEM representou um passo qualitativo rumo à integração 
diferenciada, definindo um modelo de governação multinível que afeta tanto as 
instituições como os procedimentos;

U. Considerando que, no domínio da política monetária, as disposições respeitantes ao BCE 
preveem uma diferenciação, tanto na estrutura institucional, que conta com o Conselho 
do BCE, enquanto principal órgão decisório, composto apenas pelos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro, e com o Conselho Geral, responsável por associar os 
Estados-Membros não pertencentes à zona euro, como na estrutura financeira, com os 
bancos centrais nacionais de todos os Estados-Membros enquanto subscritores do capital 
do BCE (artigo 28.º-1 do Estatuto do BCE), tendo presente que apenas os bancos centrais 
nacionais dos Estados-Membros cuja moeda seja o euro realizam o capital subscrito do 
BCE (artigo 48.º-1 do Estatuto do BCE);

V. Considerando que o artigo 127.º, n.º 6, do TFUE confere ao Conselho a capacidade de 
atribuir ao BCE tarefas específicas no que diz respeito a políticas relativas à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e de outras instituições financeiras, à exceção das 
empresas de seguros, e que foi utilizado como base jurídica para um regulamento que 
cria o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) para a área do euro e prevê uma 
participação voluntária dos Estados-Membros não pertencentes à área do euro, 
estabelecendo uma cooperação estreita com o BCE;

W. Considerando que, em virtude do artigo 139.º do TFUE, os Estados-Membros 
beneficiários de derrogações estão isentos da aplicação de disposições específicas do 
Tratado e dos direitos de voto relacionados;

X. Considerando que o TFUE, nos seus artigos 136.º e 138.º, prevê uma forma específica 
para a adoção de medidas aplicáveis aos Estados-Membros cuja moeda seja o euro, a 
saber, uma votação no Conselho limitada aos representantes desses Estados-Membros e, 
quando requerido pelo procedimento, a votação por parte de todo o Parlamento Europeu; 

Y. Considerando que o artigo 136.º do TFUE pode ser considerado uma forma específica de 
cooperação reforçada entre os Estados-Membros cuja moeda seja o euro; que a 
autorização é concedida pelos Tratados e que já se recorreu ao procedimento previsto 
pelos Tratados, em conjugação com o artigo 121.º, n.º 6, para a adoção de regulamentos; 

Z. Considerando que, no domínio da investigação, do desenvolvimento tecnológico e do 
espaço, o artigo 184.º do TFUE prevê a criação de programas suplementares ao 
programa-quadro plurianual que podem abranger apenas um subgrupo dos 
Estados-Membros que os financiam, sem prejuízo da eventual participação da União, 
mas que são adotados de acordo com o processo legislativo ordinário, envolvendo o 
Conselho e o Parlamento Europeu, com o acordo dos Estados-Membros visados por 
esses programas suplementares; 

AA. Considerando que, em conformidade com o artigo 21.º do Regulamento 996/2012 do 
Conselho, o princípio da universalidade do orçamento não impede um grupo de 
Estados-Membros de afetarem uma contribuição financeira ao orçamento da UE ou de 
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receitas específicas a fins específicos, à semelhança do que já se verifica, por exemplo, 
no caso do reator de alto fluxo ao abrigo da Decisão 2012/709/Euratom;

AB. Considerando que o artigo 137.º do TFUE e o Protocolo n.º 14 instituem o Eurogrupo 
enquanto órgão informal;

AC. Considerando que uma verdadeira UEM requer competências reforçadas, recursos 
financeiros e responsabilidade democrática e que a sua criação deve seguir uma 
abordagem em duas etapas baseada, em primeiro lugar, na utilização plena e imediata das 
potencialidades dos Tratados em vigor e, em segundo lugar, numa alteração do Tratado a 
definir por uma convenção;

AD. Considerando que, para ser eficaz e democrática, a governação da UEM deve assentar no 
quadro institucional e jurídico da União;

AE. Considerando que cumpre assegurar a legitimidade e a responsabilização democráticas 
ao nível decisório;

AF. Considerando que a UEM é estabelecida pela União, cujos cidadãos estão diretamente 
representados a nível da União no Parlamento Europeu;

A. PRINCÍPIOS

1. Reitera a sua convicção de que uma verdadeira UEM requer o aumento das competências 
da União, nomeadamente no domínio da política económica, bem como o reforço dos 
recursos próprios e das capacidades orçamentais, do papel e da responsabilidade 
democrática da Comissão e das prerrogativas do Parlamento;

2. Considera que uma melhor e mais clara repartição das competências e dos recursos entre 
a UE e os Estados-Membros pode e deve acompanhar uma forte apropriação e 
responsabilidade parlamentar no que toca às competências nacionais;

3. Reitera que, para ser eficaz e democrática, a governação de uma verdadeira UEM deve 
inscrever-se no âmbito do quadro institucional da União;

4. Considera que a diferenciação é um meio fundamental para promover uma integração 
mais aprofundada salvaguardando, simultaneamente, a integridade da UE, e para obter 
uma autêntica UEM dentro da União;

5. Salienta que os atuais procedimentos de integração diferenciada ao abrigo dos Tratados 
permitem avançar rumo ao estabelecimento de uma verdadeira UEM que seja plenamente 
coerente com o requisito de uma maior responsabilização democrática, de um aumento 
dos recursos financeiros, e de uma melhor capacidade decisória;

6. Salienta que as alterações ao Tratado necessárias para a conclusão de uma verdadeira 
UEM e a criação de uma União dos cidadãos e dos Estados devem basear-se nos 
instrumentos, nos procedimentos, nas práticas e na filosofia da integração diferenciada já 
existentes, melhorando a sua eficácia e coerência;

7. Frisa que, para ser coerente com a sua qualidade de instrumento para promover a 
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integração, salvaguardar a unidade da UE e garantir o pleno respeito do princípio da 
igualdade, a diferenciação tem de permanecer aberta e visar a inclusão de todos os 
Estados-Membros;

B. PROCEDIMENTOS

8. Considera que a diferenciação deve ser feita, de preferência e sempre que possível, no 
âmbito de um ato jurídico dirigido a todos os Estados-Membros, através de derrogações e 
cláusulas de salvaguarda, em vez de excluir alguns Estados-Membros do âmbito de 
aplicação territorial de um ato jurídico;

9. Considera que a coordenação das políticas económicas, sociais e de emprego se inscreve 
na categoria das competências partilhadas, que, de acordo com o artigo 4.º, n.º 1, do 
TFUE, abrange todos os domínios que não constam das listas exaustivas de competências 
de apoio ou exclusivas;

10. Considera que, por conseguinte, a especificidade das medidas adotadas nos termos do 
artigo 136.º do TFUE não se refere apenas ao facto de essas medidas serem específicas 
para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro, mas implica também que podem ter 
maior caráter vinculativo;

11. Salienta que, sempre que os Estados-Membros pretendam ser totalmente excluídos de um 
ato jurídico num domínio de competências não exclusivas da União, cumpre recorrer à 
cooperação reforçada em conformidade com as disposições pertinentes do Tratado, em 
vez de optar pela celebração de tratados internacionais;

12. Considera que o artigo 352.º do TFUE, que autoriza o Conselho a adotar as medidas 
adequadas para atingir um dos objetivos estabelecidos nos Tratados, se estes últimos não 
tiverem previsto os poderes necessários, pode ser utilizado em conjugação com o 
artigo 20.º do TUE, permitindo, assim, a ativação da cláusula de flexibilidade caso não se 
obtenha o consenso por unanimidade no Conselho através do mecanismo da cooperação 
reforçada;

13. Considera que é necessária a inclusão, no orçamento da UE, das despesas decorrentes da 
execução de uma cooperação reforçada a título de outras receitas ou de recursos próprios, 
a fim de assegurar o cumprimento dos princípios da legislação orçamental da UE, bem 
como de salvaguardar o lugar determinante do Parlamento Europeu enquanto autoridade 
orçamental; 

14. Insta a que o artigo 333.º, n.º 2, do TFUE seja sistematicamente aplicado ao estabelecer 
uma cooperação reforçada num domínio abrangido por uma competência não exclusiva 
da União que se refira a um processo legislativo especial e exorta o Conselho, 
deliberando por unanimidade dos Estados-Membros participantes, a adotar uma decisão 
que determine que, para efeitos da cooperação reforçada, deliberará de acordo com o 
processo legislativo ordinário;

15. Insta, sempre que possível, a um recurso sistemático à cláusula de ligação do artigo 48.º, 
n.º 7, do TUE, noutros processos que não a cooperação reforçada, a fim de consolidar a 
legitimidade democrática e a eficácia da governação da UEM;
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16. Considera que, sempre que não seja possível recorrer à cláusula de ligação, como, por 
exemplo, no caso da adoção das orientações de política económica e de emprego ou da 
Análise Anual do Crescimento, deve ser plenamente aproveitada a possibilidade de 
concluir acordos interinstitucionais de caráter vinculativo;

17. Recorda que o objetivo do artigo 48.º do TUE é, também, garantir a legitimidade 
democrática de qualquer alteração do Tratado, através do requisito de participação 
obrigatória do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais no procedimento de 
alteração;

18. Discorda da «contratualização» das relações entre a União e os Estados-Membros e 
reitera que a falta de competências e de poderes da União pode ser superada pelo recurso 
aos procedimentos oportunos ou, na ausência de uma base jurídica adequada, mediante a 
alteração dos Tratados;

C. DEMOCRACIA E INSTITUIÇÕES

19. Recorda que a UEM é estabelecida pela União e que o seu funcionamento tem de 
assentar na democracia representativa;

20. Salienta que o Parlamento Europeu é a única instituição diretamente representativa dos 
cidadãos a nível da União, é o órgão parlamentar da UEM, e que a sua participação 
adequada é essencial para assegurar a legitimidade e o funcionamento democráticos da 
UEM;

21. Considera que qualquer diferenciação formal dos direitos de participação parlamentar, 
baseada na origem dos deputados ao Parlamento Europeu, representa uma discriminação 
assente na nacionalidade, cuja proibição é um princípio basilar da União Europeia, para 
além de violar o princípio da igualdade dos cidadãos da União consagrado no artigo 9.º 
do TUE;

22. Considera que, no caso das medidas adotadas em conformidade com o artigo 136.º do 
TFUE ou no caso do recurso a uma cooperação reforçada, a assimetria decorrente, por 
um lado, da participação no Conselho dos representantes dos Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro (ou dos representantes dos países participantes), e, por outro, do 
envolvimento do Parlamento Europeu e da Comissão, enquanto representantes de todos 
os cidadãos da União e promotores do seu interesse geral, é totalmente coerente com os 
princípios da diferenciação e não diminui, ao invés, reforça a legitimidade de tais 
medidas;

23. Salienta que o Regimento do Parlamento Europeu faculta suficiente margem de manobra 
para organizar formas específicas de diferenciação com base em acordos políticos nos 
grupos políticos e entre os mesmos, a fim de prever um exame adequado da UEM;

24. Considera que é importante intensificar a cooperação com os parlamentos nacionais com 
base no artigo 9.º do Protocolo n.º 1 anexo aos Tratados, e regozija-se com o acordo 
sobre a criação de uma conferência interparlamentar para debater políticas orçamentais e 
económicas;
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25. Recorda que a legitimidade democrática e a responsabilização da UEM não podem ser 
garantidas através da cooperação interparlamentar, devendo, ao invés, ser asseguradas ao 
nível em que as decisões são tomadas e aplicadas, a saber, pelo Parlamento Europeu ao 
nível da UE e da UEM, e pelos parlamentos nacionais ao nível dos Estados-Membros;

26. Salienta que a Cimeira do Euro e o Eurogrupo são organismos informais de debate e não 
instituições com capacidade decisória relativa à governação da União Económica e 
Monetária;

27. Destaca o papel central da Comissão na governação da UEM, tal como confirmado pelo 
Pacto Orçamental e pelo tratado MEE; 

D. INTEGRAÇÃO DIFERENCIADA NO ÂMBITO DOS TRATADOS EM VIGOR: 
RUMO A UMA VERDADEIRA UEM

28. Congratula-se com a criação do Mecanismo Único de Supervisão (MUS) enquanto ato 
jurídico obrigatório para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro, aberto 
simultaneamente à participação voluntária de todos os Estados-Membros da UE, no 
âmbito do método comunitário;

29. Considera que as disposições do regulamento MUS, que exigem o acordo do Parlamento 
Europeu para a nomeação do Presidente e do Vice-presidente do Conselho de 
Supervisão, constituem um precedente importante para o reforço do papel do PE na 
governação baseada na diferenciação da UEM;

30. Recorda que o artigo 14.º do TUE confere ao Parlamento Europeu a função de controlo 
político, e considera que tal não se limita à criação, nos termos do artigo 226.º do TFUE, 
de comissões temporárias de inquérito que analisem as atividades da SSM, mas abrange 
também o direito de inquérito tradicionalmente conferido aos parlamentos nacionais a 
fim de controlar o poder executivo, nomeadamente de instauração de um inquérito 
independente relativamente às ações ou omissões do BCE que tenham ou possam ter 
conduzido a um acontecimento significativo no que respeita à estabilidade financeira, à 
confiança ou ao fracasso de uma instituição de crédito, bem como de pedido de acesso a 
todos os documentos nessa matéria;

31. Considera que, ao abrigo do artigo 114.º do TFUE e no âmbito dos Tratados em vigor, 
podem ser estabelecidos o Mecanismo Único de Resolução (MUR) e um mecanismo de 
garantia de depósito comum, que devem seguir o modelo do MUS, isto é, que sejam 
obrigatórios para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro e abertos à participação 
voluntária de outros Estados-Membros;

32. Opina que um ato jurídico cujo âmbito abrange todos os Estados-Membros, mas que 
prevê uma derrogação para os Estados-Membros que têm a opção de inclusão, pode 
basear-se no artigo 114.º do TFUE, porquanto a aproximação das disposições de um 
subgrupo de Estados-Membros reduz qualquer tipo de entraves subsequentes às 
disparidades entre os Estados-Membros;

33. Considera que a Comissão dispõe dos poderes de execução necessários para aplicar as 
decisões no que toca à resolução de crises de bancos estabelecidos nos Estados-Membros 
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participantes no MUR, desde que essas competências sejam clara e explicitamente 
definidas por um ato jurídico de execução e que o seu exercício esteja sujeito ao controlo 
do Parlamento e o Conselho;

34. Entende que essa missão, destinada inicialmente a um subgrupo de Estados-Membros, 
pode ser atribuída à Comissão, enquanto instituição de toda a UE, visto que a referida 
tarefa é abrangida por uma competência da União e que um âmbito de aplicação 
geográfica temporariamente limitado não confina, por sua vez, uma determinada 
competência da União;

35. Considera que o Mecanismo Europeu de Estabilidade, enquanto mecanismo que abrange 
os Estados-Membros cuja moeda seja o euro, pode constituir a proteção financeira do
MUS, o qual poderá abranger mais Estados-Membros do que o MEE;

36. Insta à celebração de um Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu e o BCE, 
no pleno respeito dos limites impostos pelo estatuto de independência do BCE, nos 
termos do artigo 130.º do TFUE, e de um acordo formal entre o Parlamento Europeu e o 
MEE, que vise assegurar a plena responsabilização democrática das suas atividades, 
designadamente as da Troica;

37. Salienta que as questões macroeconómicas da UEM e as questões do mercado financeiro 
que dizem respeito a todo o mercado interno estão estreitamente associadas e que 
qualquer diferenciação no Parlamento Europeu relativa às atividades da UEM deve evitar 
uma separação dessas duas questões;

38. Considera que a coordenação ex ante de grandes reformas económicas, a estabelecer por 
um regulamento nos termos do artigo 121.º, n.º 6 do TFUE, deve ser plenamente 
integrada no âmbito do Semestre Europeu, deve abranger todos os Estados-Membros 
cuja moeda seja o euro e deve estar aberta à participação voluntária dos países não 
pertencentes à zona euro;

39. Reitera o seu apelo à apresentação de uma proposta legislativa que vise criar um 
instrumento de competitividade e convergência, em conformidade com o artigo 121.º, 
n.º 6, do TFUE, enquanto mecanismo baseado em incentivos para uma coordenação 
reforçada da política económica de todos os Estados-Membros cuja moeda seja o euro, 
aberto à participação voluntária dos países não pertencentes à área do euro;

40. Considera este instrumento como o embrião da capacidade orçamental da UEM e salienta 
que os recursos financeiros do ICC devem integrar-se no orçamento da UE, mas fora dos 
limites máximos do QFP, de molde a respeitar os Tratados e o Direito da UE e garantir 
que o Parlamento Europeu seja plenamente associado, enquanto autoridade orçamental, 
permitindo, designadamente, a aprovação caso a caso das dotações orçamentais 
pertinentes;

41. Solicita a criação de um orçamento com vários níveis, mediante a inclusão de novos 
recursos próprios financiados pelas contribuições dos Estados-Membros que participam 
no ICC, ao abrigo de uma decisão sobre os recursos próprios alterada e através da 
afetação das receitas provenientes destes novos recursos próprios às despesas do ICC; 
insta à alteração da decisão sobre os recursos próprios, ou, se tal não for possível, à 
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utilização das receitas do imposto sobre as transações financeiras a título de outras 
receitas, a fim de compensar tais contribuições diretas;

42. Solicita a introdução, no âmbito do Semestre Europeu, de uma verdadeira codecisão, 
mediante um acordo interinstitucional, como um passo necessário para assegurar a 
legitimidade democrática requerida para uma maior coordenação das políticas 
económicas através do ICC;

43. Reitera a necessidade de reforçar a dimensão social da UEM através da criação de um 
pilar social, reafirmando, simultaneamente, que a política de emprego e a política social 
são políticas da União;

44. Considera que o alargamento do painel de avaliação do Procedimento relativo aos 
Desequilíbrios Macroeconómicos de molde a abranger indicadores sociais deve incluir 
todos os Estados-Membros da UE;

45. Considera que os parâmetros de referência previstos pelo ICC, bem como os 
estabilizadores automáticos, devem abranger todos os Estados-Membros que participam 
nesses instrumentos; 

46. Insiste em que as partes contratantes do Pacto Orçamental honrem plenamente o 
compromisso de integrar esse pacto no quadro jurídico da União Europeia, num prazo 
máximo de cinco anos; 

47. Reitera o apelo à transformação gradual da dívida excessiva num fundo de amortização 
para a área do euro, com base na proposta do Conselho de Peritos Económicos alemão; 
considera que o artigo 352.º do TFUE proporciona uma base jurídica para a criação desse 
fundo para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro, se necessário em conjugação 
com uma cooperação reforçada dos referidos Estados; 

48. Considera que a harmonização das bases dos impostos diretos nos termos do artigo 115.º 
do TFUE, e dos impostos indiretos, em conformidade com o artigo 113.º do TFUE 
constitui um passo importante rumo à criação de uma verdadeira união económica, para 
que se possa instituir a cooperação reforçada se a unanimidade necessária no Conselho 
não for alcançada;

E. INTEGRAÇÃO DIFERENCIADA E ALTERAÇÕES AO TRATADO

49. Considera que qualquer futura alteração do Tratado deve consagrar a integração 
diferenciada enquanto princípio e instrumento da unidade da União;

50. Entende que uma futura alteração do Tratado pode introduzir uma nova categoria de 
membro associado, incluindo uma integração parcial em determinados domínios de 
política da UE, como meio de reforçar a política europeia de vizinhança;

51. Considera que a cimeira da zona euro constitui uma configuração informal do Conselho 
Europeu;

52. Considera que o Eurogrupo constitui uma configuração informal do Conselho Assuntos 
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Económicos e Financeiros;

53. Insta a que o atual Comissário responsável pelos Assuntos Económicos e Financeiros 
seja também Ministro do Tesouro e Vice-Presidente permanente da Comissão;

54. Solicita a introdução de um voto de desconfiança a um membro da Comissão, mediante o 
qual o Parlamento Europeu obriga o Presidente da Comissão a pedir a demissão desse 
membro;

55. Insta à redução da maioria necessária para uma moção de censura ao Presidente da 
Comissão em conformidade com o artigo 234.º do TFUE a uma maioria dos membros 
que compõem o Parlamento Europeu e exorta a que a obrigação paralela de eleger um 
novo Presidente constitua uma condição para que a censura seja efetiva;

56. Apela a que os processos de votação no Conselho que exigem unanimidade passem, com 
raras exceções, a ser efetuados por maioria qualificada, e a que os atuais processos 
legislativos especiais sejam convertidos em processos legislativos ordinários;

57. Solicita a introdução de uma base jurídica para a criação das agências da União que 
possam desempenhar funções executivas específicas conferidas pelo Parlamento Europeu 
e pelo Conselho de acordo com o processo legislativo ordinário;

58. Considera que as agências da União devem obter o direito de adotar atos delegados 
sempre que um ato legislativo o previr (mediante a alteração do artigo 290.º do TFUE), 
bem como a possibilidade de exercer poderes de execução (mediante a alteração do 
artigo 291.º do TFUE);

59. Solicita a modernização da cláusula social do artigo 9.º do TFUE, em consonância com a 
cláusula ambiental do artigo 11.º do TFUE;

60. Considera que a votação por maioria qualificada inversa no Pacto Orçamental mais não é 
do que uma mera declaração política sem qualquer vínculo jurídico para os 
Estados-Membros e exorta, ao invés, à integração desta regra de votação nos Tratados e à 
alteração dos artigos 121.º, 126.º e 148.º do TFUE, de modo a que as propostas ou 
recomendações apresentadas pela Comissão possam entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho num determinado 
período predefinido, a fim de garantir a plena segurança jurídica; 

61. Defende a introdução do processo legislativo ordinário para a adoção das orientações 
gerais das políticas económicas dos Estados-Membros e da União, ao abrigo do 
artigo 121.º, n.º 2, do TFUE, bem como para a adoção das orientações em matéria de 
emprego, ao abrigo do artigo 148.º, n.º 2, do TFUE.

62. É favorável, reconhecendo embora que o procedimento de supervisão multilateral exige a 
celeridade dos processos decisórios, à inclusão nos processos decisórios, nos termos do 
artigo 121.º, n.º 4, do TFUE, e do artigo 148.º, n.º 4, do TFUE, do direito de o 
Parlamento propor uma alteração a uma proposta de recomendação da Comissão antes da 
respetiva adoção pela Comissão; a proposta pode ser rejeitada pelo Conselho, por maioria 
qualificada, se a Comissão emitir um parecer negativo, caso contrário, a recomendação 
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será reputada aprovada pela Comissão na sua versão alterada;

63. Exorta a que o Parlamento seja incluído no processo de supervisão orçamental, em 
conformidade com o artigo 126.º do TFUE, com o direito de alterar uma proposta de 
recomendação da Comissão, que pode ser rejeitada no Conselho por maioria qualificada 
se a Comissão emitir um parecer negativo; 

64. Solicita a supressão das limitações relativas à competência do Tribunal de Justiça 
previstas no artigo 126.º, n.º 10, do TFUE;

65. Solicita a alteração do artigo 136.º do TFUE, a fim de abrir o seu âmbito de aplicação à 
participação voluntária de Estados-Membros não pertencentes à área do euro, 
propiciando plenos direitos de voto em consonância com o processo de cooperação 
reforçada, e solicita a supressão das restrições, nos termos do artigo 136.º do TFUE, bem 
como a modernização deste artigo a fim de o tornar numa cláusula geral para a adoção de 
atos jurídicos relativos à coordenação e ao estabelecimento de normas mínimas 
juridicamente vinculativas em matéria de política económica, social e de emprego;

66. Solicita uma alteração do Tratado, tendo em vista a criação de uma base jurídica no 
capítulo sobre a política económica, a fim de permitir a criação de uma agência de dívida 
europeia para a emissão de obrigações, de participação obrigatória para os Estados-
Membros cuja moeda seja o euro e aberta aos Estados-Membros não pertencentes à zona 
euro; considera que é possível conjugar a criação dessa agência com a realização de uma 
verdadeira União orçamental;

67. Apela à inclusão do Parlamento Europeu no procedimento de nomeação do Presidente, 
do Vice-Presidente e dos restantes vogais da Comissão Executiva do BCE referidos no 
artigo 283.º do TFUE, exigindo a sua aprovação para as recomendações do Conselho;

68. Solicita a introdução de um processo legislativo especial que requeira quatro quintos dos 
votos no Conselho e a maioria dos membros que compõem o Parlamento, em 
conformidade com o artigo 312.º do TFUE, para a adoção do regulamento que estabelece 
o quadro financeiro plurianual;

69. Exorta à introdução de um processo legislativo especial que requeira quatro quintos dos 
votos no Conselho e a maioria dos membros que compõem o Parlamento, nos termos do 
artigo 311.º, terceiro parágrafo, do TFUE, para a adoção da decisão relativa aos recursos 
próprios;

70. Considera que a futura convenção deve analisar a criação de uma base jurídica que 
confira à União o poder de cobrar os seus próprios impostos, enquanto fonte de recursos 
próprios para o orçamento da União;

71. Tem em vista a inclusão da possibilidade de a União orçamentar um défice que não deve 
exceder um valor de referência especificado nos Tratados;

72. Solicita que seja estabelecido nos Tratados um orçamento multinível que preveja um 
quadro financeiro plurianual e um sistema de recursos próprios para os Estados-Membros 
cuja moeda seja o euro, bem como para todos os Estados-Membros que se disponham a 
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participar nesse orçamento reforçado;

73. Considera que os meios financeiros das agências da União devem constituir uma parte 
integrante do orçamento da União;

74. Insta a que seja exigido o consentimento do Parlamento Europeu relativamente a 
alterações ao Tratado, com uma maioria de dois terços dos membros que o compõem;

75. Entende que as futuras alterações ao Tratado devem entrar em vigor em toda a União, 
após a ratificação por parte de quatro quintos dos Estados-Membros, que representem a 
maioria da população da União, em conformidade com as respetivas regras 
constitucionais;

76. Defende o alargamento da cláusula de ligação prevista no artigo 48. º, n.º 7, do TUE à 
integralidade dos Tratados;

77. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.


