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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 
com as respectivas normas constitucionais.

(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 
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 
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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 
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.

(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 
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 
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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

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.
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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.

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 
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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 
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 
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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.

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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