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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. Salienta que os Estados-Membros que partilham o euro necessitam reforçar ainda mais a 
estabilidade, a eficiência e a prestação de contas democrática; 

2. Regista que uma parte dos esforços visando combater a crise, como a adoção do "pacote 
de seis atos legislativos" ("Six-Pack") e a criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
dizem respeito apenas aos Estados-Membros da área do euro; 

3. Saúda a criação, em curso, de um mecanismo único de supervisão abrangendo a área do 
euro e aberto a todos os restantes Estados-Membros da UE;

4. Frisa que as políticas económicas de alguns Estados-Membros se encontram 
condicionadas pela Troïka, a qual não é devidamente sujeita à prestação de contas;

5. Acolhe favoravelmente o plano pormenorizado da Comissão; insta a Comissão a 
apresentar, propostas legislativas, no quadro do processo de codecisão, para a respetiva 
aplicação imediata;

6. Destaca que o conceito de "acordos contratuais" aplicável apenas a Estados-Membros 
individuais, tal como referido nas Conclusões do Conselho Europeu de dezembro de 2012, 
comporta o risco de gerar insegurança jurídica;

7. Considera que os esforços em matéria de recursos próprios devem ser acelerados, bem 
como em matéria de mobilidade laboral e de um orçamento da área do euro, a fim de que 
esta se torne uma área monetária otimizada;

8. Frisa que o artigo 3.º, n.º 4, do TUE dispõe "a União estabelece uma união económica e 
monetária cuja moeda é o euro", e o Protocolo n.º 14 relativo ao Eurogrupo estabelece a 
"necessidade de prever disposições específicas para um diálogo reforçado entre os 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro, na expectativa de que o euro se torne a moeda 
de todos os Estados-Membros"; caso esta situação supostamente transitória se prolongue, 
deve conceber-se, no seio do Parlamento Europeu, uma prestação de contas adequada para 
a atual área do euro e para os Estados-Membros que se comprometeram a integrá-la.


