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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente o Livro Verde da Comissão, que representa um bom ponto de 
partida para a avaliação de possíveis soluções para fomentar a estabilidade financeira, a 
disciplina orçamental e o crescimento económico na UE; recorda que a introdução de 
obrigações de estabilidade constitui um recurso para a estabilidade a médio prazo e que 
são necessárias medidas adicionais para lutar eficazmente contra a crise da dívida 
soberana;

2. Sublinha que, entre as propostas sugeridas, a substituição total da emissão de obrigações 
de estabilidade por uma emissão nacional constituiria a melhor resposta à crise da dívida 
soberana; considera que os pré-requisitos aplicáveis em termos de integração económica, 
financeira e política não estão ainda cumpridos; considera, pois, que parece oportuno 
avançar gradualmente, nomeadamente no que diz respeito à implementação legal das 
obrigações de estabilidade; convida a Comissão a clarificar rapidamente todas as 
preocupações legais relativas ao quadro jurídico da implementação de obrigações de 
estabilidade e a apresentar propostas neste sentido, associando o Parlamento e o Conselho 
à medida do necessário;

3. Considera que a coerência com a legislação comunitária constitui uma condição prévia 
para a introdução de obrigações de estabilidade; nesse sentido, sublinha a necessidade de 
um quadro legal sólido que proporcione estabilidade nos mercados financeiros de uma 
forma que seja compatível com o Tratado, reduzindo, ao mesmo tempo, os perigos de 
risco moral, melhorando também a disciplina orçamental e criando margem para novas 
medidas que contribuam para a estabilidade do mercado e a sustentabilidade da dívida 
soberana;

4. Está ciente de que a introdução de obrigações de estabilidade pode melhorar a aplicação 
de políticas orçamentais a nível dos Estados-Membros; observa, por outro lado, que novas 
medidas em termos de governação económica podem obrigar a alterações do Tratado; 
solicita à Comissão que estude novas medidas para lutar rapidamente contra a crise da 
dívida soberana;

5. Partilha as preocupações da Comissão no que respeita a problemas contabilísticos no 
tratamento das obrigações de estabilidade de acordo com a legislação nacional; insta a 
Comissão a fazer uma avaliação abrangente do impacto das diferentes estruturas de 
garantia para as obrigações de estabilidade nos rácios nacionais dívida/PIB; 

6. Regista o problema do risco moral referido pela Comissão no seu Livro Verde, mas 
considera, no entanto, necessária uma análise pormenorizada deste problema, para que 
seja possível tirar conclusões corretas e encontrar, se necessário, soluções adequadas;

7. Convida a Comissão a estudar de forma mais aprofundada a possibilidade de uma 
combinação de abordagens através de uma implementação gradual; neste sentido, 
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considera que uma introdução de obrigações de estabilidade assente numa abordagem 
parcial poderia facilitar a aceitação por parte do mercado, ultrapassando, ao mesmo 
tempo, os condicionalismos legais. 
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