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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

3.2.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(12/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado da República Francesa relativo à proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições 
comuns para o acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais 
e para a correção do défice excessivo dos Estados-Membros da Zona Euro
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio de subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado da República 
Francesa sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

N° 53

SENADO
____

24 de janeiro de 2012 SESSÃO ORDINÁRIA de 2011-2012

ATENÇÃO
DOCUMENTO PROVISÓRIO

Apenas a impressão definitiva tem valor de texto autêntico 

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO 

Sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento que 
estabelece disposições comuns para o acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos 
orçamentais e para a correção do défice excessivo dos Estados-Membros da Zona Euro 
(E 6903).

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º 
octies, parágrafos 4.º e 5.º do Regimento do Senado, a proposta de resolução da 
Comissão das Finanças com o seguinte teor: 

Os artigos 3.º e 4.º da proposta de regulamento E 6903 estabelecem que:

– os projetos de lei de finanças e os planos orçamentais a médio prazo devem basear-se "em 
previsões macroeconómicas independentes",

– os Estados-Membros devem criar "conselhos orçamentais independentes",

– os Estados-Membros devem dotar-se de "regras orçamentais numéricas para o equilíbrio 
orçamental conducentes, nos processos orçamentais nacionais, à realização do seu objetivo  

orçamental de médio prazo", que "devem abranger as administrações públicas no seu 
todo e ter caráter vinculativo, consagrado, de preferência, a nível constitucional.".
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Tendo em conta o artigo 88-6.º da Constituição,

O Senado: 

Observações na generalidade

– Lamenta que a proposta de regulamento não esteja claramente fundamentada no que 
respeita ao princípio da subsidiariedade;

– Constata que, no caso da França, seria necessária uma revisão constitucional para que o 
princípio de equilíbrio estrutural fosse inscrito de modo plenamente vinculativo no processo 
orçamental nacional; recorda que o artigo 4.º do Tratado da União Europeia impõe à União a 
obrigação de respeitar "as estruturas políticas e constitucionais fundamentais dos 
Estados-Membros"; considera que, embora um ato de direito derivado possa ter tornado 
necessária uma revisão da Constituição, esse ato não pode impor aos Estados a modificação 
da sua Constituição;

– Interroga-se sobre se a proposta E 6903, que tem caráter de regulamento de aplicação direta 
embora exija medidas de transposição, respeita o artigo 288.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que estabelece a diferença entre diretivas e regulamentos;

Observações relativas ao princípio da subsidiariedade

– Recordando que o artigo 5.º do Tratado da União Europeia prevê que, em virtude do 
princípio da subsidiariedade, a União intervém apenas "se e na medida em que os objetivos da 
ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto 
ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos 
efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União", o que, tal como 
reconhecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, implica examinar não apenas se o 
objetivo da ação prevista pode ser mais bem atingido a nível comunitário, mas também se a 
intensidade da ação efetuada não excede a medida necessária para atingir o objetivo que esta 
ação visa realizar;

– Considerando que a proposta de regulamento não deve, por conseguinte, procurar impor os 
meios pelos quais os Estados-Membros devem respeitar os objetivos definidos pelo Pacto de 
Estabilidade e Crescimento;

– Considerando que os artigos 3.º e 4.º da proposta de regulamento E 6903 não podem, na sua 
redação atual, estar em conformidade com o princípio da subsidiariedade, tal como definido 
no artigo 5.º do Tratado da União Europeia e no Protocolo (n.º 2) anexo ao Tratado, a não ser 
que se faça a seguinte interpretação:

a) A composição e o funcionamento do "conselho orçamental independente" previsto no 
mesmo artigo devem possibilitar uma ampla faculdade de apreciação aos Estados-Membros;

b) Este critério deve aplicar-se também à natureza das "previsões macroeconómicas 
independentes" previstas no artigo 3.º, que, em particular, devem poder corresponder à média 
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das previsões de organismos económicos.

Tornou-se resolução do Senado em 24 de janeiro de 2012.

                                                                  O Presidente,

                                                          Assinado: Jean-Pierre BEL


