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Alteração  339 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo 

democráticos; 

6. Propõe uma revisão geral do 

Tratado, por forma a que a tomada de 

decisões e a responsabilidade residam no 

nível mais próximo possível dos cidadãos, 

em conformidade com o princípio de 

subsidiariedade; 

Or. sv 

 

Alteração  340 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo democráticos; 

6. Lamenta que o processo fraturante 

da «geometria variável» se tenha instalado 

no processo de decisão europeu de cada 

vez que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido no 

artigo 294.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia; esta 

situação não só gera um processo de 

tomada de decisões menos coeso e eficaz, 

como também contribui para um crescente 

défice de transparência e de 

responsabilização e controlo democráticos, 

bem como de escolhas ponderadas e 

solidárias nos planos económico e 

político; 
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Or. en 

 

Alteração  341 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo 

democráticos; 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; 

Or. el 

 

Alteração  342 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo 

democráticos; 

6. Observa que o processo da 

«geometria variável» está por vezes 

presente no processo de decisão europeu, 

frequentemente quando o Conselho 

Europeu decide aplicar métodos 

intergovernamentais e eludir o «método da 

União», tal como definido nos Tratados; 
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Or. en 

 

Alteração  343 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo 

democráticos; 

6. Observa que o processo da 

«geometria variável» corresponde ao 

princípio «Unida na diversidade» cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais, uma vez que 

só o método intergovernamental tem 

devidamente em conta a diversidade dos 

Estados-Membros, permitindo-lhes viver 

em boa vizinhança; 

Or. de 

 

Alteração  344 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo democráticos; 

6. Observa que, de cada vez que o 

Conselho Europeu decide aplicar métodos 

intergovernamentais e eludir o «método da 

União» («método comunitário»), tal como 

definido nos Tratados, esta situação não só 

gera um processo de tomada de decisões 

menos eficaz, como também contribui para 

um crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo democráticos; 
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Or. en 

 

Alteração  345 

György Schöpflin 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Observa que o processo fraturante 

da «geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», tal como definido nos 

Tratados; esta situação não só gera um 

processo de tomada de decisões menos 

eficaz, como também contribui para um 

crescente défice de transparência e de 

responsabilização e controlo 

democráticos; 

6. Observa que o processo flexível da 

«geometria variável» se instalou no 

processo de decisão europeu de cada vez 

que o Conselho Europeu decide aplicar 

métodos intergovernamentais e eludir o 

«método da União», embora não esteja 

definido nos Tratados, e o aceita como 

método viável de governação europeia; 

Or. en 

 

Alteração  346 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Entende que a alteração dos 

Tratados deve reforçar o processo de 

«cartão amarelo», a fim de que este 

funcione na prática, nomeadamente 

reduzindo o número de parlamentos 

nacionais discordantes requerido. 

 Entende que é necessário aumentar a 

influência dos parlamentos nacionais no 

processo legislativo da UE, que os 

parlamentos nacionais devem ter maior 

influência nas posições dos 

Estados-Membros no Conselho e que 



 

AM\1109252PT.docx 7/183 PE592.325v02-00 

 PT 

devem ter o mesmo direito que o 

Parlamento Europeu a apresentar 

propostas. 

 Considera que o aumento do recurso à 

cláusula de caducidade, que prevê a 

confirmação ou renegociação da 

legislação europeia no termo de um certo 

número anos, tornará mais fácil rever 

decisões incorretas; 

Or. sv 

 

Alteração  347 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Assinala que uma boa cooperação 

entre os Estados-Membros se reveste de 

grande importância e que os 

Estados-Membros devem manter a 

possibilidade de procurar estabelecer uma 

cooperação mais estreita num contexto 

mais restrito, quando a cooperação com 

todos os Estados-Membros não constitua 

uma opção viável em termos políticos; 

Or. nl 

 

Alteração  348 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Observa que as estruturas do 

Estado de direito, a prosperidade 

económica e um sistema social estável e 

justo no que diz respeito às prestações 

fazem parte da responsabilidade nacional 
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dos Estados-Membros; 

Or. de 

 

Alteração  349 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Assinala que a política na UE está 

marcada por um enfraquecimento 

sub-reptício da democracia e que a UE se 

tornou uma construção não democrática 

cuja política é definida por burocracias 

sem controlo democrático; solicita, por 

isso, reformas fundamentais da UE para 

que os Estados da Europa possam 

tornar-se novamente faróis da liberdade e 

da democracia no mundo; 

Or. de 

 

Alteração  350 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum 

europeu, sejam tidos em conta; entende, 

por «método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

7. Considera que o «método da 

União» de legislar serve os interesses 

europeus; observa também que o processo 

da «geometria variável» serve os 

interesses comuns dos Estados-Membros 

e que ambos são importantes para o 

processo de tomada de decisões da UE; 

entende, por «método da União», que a 

Comissão, enquanto ramo executivo, 

propõe legislação, que o Parlamento e o 

Conselho, representando respetivamente os 

cidadãos e os Estados-Membros, decidem 
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judicial final; deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; entende por «geometria 

variável» a prática em que as diferentes 

partes da União Europeia se integram a 

diferentes níveis e com ritmos distintos, 

dependendo da situação política de cada 

país; entende ainda que é necessário que 

tal aconteça, dado que a União não é um 

Estado homogéneo, mas sim uma União 

de nações soberanas que partilham uma 

identidade, uma cultura e uma história 

europeias comuns, mas também estão 

unidas na sua diversidade; 

Or. en 

 

Alteração  351 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; espera, na perspetiva de 

uma reforma desse método no âmbito de 

uma revisão dos Tratados e à semelhança 

do que se verifica nos ordenamentos 

nacionais para as respetivas assembleias 

legislativas, que também ao Parlamento 

Europeu, na qualidade de único órgão 

diretamente eleito pelos cidadãos, seja 

conferido verdadeiro poder de iniciativa; 
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Or. it 

 

Alteração  352 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum 

europeu, sejam tidos em conta; entende, 

por «método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Entende, por «método da União», 

que a Comissão, enquanto ramo executivo, 

propõe legislação, que o Parlamento e o 

Conselho, representando respetivamente os 

cidadãos e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

Or. de 

 

Alteração  353 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 
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de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; reconhece que se deve 

instituir um procedimento acelerado para 

garantir que, mesmo em caso de urgência, 

o «método da União» é respeitado. 

Or. en 

 

Alteração  354 

Paulo Rangel 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», o procedimento 

legislativo segundo o qual a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, enquanto as 

obrigações de unanimidade se tornam 

exceções absolutas, e o Tribunal de Justiça 

fiscaliza e garante o controlo judicial final; 

Or. en 

 

Alteração  355 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

7. Considera que o atual «método da 

União» é obsoleto e profundamente 

antidemocrático; entende, por «método da 
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especialmente o interesse comum 

europeu, sejam tidos em conta; entende, 

por «método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

União», que a Comissão, enquanto ramo 

executivo, propõe legislação, que o 

Parlamento e o Conselho, representando 

respetivamente os cidadãos e os Estados-

Membros, decidem deliberando por 

maioria, e que o Tribunal de Justiça 

fiscaliza e garante o controlo judicial final; 

Or. el 

 

Alteração  356 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe, no 

âmbito da sua competência, legislação, 

que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

Or. de 

 

Alteração  357 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o método de legislar que garante 

que todos os interesses, especialmente o 

interesse comum europeu, sejam 

formalmente tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem em 

codecisão, deliberando por maioria, e que 

o Tribunal de Justiça fiscaliza e garante o 

controlo judicial final; 

Or. en 

 

Alteração  358 

György Schöpflin 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» não é o único método de legislar 

que garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

Or. en 

 

Alteração  359 

Eleftherios Synadinos 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

processual final; 

Or. el 

 

Alteração  360 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar 

democrático que garante que o interesse 

comum europeu prevalece; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

Or. en 
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Alteração  361 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por maioria, e que o Tribunal 

de Justiça fiscaliza e garante o controlo 

judicial final; 

7. Considera que o «método da 

União» é o único método de legislar que 

garante que todos os interesses, 

especialmente o interesse comum europeu, 

sejam tidos em conta; entende, por 

«método da União», que a Comissão, 

enquanto ramo executivo, propõe 

legislação, que o Parlamento e o Conselho, 

representando respetivamente os cidadãos 

e os Estados-Membros, decidem 

deliberando por unanimidade, e que o 

Tribunal de Justiça fiscaliza e garante o 

controlo judicial final; 

Or. en 

 

Alteração  362 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Para o efeito, considera que a 

Comissão Europeia deve aplicar as 

disposições que eliminam o esquema de 

um comissário por Estado-Membro e 

adotar uma organização que lhe confira 

mais eficácia e eficiência e que 

racionalize as áreas de trabalho dos 

titulares das pastas comunitárias; nesse 

sentido, é possível tomar como base o que 

está já estabelecido no Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia; 

Or. es 
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Alteração  363 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Destaca a importância 

fundamental de os Estados-Membros 

cumprirem a legislação da União 

Europeia e considera que a sua correta 

aplicação deve ser mais atentamente 

assegurada e fiscalizada pela Comissão e 

o Parlamento Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  364 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Defende uma rede flexível na qual 

todos os Estados-Membros possam 

participar de acordo com as suas 

possibilidades; 

Or. de 

 

Alteração  365 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de 

Suprimido 
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«uma União cada vez mais estreita entre 

os povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), 

de modo a atenuar eventuais tendências 

para a desintegração e esclarecer uma vez 

mais a finalidade histórica, política e 

moral, assim como a natureza 

constitucional da União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  366 

György Schöpflin 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de «uma 

União cada vez mais estreita entre os povos 

da Europa» (artigo 1.º do TUE), de modo a 

atenuar eventuais tendências para a 

desintegração e esclarecer uma vez mais a 

finalidade histórica, política e moral, assim 

como a natureza constitucional da União 

Europeia; 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de «uma 

União cada vez mais estreita entre os povos 

da Europa» (artigo 1.º do TUE), de modo a 

atenuar eventuais tendências para a 

desintegração e esclarecer uma vez mais a 

finalidade histórica, política e moral, assim 

como a natureza constitucional da União 

Europeia; tal deve ser feito, 

nomeadamente, procurando obter 

contributos das diversas vozes existentes 

na Europa e tendo-as plenamente em 

conta para reforçar a legitimidade do 

projeto europeu; 

Or. en 

 

Alteração  367 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de 

8. Reafirma a missão de uma união 

entre os povos da Europa, que celebre e 
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«uma União cada vez mais estreita entre 

os povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), 

de modo a atenuar eventuais tendências 

para a desintegração e esclarecer uma vez 

mais a finalidade histórica, política e 

moral, assim como a natureza 

constitucional da União Europeia; 

respeite as semelhanças, bem como as 

individualidades únicas, que respeite os 

Estados-Membros e os desejos dos seus 

cidadãos, que tenha por objetivo uma 
Europa social e protetora, pois só assim 

poderemos trabalhar de forma mais 

harmoniosa, de modo a atenuar eventuais 

tendências para a desintegração e 

esclarecer uma vez mais a finalidade 

histórica, política e moral, assim como a 

natureza constitucional da União Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  368 

Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de «uma 

União cada vez mais estreita entre os povos 

da Europa» (artigo 1.º do TUE), de modo a 

atenuar eventuais tendências para a 

desintegração e esclarecer uma vez mais a 

finalidade histórica, política e moral, 

assim como a natureza constitucional da 

União Europeia; 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, não só reafirmar a missão 

de «uma União cada vez mais estreita entre 

os povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), 

de modo a atenuar eventuais tendências 

para a desintegração, mas também 

esclarecer o significado essencial dessa 

fórmula, cujo propósito deverá ser o de 

dotar a União Europeia de um quadro 
constitucional subscrito pelos seus povos e 

não apenas pelos Chefes de Estado e de 

Governo dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  369 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 



 

AM\1109252PT.docx 19/183 PE592.325v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de «uma 

União cada vez mais estreita entre os povos 

da Europa» (artigo 1.º do TUE), de modo a 

atenuar eventuais tendências para a 

desintegração e esclarecer uma vez mais a 

finalidade histórica, política e moral, 

assim como a natureza constitucional da 

União Europeia; 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, não só reafirmar a missão 

de «uma União cada vez mais estreita entre 

os povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), 

de modo a atenuar eventuais tendências 

para a desintegração, mas também 

esclarecer o significado essencial dessa 

fórmula, cujo propósito deverá ser o de 

dotar a União Europeia de uma 

verdadeira constituição subscrita pelos 

seus povos e não apenas pelos Chefes de 

Estado e de Governo dos 
Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  370 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de 

«uma União cada vez mais estreita entre os 

povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), de 

modo a atenuar eventuais tendências para 

a desintegração e esclarecer uma vez mais 

a finalidade histórica, política e moral, 

assim como a natureza constitucional da 

União Europeia; 

8. Considera essencial reafirmar que 

os povos da Europa têm o direito de 

governar o seu próprio futuro e que o 

texto sobre «uma União cada vez mais 

estreita entre os povos da Europa» (artigo 

1.º do TUE) não tem por objetivo limitar a 

liberdade de escolha e os direitos políticos 

dos cidadãos; 

Or. sv 

 

Alteração  371 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 
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Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de 

«uma União cada vez mais estreita entre 

os povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), 

de modo a atenuar eventuais tendências 

para a desintegração e esclarecer uma vez 

mais a finalidade histórica, política e 

moral, assim como a natureza 

constitucional da União Europeia; 

8. Considera que o método de tomada 

de decisões na União Europeia deve ser 

radicalmente alterado, de modo a atenuar 

eventuais tendências para a desintegração e 

redefinir a finalidade histórica, política e 

moral, assim como a natureza 

constitucional da União Europeia; 

Or. el 

 

Alteração  372 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, reafirmar a missão de 

«uma União cada vez mais estreita entre os 

povos da Europa» (artigo 1.º do TUE), de 

modo a atenuar eventuais tendências para 

a desintegração e esclarecer uma vez mais 

a finalidade histórica, política e moral, 

assim como a natureza constitucional da 

União Europeia; 

8. Considera essencial, nas presentes 

circunstâncias, repensar e reavaliar a 

missão de «uma União cada vez mais 

estreita entre os povos da Europa» 

(artigo 1.º do TUE), de modo a permitir 

que os Estados-Membros garantam a 

liberdade e a segurança dos seus 

cidadãos, promovam a sua prosperidade e 

prestem um contributo para uma Europa 

pacífica e próspera; 

Or. de 

 

Alteração  373 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Exorta à recuperação do pleno 
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sentido da expressão fundamental «povos 

da Europa» e ao lançamento de uma 

reflexão sobre a influência que as tensões 

territoriais presentes nos Estados-

Membros têm nessas tendências para a 

desintegração; dificilmente aqueles que 

não conseguiram, no seu Estado, integrar 

a sua própria diversidade conseguirão 

trazer estabilidade ao projeto europeu; 

Or. es 

 

Alteração  374 

Dennis de Jong 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Salienta que as revisões dos 

Tratados ou as propostas relativas ao 

alargamento da União Europeia não 

estão apenas sujeitas à aprovação dos 

parlamentos nacionais, mas, dependendo 

das possibilidades dos Estados-Membros, 

devem também ser submetidas aos 

cidadãos por meio de referendos; 

Or. nl 

 

Alteração  375 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Sugere que se tornem menos 

restritivos os requisitos para o 

estabelecimento de uma cooperação 

reforçada e estruturada, designadamente 

através da redução do número mínimo de 

Estados-Membros participantes; 
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Or. en 

 

Alteração  376 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Para isso, e na linha dos 

conteúdos do «Manifesto de 

Estrasburgo», assinado por um número 

significativo de eurodeputados que 

representam minorias nacionais 

históricas a que pertencem mais de 70 

milhões de europeus, exorta as 

instituições comunitárias a terem um 

papel mais ativo na resolução deste tipo 

de tensões políticas quando os conflitos 

atingem, nos Estados-Membros, um ponto 

de não retorno; na reforma da União 

deveria incluir-se um sistema de 

arbitragem para este tipo de conflitos 

políticos que evite a sua judicialização; a 

arbitragem deve assentar em esquemas 

internacionalmente aplicados neste tipo 

de situações e deve ser animada pelo 

princípio de que as partes em conflito não 

podem impedir o debate num ambiente de 

livre expressão, nem impor 

unilateralmente uma posição ou solução, 

de acordo com os princípios da chamada 

«Lei da Clareza», do Canadá; 

Or. es 

 

Alteração  377 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 
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Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, Auto inclusões e 

derrogações; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  378 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  379 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

Suprimido 
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derrogações; 

Or. en 

 

Alteração  380 

Diane James 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  381 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e derrogações 

ou no mínimo, caso isso não seja possível, 

conceda a todos os Estados-Membros os 

mesmos direitos e prerrogativas, na ótica 

da plena igualdade entre Estados; 

Or. it 
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Alteração  382 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados reforce a atual «geometria 

variável», a fim de tornar a União mais 

eficaz; 

Or. sv 

 

Alteração  383 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 
autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize de forma 

generalizada a atual «geometria variável», 

bem como as autoexclusões, autoinclusões 

e derrogações; 

Or. el 

 

Alteração  384 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 9. Propõe que a próxima revisão dos 
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Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Tratados avalie se estes ainda se adequam 

à sua finalidade nestes tempos 

conturbados e se há insuficiências que 

devam ser objeto de diálogo, tendo em 

vista definir a forma como, numa União 

de iguais, poderemos colmatá-las; 

Or. en 

 

Alteração  385 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados ponha fim às autoexclusões dos 

Estados-Membros a título individual, ao 

nível do direito primário da UE; 

Or. en 

 

Alteração  386 

György Schöpflin 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte»; 

Or. en 
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Alteração  387 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as atuais diferenças 

perturbadoras, pondo fim à prática das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Or. de 

 

Alteração  388 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», pondo fim à prática das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Or. de 

 

Alteração  389 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 
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Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

reexaminando a prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Or. el 

 

Alteração  390 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados reorganize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 

Or. en 

 

Alteração  391 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», ou seja, a Europa «à la carte», 

pondo fim à prática disruptiva das 

autoexclusões, autoinclusões e 

9. Propõe que a próxima revisão dos 

Tratados racionalize as perturbações 

introduzidas pela atual «geometria 

variável», pondo fim à prática disruptiva 

das autoexclusões, autoinclusões e 

derrogações; 
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derrogações; 

Or. en 

 

Alteração  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Considera que as instituições, 

políticas e instrumentos futuros da UEM, 

tal como definidos no novo Tratado, 

deverão ser aplicáveis a todos os Estados-

Membros, exceto nos casos em que se 

considere necessário ou justificado 

conceder derrogações ou períodos de 

transição específicos a alguns 

Estados-Membros, e a título excecional e 

temporário; 

Or. en 

 

Alteração  393 

Dennis de Jong 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Sublinha que compete aos 

próprios Estados-Membros zelar por 

serviços públicos como a habitação social, 

cuidados, água, eletricidade, transportes 

públicos, Internet e ensino, assim como 

por todas as demais funções prioritárias 

que os cidadãos consideram de interesse 

geral; 

Or. nl 
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Alteração  394 

Dennis de Jong 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Considera que, a fim de combater 

o dumping social, é necessário que os 

próprios Estados-Membros possam 

regular os seus mercados de trabalho, 

mesmo que em situações de emergência 

isso implique uma suspensão temporária 

da livre circulação dos trabalhadores; 

salienta que incumbe aos próprios 

Estados-Membros proceder aos controlos 

nos locais de trabalho a fim de combater 

práticas de exploração ilícitas; 

Or. nl 

 

Alteração  395 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Considera que o novo Tratado 

deve prever mecanismos adequados, sob a 

responsabilidade da Comissão, para: 

assegurar a coerência de todas as 

políticas europeias, preservar a 

integridade do mercado único e impedir a 

discriminação dos Estados-Membros que 

ainda não integram a área do euro; 

Or. en 

 

Alteração  396 

Diane James 

 



 

AM\1109252PT.docx 31/183 PE592.325v02-00 

 PT 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou 

seja, em alguns domínios específicos da 

política da União; considera que este 

estatuto deve ser acompanhado de 

obrigações que correspondam aos direitos 

associados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  397 

György Schöpflin 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou 

seja, em alguns domínios específicos da 

política da União; considera que este 

estatuto deve ser acompanhado de 

obrigações que correspondam aos direitos 

associados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  398 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 
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Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou 

seja, em alguns domínios específicos da 

política da União; considera que este 

estatuto deve ser acompanhado de 

obrigações que correspondam aos direitos 

associados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  399 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou 

seja, em alguns domínios específicos da 

política da União; considera que este 

estatuto deve ser acompanhado de 

obrigações que correspondam aos direitos 

associados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 



 

AM\1109252PT.docx 33/183 PE592.325v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados, que 

devem incorporar obrigações em matéria 

de financiamento das instituições 

comunitárias, compromissos de disciplina 

e coordenação fiscal, respeito pelas 

normas de funcionamento do mercado 

único e competência e mecanismos 

acelerados para a plena integração dos 

interessados, com base no estatuto de 

Estado Associado; 

Or. es 

 

Alteração  401 

Mercedes Bresso, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

10. Recomenda que, em vez das 

autoexclusões a título individual, se 

proponha uma nova espécie de adesão aos 

Estados-Membros que apenas pretendam 

participar em alguns domínios específicos 

da política da União; considera que este 

tipo de adesão com um envolvimento 

limitado no processo de tomada de 

decisões deve ser acompanhado de 

obrigações que correspondam aos direitos 

associados, como, por exemplo, uma 

contribuição para o orçamento da UE e o 

respeito pelos valores fundamentais e as 

quatro liberdades da União;  
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Or. en 

 

Alteração  402 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou 

seja, em alguns domínios específicos da 

política da União; considera que este 

estatuto deve ser acompanhado de 

obrigações que correspondam aos direitos 

associados; 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se desenvolva um 

instrumento ou até um estatuto, de modo a 

criar em redor da UE um círculo de 

parceiros constituído por países que ainda 

não possam ou não queiram aderir à 

União; 

Or. en 

 

Alteração  403 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros que apenas pretendam 

participar «à margem», ou seja, em alguns 

domínios específicos da política da União; 

considera que este estatuto deve ser 

acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados, com 

primazia para o respeito pelo Estado de 

direito e a livre circulação de pessoas; 

Or. en 
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Alteração  404 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União, um estatuto especial ainda a 

definir com maior precisão; 

Or. de 

 

Alteração  405 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

10. Recomenda que se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

Or. de 

 

Alteração  406 

Andrey Kovatchev 
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Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros da periferia que apenas 

pretendam participar «à margem», ou seja, 

em alguns domínios específicos da política 

da União; considera que este estatuto deve 

ser acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

10. Recomenda que, em vez destas 

derrogações múltiplas, se proponha uma 

espécie de «estatuto de associado» aos 

Estados-Membros que apenas pretendam 

participar «à margem», ou seja, em alguns 

domínios específicos da política da União; 

considera que este estatuto deve ser 

acompanhado de obrigações que 

correspondam aos direitos associados; 

Or. bg 

Alteração  407 

Viviane Reding 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Considera que a melhor estrutura 

para uma União Europeia preparada para 

o futuro consistiria em círculos 

concêntricos abertos, com um círculo 

interior de Estados-Membros que 

partilhem todas as políticas da União e 

um segundo círculo de Estados-Membros 

que não partilhem todas as políticas da 

União, rodeado de um círculo de países 

amigos com os quais os Estados-Membros 

possam partilhar tudo menos as 

instituições; 

Or. en 

 

Alteração  408 

Paulo Rangel, Constance Le Grip, Alain Lamassoure 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Considera que a possibilidade de 

integração diferenciada deve ser deixada 

em aberto para todos os 

Estados-Membros, se estes puderem e 

quiserem avançar com os objetivos 

comuns da União; observa, contudo, que 

essa integração diferenciada só deverá 

variar no tempo, de modo a assegurar 

uma aplicação clara e uniforme dos 

Tratados; 

Or. en 

 

Alteração  409 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Considera que o quadro 

institucional único deverá ser preservado 

e qualquer forma de flexibilidade deverá 

procurar alcançar os objetivos comuns da 

União, sem comprometer o princípio da 

igualdade de todos os cidadãos e 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  410 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ramón Jáuregui 

Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de Suprimido 
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«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área 

do euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

Or. en 

 

Alteração  411 

György Schöpflin 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área 

do euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  412 

Max Andersson 
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Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 
respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área 

do euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

11. Considera que se deve respeitar a 

vontade da maioria dos cidadãos da 

Grã-Bretanha de sair da UE e que lhes 

deve ser proporcionado um acordo justo e 

favorável a ambas as partes; 

Or. sv 

 

Alteração  413 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área 

do euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» poderia ser um 

bom fundamento para a cooperação entre 

o Reino Unido e a UE, que resultaria em 

benefícios mútuos e fomentaria a 

segurança na Europa; 

Or. pl 
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Alteração  414 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Constance Le Grip, Alain 

Lamassoure 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior Estado-

Membro que não pertence à área do euro, 

afeta a solidez e o equilíbrio institucional 

da União — uma situação nova, que 

torna ainda mais premente a necessidade 

de rever os Tratados; 

11. Assinala que o novo instrumento 

ou estatuto também poderia ser uma das 

soluções possíveis para respeitar a vontade 

da maioria dos cidadãos do Reino Unido de 

sair da UE; 

Or. en 

 

Alteração  415 

Mercedes Bresso 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área 

do euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

11. Assinala que este novo tipo de 

adesão também poderia ser uma das 

soluções possíveis para respeitar a vontade 

de uma pequena maioria dos cidadãos do 

Reino Unido de sair da UE; 
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institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

Or. en 

 

Alteração  416 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; Salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores Estados-

Membros e o maior Estado-Membro que 

não pertence à área do euro, afeta a solidez 

e o equilíbrio institucional da União — 

uma situação nova, que torna ainda mais 

premente a necessidade de rever os 

Tratados; 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta que 

a saída do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União; 

Or. de 

 

Alteração  417 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

11. Assinala que o voto para o Reino 

Unido sair da UE não representa todas as 

regiões que votaram; considera que a 

decisão maioritária de sair da UE deve ser 
respeitada, tal como a vontade das 

populações de certas regiões que votaram 
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vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área 

do euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

para permanecer na UE, e salienta que o 

voto da população da Irlanda do Norte e 

da Escócia deve ser respeitado ao abrigo 

do princípio do consentimento; 

Or. en 

 

Alteração  418 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores Estados-

Membros e o maior Estado-Membro que 

não pertence à área do euro, afeta a solidez 

e o equilíbrio institucional da União — 

uma situação nova, que torna ainda mais 

premente a necessidade de rever os 

Tratados; 

11. Assinala que este novo tipo de 

estatuto também poderia ser uma das 

soluções possíveis para respeitar a vontade 

da maioria dos cidadãos do Reino Unido de 

sair da UE; salienta a importância de que 

esta vontade seja respeitada, dado que a 

saída do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União; 

Or. de 

 

Alteração  419 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 11. Assinala que este novo tipo de 
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«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados à luz dos 

interesses dos cidadãos e da democracia; 

Or. el 

 

Alteração  420 

Richard Corbett 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior Estado-

Membro que não pertence à área do euro, 

afeta a solidez e o equilíbrio institucional 

da União — uma situação nova, que torna 

ainda mais premente a necessidade de 

rever os Tratados; 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria daqueles 

que votaram no recente referendo do 

Reino Unido para sair da UE, tendo 

simultaneamente em conta os 48,1 % que 

nela queriam permanecer; observa que a 

saída do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

Or. en 

 

Alteração  421 

Diane James 
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Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos 

cidadãos do Reino Unido de sair da UE; 

salienta a importância de que esta 

vontade seja respeitada, dado que a saída 

do Reino Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior Estado-

Membro que não pertence à área do euro, 

afeta a solidez e o equilíbrio institucional 

da União — uma situação nova, que torna 

ainda mais premente a necessidade de 

rever os Tratados; 

11. Salienta que a vontade da maioria 

dos cidadãos do Reino Unido de sair da UE 

deve ser respeitada, dado que a saída do 

Reino Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior Estado-

Membro que não pertence à área do euro, 

afeta a solidez e o equilíbrio institucional 

da União — uma situação nova, que torna 

ainda mais premente a necessidade de 

rever os Tratados e de, em seguida, 

dissolver a União; 

Or. en 

 

Alteração  422 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» poderia ser uma 

das soluções possíveis para respeitar a 

vontade da maioria dos cidadãos do Reino 

Unido de sair da UE; salienta a importância 

de que esta vontade seja respeitada, dado 

que a saída do Reino Unido, enquanto um 

dos maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

Or. en 
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Alteração  423 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Assinala que este novo tipo de 

«estatuto de associado» também poderia 

ser uma das soluções possíveis para 

respeitar a vontade da maioria dos cidadãos 

do Reino Unido de sair da UE; salienta a 

importância de que esta vontade seja 

respeitada, dado que a saída do Reino 

Unido, enquanto um dos maiores 

Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

11. Assinala que este «estatuto de 

associado» também poderia ser uma das 

soluções possíveis para respeitar a vontade 

da maioria dos cidadãos do Reino Unido de 

sair da UE; salienta a importância de que 

esta vontade seja respeitada, dado que a 

saída do Reino Unido, enquanto um dos 

maiores Estados-Membros e o maior 

Estado-Membro que não pertence à área do 

euro, afeta a solidez e o equilíbrio 

institucional da União — uma situação 

nova, que torna ainda mais premente a 

necessidade de rever os Tratados; 

Or. en 

 

Alteração  424 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Insiste na necessidade de 

acompanhar com atenção a evolução 

política e institucional que se verifique em 

reinos como o da Escócia, em que foi 

expressa com clareza a sua vontade de 

permanecer na União; considera que o 

facto de essa intenção ter sido expressa 

numa consulta legal e democrática 

deveria conduzir ao estabelecimento de 

um mecanismo de integração acelerada, 

que deveria iniciar-se com a aquisição 

automática do estatuto de Estado 
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Associado e ao qual não deveria 

aplicar-se o princípio de veto que 

funciona com as outras candidaturas de 

adesão à União; 

Or. es 

 

Alteração  425 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Observa e respeita o facto de as 

populações da Irlanda do Norte e da 

Escócia terem votado, por uma maioria 

esmagadora, no sentido de permanecer na 

UE; considera que se deve encontrar um 

compromisso que permita à Irlanda do 

Norte manter-se como membro da União 

Europeia; exorta a UE a continuar a 

apoiar proativamente o processo de paz 

na Irlanda e a assegurar a sua 

manutenção em quaisquer negociações 

sobre a retirada britânica; salienta que 

também se deve encontrar um 

compromisso relativamente à Escócia, se 

os seus cidadãos manifestarem a sua 

vontade neste sentido; 

Or. en 

 

Alteração  426 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Considera que a UE deve envidar 

esforços para auxiliar a Escócia, a 

Irlanda do Norte e Gibraltar a 
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permanecerem na UE (ou a ficarem o 

mais ligados possível à União), 

respeitando a sua vontade democrática, 

tanto no caso de manterem o seu estatuto 

nacional atual como no caso de decidirem 

alterá-lo democraticamente. 

Or. en 

 

Alteração  427 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Assinala que a nomeação do 

deputado do Parlamento Europeu Guy 

Verhofstadt enquanto «Observador do 

Parlamento Europeu para as negociações 

do Brexit» é o resultado de uma 

diplomacia de bastidores sem 

transparência no seio do Parlamento 

Europeu, não tendo sido aprovada pelo 

plenário; 

Or. de 

 

Alteração  428 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; 
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participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

Or. de 

 

Alteração  429 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; 

Or. en 

 

Alteração  430 

Diane James 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 
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participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; 

Or. en 

 

Alteração  431 

Morten Messerschmidt, Ashley Fox, Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; 

Or. en 

 

Alteração  432 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 
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Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída, o que corresponde plenamente às 

disposições dos Tratados; 

Or. pl 

 

Alteração  433 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório nas 

instituições da UE, excetuando as 

negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que, durante as 

negociações relativas à saída, terão de ser 

adotadas disposições temporárias, no que 

respeita à participação do Reino Unido no 

processo de tomada de decisões europeu, 

visto que será politicamente difícil aceitar 

que um Estado-Membro em vias de sair 

influa nas decisões que afetam a União, da 

qual em breve deixará de ser membro; 

propõe que, antes de se tomar uma 

decisão formal, se realize uma consulta 

informal para dar visibilidade à decisão 

que seria tomada sem a participação do 
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Reino Unido; 

Or. en 

 

Alteração  434 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; recorda o 

princípio da cooperação leal enunciado 

nos Tratados (artigo 4.º, n.º 3, do TUE); 

Or. en 

 

Alteração  435 

Jérôme Lavrilleux, Arnaud Danjean, Marc Joulaud, Franck Proust, Michel Dantin, 

Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Maurice 

Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Renaud Muselier 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 
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em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que, nomeadamente nas votações 

do Parlamento Europeu, comprometem o 

futuro da União, da qual em breve deixará 

de ser membro; 

Or. fr 

 

Alteração  436 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que, nomeadamente nas votações 

do Parlamento Europeu, comprometem o 

futuro da União, da qual em breve deixará 

de ser membro; 

Or. fr 

 

Alteração  437 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 
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Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório nas 

instituições da UE, excetuando as 

negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que, durante as 

negociações relativas à saída, se deverá 

ponderar a adoção de disposições 

temporárias, no que respeita à participação 

do Reino Unido no processo de tomada de 

decisões europeu, visto que será 

politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

Or. en 

 

Alteração  438 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar, se assim o desejar, no processo 

decisório da União em todas as suas 

instituições, excetuando as negociações e o 

acordo relativos à sua saída; considera que 

terão de ser adotadas disposições 

temporárias no que respeita à participação 

do Reino Unido no processo de tomada de 

decisões europeu, visto que será 

politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 
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breve deixará de ser membro; 

Or. el 

 

Alteração  439 

Richard Corbett 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que poderão ter de ser 

adotadas disposições temporárias no que 

respeita à participação do Reino Unido no 

processo de tomada de decisões no 

Conselho, visto que será politicamente 

difícil aceitar que um Estado-Membro em 

vias de sair influa nas decisões que afetam 

a União, da qual em breve deixará de ser 

membro; 

Or. en 

 

Alteração  440 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que terão de ser adotadas 

12. Frisa que, até ao momento em que 

os Tratados deixarem de ser aplicáveis ao 

Reino Unido, este país continuará a 

participar no processo decisório da União 

em todas as suas instituições, excetuando 

as negociações e o acordo relativos à sua 

saída; considera que se poderão prever 
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disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

disposições temporárias no que respeita à 

participação do Reino Unido no processo 

de tomada de decisões europeu, visto que 

será politicamente difícil aceitar que um 

Estado-Membro em vias de sair influa nas 

decisões que afetam a União, da qual em 

breve deixará de ser membro; 

Or. en 

 

Alteração  441 

Jérôme Lavrilleux 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 – subponto 1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1. Apela à criação de um estatuto de 

«observador» aplicável à totalidade dos 

representantes do Reino Unido nas 

instituições da União Europeia, sejam 

eles eleitos ou nomeados; este estatuto 

permitir-lhes-ia, até à saída do Reino 

Unido, participarem nos debates mas não 

nas decisões, nomeadamente no que diz 

respeito às votações no Parlamento 

Europeu e no Conselho da União 

Europeia; propõe que a Comissão dos 

Assuntos Constitucionais do Parlamento 

Europeu seja mandatada para determinar 

as modalidades deste estatuto de 

«observador» para todas as instituições; 

Or. fr 

 

Alteração  442 

Jérôme Lavrilleux, Françoise Grossetête 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 – subponto 2 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2. Apela a que a sede da Agência 
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Europeia dos Medicamentos, atualmente 

em Londres, seja transferida para outro 

Estado-Membro; 

Or. fr 

 

Alteração  443 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Lembra que a construção da 

União Europeia assenta em quatro 

liberdades, ou seja, na livre circulação de 

mercadorias, na livre circulação de 

serviços e liberdade de estabelecimento, 

na livre circulação de pessoas (e 

cidadania), incluindo a livre circulação de 

trabalhadores, e na livre circulação de 

capitais; sublinha, por conseguinte, que 

tanto as negociações como o acordo final 

relativos à saída do Reino Unido da 

União, bem como o futuro quadro para as 

relações entre ambos, devem respeitar a 

sua indivisibilidade fundamental; 

Or. en 

 

Alteração  444 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Espera, por isso, que o Reino 

Unido, ao entregar o seu pedido de saída 

nos termos do artigo 50.º do TUE, declare 

que posição pretende assumir no 

Conselho durante as deliberações e 

decisões sobre os processos legislativos em 
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curso, para não impedir o avanço da UE 

dos 27; 

Or. de 

 

Alteração  445 

Constance Le Grip 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Tendo em conta a escolha dos 

cidadãos do Reino Unido de saírem da 

União Europeia; apela a que as sedes da 

Autoridade Bancária Europeia e da 

Agência Europeia de Medicamentos, 

ambas atualmente em Londres, sejam 

transferidas para outro Estado-Membro; 

Or. fr 

 

Alteração  446 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Reconhece as circunstâncias 

excecionais da ilha da Irlanda no 

processo do «Brexit» e as potenciais 

ameaças para o processo de paz irlandês; 

considera que a UE deve colaborar com o 

Governo irlandês e com o Executivo da 

Irlanda do Norte para evitar, por todos os 

meios possíveis, essas ameaças; 

Or. en 
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Alteração   447 

Francesc Gambús 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Rejeita, em qualquer caso, uma 

hipotética negociação com o Reino Unido 

relativamente à sua permanência na 

União Europeia em condições diferentes 

das existentes antes do Brexit; 

Or. es 

 

Alteração  448 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Franck Proust, 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, 

Maurice Ponga, Angélique Delahaye, Elisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Apela a que a sede da Agência 

Europeia dos Medicamentos, atualmente 

em Londres, seja transferida para outro 

Estado-Membro; 

Or. fr 

 

Alteração  449 

Jérôme Lavrilleux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Franck Proust, Michel Dantin, 

Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tokia Saïfi, Anne Sander, Constance Le Grip, 

Renaud Muselier 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-B. Apela à criação de um estatuto de 

«observador» aplicável à totalidade dos 
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representantes do Reino Unido nas 

instituições da União Europeia, sejam 

eles eleitos ou nomeados; este estatuto 

permitir-lhes-ia, até à saída do Reino 

Unido, participarem nos debates mas não 

nas decisões, nomeadamente no que diz 

respeito às votações no Parlamento 

Europeu e no Conselho da União 

Europeia; propõe que a Comissão dos 

Assuntos Constitucionais do Parlamento 

Europeu seja mandatada para determinar 

as modalidades deste estatuto de 

«observador» para todas as instituições; 

Or. fr 

 

Alteração  450 

Constance Le Grip 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-B. Solicita que, para aplicação a 

partir do momento da ativação pelo 

governo do Reino Unido do artigo 50.º do 

TFUE e do voto de revogação pelo 

parlamento britânico da Lei das 

Comunidades Europeias, seja analisado 

um estatuto de «membro observador» 

aplicável aos membros britânicos do 

Parlamento Europeu; este estatuto 

permitir-lhes-ia participarem nos debates 

mas não nas decisões; propõe que a 

Comissão dos Assuntos Constitucionais 

seja incumbida de preparar a elaboração 

e as modalidades deste estatuto de 

«membro observador»; 

Or. fr 

Alteração  451 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 
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Proposta de resolução 

Título intercalar 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

Nova Governação Económica Nova Governação Económica e criação de 

uma Europa Social 

Or. en 

 

Alteração  452 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

Título intercalar 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

Nova Governação Económica Nova Política e Governação Económica 

Or. en 

 

Alteração  453 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro 

Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Recorda, tal como foi referido na 

sua resolução de XXXX sobre a 

capacidade orçamental para a área do 

euro, que as diversas crises exigem que a 

área do euro dê, o mais depressa possível, 

um salto qualitativo em termos de 

integração, para concretizar a sua 

promessa de estabilidade, convergência, 

crescimento e emprego; 

Or. en 
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Alteração  454 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros, 

frisando que a principal razão para esses 

problemas radica na ausência de 

redistribuição entre Estados-Membros, 

imprescindível para sanar as assimetrias e 

desigualdades, sustentar um 

desenvolvimento harmonioso e realizar 

uma União verdadeiramente económica e 

não meramente monetária; 

Or. it 

 

Alteração  455 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem 

como com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a perda de 

competitividade das economias de muitos 

Estados-Membros; reconhece que uma 
perda de competitividade das economias de 

muitos Estados-Membros é um resultado 

direto do programa de austeridade 

diretamente emanado de Bruxelas; 

reconhece, além disso, que acordos 

comerciais pouco ponderados e uma 

política de desindustrialização são 

igualmente responsáveis pela perda de 

competitividade das economias de alguns 
Estados-Membros; 
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Or. en 

 

Alteração  456 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

entende que se deve dar tanta prioridade 

ao investimento nos recursos humanos 

como ao investimento nas infraestruturas, 

na inovação e em todos os outros 

domínios considerados essenciais para a 

competitividade mundial da Europa; 

Or. en 

 

Alteração  457 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem 

como com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a perda de 

competitividade das economias de muitos 

Estados-Membros, em grande medida 

causada pelo colete de forças imposto pela 

adesão à área do euro e pela ausência de 

instrumentos para fazer face a uma crise 

monetária a nível de cada 

Estado-Membro, que reflete a má 

conceção do próprio euro; 

Or. en 
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Alteração  458 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com as crescentes 

divergências económicas e sociais na 

União Económica e Monetária (UEM), 

nomeadamente devido à ausência de uma 

política orçamental e económica comum, 

agravada pela falta de uma orientação 

orçamental global adequada para a área 

do euro e pela ausência de uma estratégia 

industrial; 

Or. en 

 

Alteração  459 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 
Económica e Monetária (UEM), bem 

como com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a inadequação e as 

falhas da política económica e social da 

União, bem como com a perda de coesão e 

solidariedade dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  460 

Notis Marias 
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Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas na União Económica e 

Monetária (UEM), bem como com a 

rápida deterioração das economias de 

muitos Estados-Membros; 

Or. el 

 

Alteração  461 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

economias de muitos Estados-Membros; 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de políticas 

orçamentais e económicas comuns na 

União Económica e Monetária (UEM), 

bem como com o agravamento das 

disparidades entre os Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  462 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas e de convergência na União 

Económica e Monetária (UEM), bem como 

com a perda de competitividade das 

13. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a ausência de reformas 

económicas na União Económica e 

Monetária (UEM), bem como com a perda 

de competitividade das economias de 
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economias de muitos Estados-Membros; muitos Estados-Membros; 

Or. de 

 

Alteração  463 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Considera que a União necessita 

de uma mudança jurídica na sua política 

económica, baseada na plena aplicação 

do artigo 3.º do TUE e dos princípios 

previstos, nomeadamente, nos artigos 9.º a 

12.º do TFUE; apela, por conseguinte, a 

um verdadeiro «New Deal» para a 

Europa, constituído por investimentos 

comuns num novo plano de crescimento e 

emprego ambientalmente sustentável, 

financiado pelo Banco Europeu de 

Investimento e por recursos próprios 

provenientes de uma taxa sobre o 

património coordenada a nível da UE, de 

um imposto sobre as transações 

financeiras (ITF) e de um imposto sobre o 

carbono, diretamente cobrado pela União; 

Or. en 

 

Alteração  464 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Reafirma que os elementos 

constitucionais da União, nomeadamente 

a integridade do Mercado Único e o facto 

de esta não poder ser separada das suas 

quatro liberdades fundamentais (livre 
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circulação de capitais, de pessoas, de 

mercadorias e de serviços), são pilares 

essenciais e indivisíveis da União, tal 

como a existência de um Estado de 

direito, garantido pelo Tribunal de Justiça 

da União Europeia; reafirma que esta 

unidade constitucional não pode ser 

desfeita durante as negociações da saída 

do Reino Unido da União; 

Or. en 

 

Alteração  465 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Lamenta que a debilidade 

estrutural das instituições comunitárias e 

a lógica estatal com que se aplicam, em 

demasiadas ocasiões, os seus programas 

operacionais, penalize a eficácia das suas 

políticas de apoio à inovação, à economia 

produtiva e à reindustrialização; exorta a 

que seja aprofundada a lógica 

transfronteiriça, cooperativa, sinérgica e 

flexível que anima políticas de coesão 

como a especialização inteligente, e a que 

esse esquema seja replicado nas políticas 

de emprego; 

Or. es 

 

Alteração  466 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Lamenta veementemente o recurso 
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às políticas de austeridade, que 

conduziram ao aumento dos níveis de 

desemprego e pobreza absoluta e à 

explosão das desigualdades 

socioeconómicas, e nota que, para apoiar 

o emprego e a coesão económica e social, 

é necessário tomar medidas no sentido de 

eliminar as limitações e restrições ao 

investimento público impostas aos 

Estados-Membros, prestando cabal 

atenção às exigências e especificidades 

dos diversos contextos económicos; 

Or. it 

 

Alteração  467 

Dennis de Jong 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Salienta a necessidade de uma 

União Europeia onde a dimensão 

humana ocupe um lugar central, em vez 

dos interesses das empresas 

multinacionais e das instituições 

financeiras; 

Or. nl 

 

Alteração  468 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Considera que a política 

orçamental e económica comum deverá 

tornar-se uma competência partilhada 

entre a União e os Estados-Membros; 
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Or. en 

 

Alteração  469 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Recorda que os direitos sociais são 

direitos fundamentais, tal como 

reconhecido pelos tratados internacionais, 

a CEDH, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE e a Carta Social 

Europeia; a este respeito, exorta a 

Comissão a apresentar rapidamente uma 

proposta relativa a um pilar social 

europeu concreto, destinado a melhorar 

as condições de vida e de trabalho, a 

qualidade do emprego, a justiça salarial, a 

igualdade de tratamento, o diálogo social, 

a qualidade dos serviços públicos e a 

eficácia da proteção social, em 

conformidade com as convenções 

pertinentes da OIT, respeitando ao mesmo 

tempo a prerrogativa dos 

Estados-Membros de introduzirem ou 

manterem disposições mais favoráveis 

neste domínio; solicita, além disso, à 

Comissão que tome em consideração a 

ideia de introduzir, nessa proposta, 

disposições que estabeleçam um salário 

mínimo justo e equitativo, pensões 

mínimas e um rendimento mínimo, em 

conformidade com a Resolução do 

Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 

2010, sobre o papel do rendimento 

mínimo no combate à pobreza e na 

promoção de uma sociedade inclusiva na 

Europa e com o artigo 34.º, n.º 3, da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, respeitando simultaneamente o 

direito de negociação coletiva, consagrado 

no artigo 28.º da Carta; 

Or. en 
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Alteração  470 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Apela à alteração do artigo 136.º 

do TFUE, de modo a abrir o seu âmbito 

de aplicação à participação voluntária de 

Estados-Membros não pertencentes à 

área do euro, prevendo plenos direitos de 

voto em consonância com o processo de 

cooperação reforçada, e solicita a 

supressão das restrições previstas nesse 

artigo, bem como a transformação do 

mesmo numa disposição geral para a 

adoção por codecisão de atos jurídicos 

relativos à coordenação e ao 

estabelecimento de normas mínimas 

juridicamente vinculativas em matéria de 

política económica, social e de emprego; 

Or. en 

 

Alteração  471 

Dennis de Jong 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-B Considera que são os parlamentos 

nacionais que determinam o montante e a 

distribuição dos orçamentos nacionais 

sem ditames por parte da União 

Europeia; 

Or. nl 

Alteração  472 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 
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Proposta de resolução 

N.º 13-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-C. Insta a Comissão a encetar 

negociações com o Conselho da Europa, a 

fim de lançar o processo de adesão da UE 

à Carta Social Europeia; entretanto, 

solicita à Comissão que utilize a Carta 

como norma orientadora para as 

avaliações de impacto realizadas com base 

no artigo 12.º do Acordo 

Interinstitucional «Legislar Melhor» e 

para a redação da exposição de motivos 

prevista no artigo 25.º desse acordo, tendo 

em conta o quinto considerando do 

Preâmbulo dos Tratados; 

Or. en 

 

Alteração  473 

Roberto Gualtieri 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-C. Considera que o artigo 119.º do 

TFUE deverá especificar que os 

Estados-Membros e a União devem 

basear a sua política económica no 

princípio de uma economia social de 

mercado; 

Or. en 

 

Alteração  474 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

está convicto de que a UE deve rejeitar as 

tentativas de regresso às políticas 

protecionistas nacionais e que deverá 

continuar a ser uma economia aberta no 

futuro; adverte que este objetivo não pode 

ser obtido à custa do desmantelamento do 

modelo social; 

Or. en 

 

Alteração  475 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o cumprimento 

rigoroso do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e da cláusula de «não 

corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) deve ser 

restabelecido; 

Or. en 
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Alteração  476 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que, na sua forma atual, 

nem o Pacto de Estabilidade e Crescimento 

nem a cláusula de «não 

corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas; 

Or. en 

 

Alteração  477 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual; 

Or. en 
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Alteração  478 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que foram administrados de 

forma draconiana, o que apenas serviu os 

interesses das economias de alguns dos 

maiores Estados-Membros e não os dos 

Estados-Membros que necessitavam de 

assistência; considera vergonhoso que 

alguns Estados-Membros tenham 

conspirado no sentido de fazer recair 

42 % do custo total da crise bancária 

europeia sobre a Irlanda; 

Or. en 

 

Alteração  479 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE), nem as regras de 

recapitalização interna («bail-in») do 

Banco Central Europeu, preveem as 

soluções almejadas, e que perderam 

credibilidade na sua forma atual; 
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Or. en 

 

Alteração  480 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda, Constance Le Grip 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o quadro de 

governação económica proporcionado 

pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e 

pela cláusula de «não corresponsabilização 

financeira» (artigo 125.º do TFUE) deve 

ser desenvolvido de modo a assegurar 

uma verdadeira e completa aplicação das 

suas disposições; 

Or. en 

 

Alteração  481 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes, 

devido à incapacidade institucional da UE 

para adotar soluções realistas; 
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Or. el 

 

Alteração  482 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e a cláusula de 

«não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) têm a capacidade 

de proporcionar um quadro de 

governação económica sólido, se forem 

aplicados; considera que o Pacto foi 

infringido por vários Estados-Membros 

sem consequências políticas ou jurídicas e 

que a dívida soberana excessiva, em 

particular, tornou necessários os 

programas de ajustamento 

macroeconómico em diversos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração  483 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto os credores da Grécia, em 
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financeiro em larga escala por três vezes; especial os seus banqueiros estrangeiros, 

foram objeto de resgate financeiro em 

larga escala por três vezes; 

Or. en 

 

Alteração  484 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento demonstrou 

amplamente estar assente num modelo de 

desenvolvimento económico inadequado 

ao interesse comum europeu e não ser, 

portanto, um elemento pertinente para 

resolver a persistente crise económica, 

tendo aumentado as dificuldades para 

travar um verdadeiro combate ao 

desemprego e exacerbado o 

empobrecimento das populações dos 

Estados atingidos pela crise; 

Or. it 

 

Alteração  485 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros, nomeadamente 
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consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

a Alemanha, sem consequências políticas 

ou jurídicas, enquanto a Grécia foi objeto 

de resgate financeiro em larga escala por 

três vezes; 

Or. el 

 

Alteração  486 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e a cláusula de 

«não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) constituem um 

quadro estável para a governança 

económica, mas manifesta-se preocupado 

com o facto de o Pacto ter sido infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, assim 

como de terem sido necessários 

programas de ajustamento 

macroeconómico em vários Estados-

Membros, sobretudo devido a uma dívida 

pública excessiva; 

Or. de 

 

Alteração  487 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

14. Considera que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e a cláusula de 

«não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) constituem um 

quadro estável para a governança 
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perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

económica, mas manifesta-se preocupado 

com o facto de o Pacto ter sido infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, assim 

como de terem sido necessários 

programas de ajustamento 

macroeconómico em vários 

Estados-Membros, sobretudo devido a 

uma dívida pública excessiva; 

Or. de 

 

Alteração  488 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e a cláusula de 

«não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem um 

quadro de governação económica sólido, 

mas manifesta grande preocupação 

porque o Pacto foi infringido por vários 

Estados-Membros sem consequências 

políticas ou jurídicas e a dívida soberana 

excessiva, em particular, tornou os 

programas de ajustamento 

macroeconómico necessários em diversos 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  489 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 14. Considera que nem o Pacto de 
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Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido por 

vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma atual, 

uma vez que o Pacto foi infringido, por 

diversas vezes e por vários Estados-

Membros sem consequências políticas ou 

jurídicas, enquanto a Grécia foi objeto de 

resgate financeiro em larga escala por três 

vezes; 

Or. en 

 

Alteração  490 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Considera que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e a cláusula de 

«não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem um 

quadro de governação económica sólido, 

mas manifesta grande preocupação 

porque o Pacto foi infringido por vários 

Estados-Membros sem consequências 

políticas ou jurídicas e os níveis excessivos 

de dívida soberana tornaram necessários 

programas de ajustamento 

macroeconómico em diversos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração  491 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 
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Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que nem o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento nem a cláusula 

de «não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) preveem as 

soluções almejadas, e que, para cúmulo, 

perderam credibilidade na sua forma 

atual, uma vez que o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes; 

14. Lamenta que o Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e a cláusula de 

«não corresponsabilização financeira» 

(artigo 125.º do TFUE) tenham sido 

infringidos constantemente, perdendo, 

assim, credibilidade; o Pacto foi infringido 

por vários Estados-Membros sem 

consequências políticas ou jurídicas, 

enquanto a Grécia foi objeto de resgate 

financeiro em larga escala por três vezes, 

tendo sido violada a cláusula de «não 

corresponsabilização financeira»; 

Or. de 

 

Alteração  492 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, 

convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema exageradamente 

complexo, não são vinculativos no que diz 

respeito às recomendações específicas por 

país e não contemplam os efeitos 

colaterais entre Estados-Membros, ou 

para a área do euro ou a UE, em geral; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  493 

Danuta Maria Hübner 
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Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; lamenta que as 

recomendações específicas por país não 

sejam vinculativas e que o sistema atual 

não garanta suficientemente a sua 

apropriação nacional; manifesta 

interesse, a este respeito, nas 

potencialidades do Conselho Consultivo 

Europeu para o Orçamento e da sua 

futura missão de aconselhamento da 

Comissão sobre a orientação orçamental 

adequada para a área do euro no seu 

conjunto;  

Or. en 

 

Alteração  494 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, 

convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema exageradamente 

complexo, não são vinculativos no que diz 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que estes têm de ser 

aplicados e implementados de forma 

consistente; 
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respeito às recomendações específicas por 

país e não contemplam os efeitos 

colaterais entre Estados-Membros, ou 

para a área do euro ou a UE, em geral; 

Or. de 

 

Alteração  495 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, 

convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema exageradamente 

complexo, não são vinculativos no que diz 

respeito às recomendações específicas por 

país e não contemplam os efeitos 

colaterais entre Estados-Membros, ou 

para a área do euro ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que estes têm de ser 

aplicados e implementados de forma 

consistente; 

Or. de 

 

Alteração  496 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, 

15. Assinala que o Semestre Europeu, 

os chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões não trouxeram quaisquer 

melhorias, uma vez que substituíram por 

mecanismos políticos de controlo menos 
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convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema exageradamente 

complexo, não são vinculativos no que diz 

respeito às recomendações específicas por 

país e não contemplam os efeitos 

colaterais entre Estados-Membros, ou 

para a área do euro ou a UE, em geral; 

eficazes o controlo do mercado, aliás 

enfraquecido por numerosas 

intervenções; 

Or. de 

 

Alteração  497 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões; está convencido de que é 

necessário aplicar e executar essas leis de 

forma mais coerente; 

Or. en 

 

Alteração  498 

Paulo Rangel 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 
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«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões; está convencido de que é 

necessário aplicar e executar essas leis de 

forma mais coerente; 

Or. en 

 

Alteração  499 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo; 

Or. en 

 

Alteração  500 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 



 

AM\1109252PT.docx 85/183 PE592.325v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, e está convencido de que é 

necessário aplicar e executar a legislação 

de forma mais coerente e tornar 

vinculativas as recomendações específicas 

por país; 

Or. en 

 

Alteração  501 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 
os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Reconhece que o Semestre Europeu 

colocou muitos Estados-Membros num 

«colete de forças» orçamental e que, em 

vez de resolver os problemas, de facto 

prejudicou as economias de muitos 

Estados-Membros e limitou a sua 

capacidade de exercerem através da 

dívida o efeito de alavanca necessário 

para crescerem posteriormente; 

Or. en 

 

Alteração  502 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 
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Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas, em parte devido ao facto de 

as regras não terem sido integralmente 

respeitadas e de os instrumentos por elas 

disponibilizados não terem sido ativados; 

está, além disso, convencido de que 

contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

Or. en 

 

Alteração  503 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, 

convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema exageradamente 

complexo, não são vinculativos no que diz 

respeito às recomendações específicas por 

país e não contemplam os efeitos 

colaterais entre Estados-Membros, ou 

para a área do euro ou a UE, em geral; 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que é necessário 

melhorar a sua aplicação e execução para 

ajudar a resolver os desafios 

macroeconómicos e de concorrência que 

a Europa enfrenta; reconhece, no 

entanto, a complexidade atual do sistema; 
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Or. en 

 

Alteração  504 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Observa as alterações introduzidas 

pelo Semestre Europeu, os chamados 

pacotes «Six-Pack» e «Two-Pack» para dar 

resposta a estas questões, mas conclui que 

não resolveram os problemas, uma vez que 

incluem regras pró-cíclicas e inflexíveis 

em matéria de dívida e de défice, as quais 

dificilmente poderão ser cumpridas sem 

prejudicar a recuperação económica e 

social; 

Or. en 

 

Alteração  505 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, 

convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema exageradamente 

complexo, não são vinculativos no que diz 

respeito às recomendações específicas por 

15. Está convencido de que as 

alterações introduzidas pelo Semestre 

Europeu, os chamados pacotes «Six-Pack» 

e «Two-Pack», contribuíram para tornar o 

sistema exageradamente complexo, não são 

vinculativas no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral, e não resolvem 
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país e não contemplam os efeitos colaterais 

entre Estados-Membros, ou para a área do 

euro ou a UE, em geral; 

nenhum problema; 

Or. el 

 

Alteração  506 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

15. Toma nota do Semestre Europeu, 

os chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 

os problemas; está, além disso, convencido 

de que tornaram o sistema 

exageradamente complexo e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

Or. en 

 

Alteração  507 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Reconhece as melhorias 

introduzidas pelo Semestre Europeu, os 

chamados pacotes «Six-Pack» e 

«Two-Pack» para dar resposta a estas 

questões, mas conclui que não resolveram 
os problemas; está, além disso, convencido 

15. Reconhece que o Semestre 

Europeu, os chamados pacotes «Six-Pack» 

e «Two-Pack» não resolveram, mas antes 

agravaram, os problemas; está, além disso, 

convencido de que contribuíram para 

tornar o sistema não só exageradamente 
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de que contribuíram para tornar o sistema 

exageradamente complexo, não são 

vinculativos no que diz respeito às 

recomendações específicas por país e não 

contemplam os efeitos colaterais entre 

Estados-Membros, ou para a área do euro 

ou a UE, em geral; 

complexo, mas essencialmente injusto e 

ineficaz, aumentando a desagregação da 

UE e a desconfiança generalizada dos 

seus cidadãos; considera ainda que os 

atuais «instrumentos de convergência» — 

em especial o Semestre Europeu — devem 

ser reformulados de modo a incluírem 

metas sociais vinculativas; 

Or. en 

 

Alteração  508 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Lamenta a ênfase dada, no 

Relatório dos Cinco Presidentes, às 

economias «flexíveis», capazes de se 

adaptarem rapidamente aos choques, e a 

um «novo processo de convergência», 

facilitado pela criação dos conselhos 

nacionais da competitividade; considera 

que tais medidas se baseiam no 

pressuposto de que a flexibilidade salarial 

(descendente) é o principal «amortecedor 

de choques» e um instrumento 

fundamental para assegurar a 

competitividade em termos de custos das 

economias nacionais. Os conselhos da 

competitividade podem, de facto, 

institucionalizar a pressão para reduzir os 

salários e os custos, na busca de uma 

maior competitividade em termos de 

custos, sobretudo nos países 

tecnologicamente menos avançados; 

considera que as propostas contidas no 

Relatório dos Cinco Presidentes dizem 

promover uma maior prosperidade e 

solidariedade na Europa, mas na verdade 

reforçam o caráter tecnocrático da 

governação da UE; 

Or. en 
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Alteração  509 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Está convencido de que as 

recomendações específicas por país devem 

ser adaptadas em função das diferentes 

estruturas institucionais dos 

Estados-Membros; se necessário, devem 

formular-se recomendações concretas 

para regiões concretas, a fim de evitar 

generalizações; 

Or. en 

 

Alteração  510 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-B. Realça o surpreendente sucesso 

económico do federalismo orçamental em 

algumas regiões de Espanha, no que 

respeita à redução do desemprego e ao 

exercício de um maior controlo do défice 

orçamental, e considera que constituem 

um modelo que deve ser reproduzido 

noutras partes da União; 

Or. en 

 

Alteração  511 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 
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Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

Suprimido 

Or. sv 

 

Alteração  512 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  513 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  514 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE; 
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quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

Or. en 

 

Alteração  515 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 
quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever as medidas de gestão 

de crises recentemente tomadas pela UE, 

bem como da necessidade de alterar o 

rumo do quadro regulamentar para o setor 

financeiro; simultaneamente, lamenta que 

as medidas impostas pela troica tenham 

levado a um aumento substancial das 

desigualdades sociais e económicas, em 

detrimento dos cidadãos dos países onde 

essas medidas foram aplicadas; lembra, a 

este propósito, que o Tribunal de Justiça, 

no seu recente acórdão Ledra Advertising 

Ltd e Outros contra Comissão Europeia e 

Banco Central Europeu (BCE) (processos 

apensos C-8/15 P a C-10/15 P), declarou 

que, ainda que os Estados-Membros não 

apliquem o direito da União no âmbito do 

Tratado MEE, a Carta se dirige, em 

contrapartida, às instituições da UE, 

incluindo quando atuam fora do quadro 

jurídico da União; 

Or. en 
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Alteração  516 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE; concorda com a 

conclusão do Relatório dos Cinco 

Presidentes segundo a qual o «método 

aberto de coordenação» como base para a 

estratégia económica da Europa não 

funciona; 

Or. de 

 

Alteração  517 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

16. Está ciente das medidas de gestão 

de crises recentemente tomadas pela UE e 

pondera codificar no direito primário 

determinados procedimentos de tomada de 

decisões — como a «votação por maioria 

qualificada invertida»; destaca que a 

estratégia económica da Europa deve ser 

mais bem coordenada; 
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como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

Or. en 

 

Alteração  518 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo 

a qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; 

Or. el 

 

Alteração  519 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de consolidar as bases 
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medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

jurídicas do novo quadro regulamentar para 

o setor financeiro; concorda com a 

conclusão do Relatório dos Cinco 

Presidentes segundo a qual o «método 

aberto de coordenação» como base para a 

estratégia económica da Europa não 

funciona e deve ser transformado em atos 

jurídicos vinculativos; 

Or. en 

 

Alteração  520 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; considera, além disso, que o 

atual procedimento de imposição de 

sanções foi comprometido pela relutância 

dos Estados-Membros em imporem 

sanções uns aos outros; 

Or. en 
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Alteração  521 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e 

de consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões e de consolidar as 

bases jurídicas do novo quadro 

regulamentar para o setor financeiro; 

concorda com a conclusão do Relatório dos 

Cinco Presidentes segundo a qual o 

«método aberto de coordenação» como 

base para a estratégia económica da Europa 

não funciona; 

Or. en 

 

Alteração  522 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 
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Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual a estratégia económica da Europa 

deve ser mais bem coordenada; 

Or. en 

 

Alteração  523 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 

necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

16. Está ciente das numerosas medidas 

de gestão de crises recentemente tomadas 

pela UE e pondera a eventual necessidade 

de codificar no direito primário 

determinados procedimentos de tomada de 

decisões — como a «votação por maioria 

qualificada invertida» —, e consolidar as 

bases jurídicas do novo quadro 

regulamentar para o setor financeiro; 

concorda com a conclusão do Relatório dos 

Cinco Presidentes segundo a qual o 

«método aberto de coordenação» como 

base para a estratégia económica da Europa 

necessita de uma melhor coordenação; 

Or. de 

 

Alteração  524 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Está profundamente ciente da 16. Está ciente das numerosas medidas 
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necessidade de rever a eficácia das 

medidas de gestão de crises recentemente 

tomadas pela UE, de codificar no direito 

primário determinados procedimentos de 

tomada de decisões — como a «votação 

por maioria qualificada invertida» —, e de 

consolidar as bases jurídicas do novo 

quadro regulamentar para o setor 

financeiro; concorda com a conclusão do 

Relatório dos Cinco Presidentes segundo a 

qual o «método aberto de coordenação» 

como base para a estratégia económica da 

Europa não funciona e deve ser 

transformado em atos jurídicos 

vinculativos; 

de gestão de crises recentemente tomadas 

pela UE e pondera a eventual necessidade 

de codificar no direito primário 

determinados procedimentos de tomada de 

decisões — como a «votação por maioria 

qualificada invertida» —, e consolidar as 

bases jurídicas do novo quadro 

regulamentar para o setor financeiro; 

concorda com a conclusão do Relatório dos 

Cinco Presidentes segundo a qual o 

«método aberto de coordenação» como 

base para a estratégia económica da Europa 

necessita de uma melhor coordenação; 

Or. de 

 

Alteração  525 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; 

Suprimido 

Or. it 
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Alteração  526 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no artigo 

5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. sv 

 

Alteração  527 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

Suprimido 
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juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  528 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

Suprimido 
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«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  529 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  530 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 
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Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  531 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

17. Propõe, por conseguinte, que seja 

introduzido um mecanismo de insolvência 

para os Estados-Membros da área do 

euro; 
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novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Or. de 

 

Alteração  532 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 
que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no artigo 5.º 

do TFUE, se tornaria, por conseguinte, 

um domínio de «competência partilhada» 

entre a União e os Estados-Membros; 

17. Assinala que a coordenação das 

políticas económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, não deve pôr em 

causa o direito soberano dos 
Estados-Membros da União de 

determinarem de forma independente a 

sua política económica; 

Or. el 
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Alteração  533 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 
«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 
o acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos fiscais, 

como sejam uma capacidade orçamental 

para a área do euro ou um instrumento 

comum da dívida; assinala que a 

coordenação das políticas económicas, tal 

como previsto no artigo 5.º do TFUE, se 

tornaria, por conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

17. Propõe, por conseguinte, um 

«código de convergência» vinculativo, de 

modo a que só o cumprimento deste 

código permita o acesso aos fundos da UE 

para projetos de investimento ou para a 

participação em novos instrumentos que 

combinem a reforma económica com 

incentivos fiscais, como, por exemplo, o 

Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais; 

Or. de 

 

Alteração  534 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 
«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

17. Propõe, por conseguinte, um 

«código de convergência» vinculativo, de 

modo a que só o cumprimento deste 

código permita o acesso aos fundos da UE 

para projetos de investimento ou para a 

participação em novos instrumentos que 

combinem a reforma económica com 
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mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 
o acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos fiscais, 

como sejam uma capacidade orçamental 

para a área do euro ou um instrumento 

comum da dívida; assinala que a 

coordenação das políticas económicas, tal 

como previsto no artigo 5.º do TFUE, se 

tornaria, por conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

incentivos fiscais, como, por exemplo, o 

Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais; 

Or. de 

 

Alteração  535 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 
«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá o 

acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos fiscais, 

como sejam uma capacidade orçamental 

para a área do euro ou um instrumento 

comum da dívida; assinala que a 

coordenação das políticas económicas, tal 

como previsto no artigo 5.º do TFUE, se 

tornaria, por conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

17. Propõe, por conseguinte um 

«código de convergência» juridicamente 

vinculativo; sugere que o cumprimento 

deste código permitirá o acesso aos fundos 

da UE para projetos de investimento ou 

para a participação em novos instrumentos 

que combinem a reforma económica com 

incentivos fiscais, como o Programa de 

Apoio às Reformas Estruturais; 
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Or. en 

 

Alteração  536 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá o 

acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos fiscais, 

como sejam uma capacidade orçamental 

para a área do euro ou um instrumento 

comum da dívida; assinala que a 

coordenação das políticas económicas, tal 

como previsto no artigo 5.º do TFUE, se 

tornaria, por conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

17. Propõe um «código de 

convergência» com o objetivo de reforçar 

a competitividade dos Estados-Membros e 

da UE, ao abrigo do qual só o 

cumprimento deste código permitirá o 

acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos como o 

Programa de Apoio às Reformas 

Estruturais; 

Or. en 

 

Alteração  537 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

17. Considera que, dado que o 

contributo parlamentar para as 

orientações da política económica 
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desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

constitui um aspeto importante de 

qualquer sistema democrático, pode ser 

assegurada uma maior legitimidade a 

nível europeu através da adoção de 

orientações de convergência com 

prioridades específicas para os próximos 

anos, sob reserva do procedimento de 

codecisão que deverá entrar em vigor 

aquando da próxima modificação do 

Tratado; 

Or. en 

 

Alteração  538 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, 

Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

17. Reitera o seu apelo à adoção de 

um «código de convergência», enquanto 

ato jurídico segundo o processo legislativo 

ordinário, de modo a racionalizar a 

coordenação atual das políticas 

económicas numa convergência mais 

eficaz destas políticas; sugere que o 

código se concentre para o primeiro 

período nos critérios de convergência 

respeitantes à fiscalidade, ao mercado de 

trabalho, incluindo nomeadamente a 

questão dos salários mínimos, ao 

investimento, à coesão social e às 

capacidades de administração pública e 

boa governação; 
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que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  539 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 
«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais 

só o cumprimento deste código permitirá 

o acesso aos fundos da UE para projetos 

de investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos 

fiscais, como sejam uma capacidade 

orçamental para a área do euro ou um 

instrumento comum da dívida; assinala 

que a coordenação das políticas 

económicas, tal como previsto no 

artigo 5.º do TFUE, se tornaria, por 

conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

17. Assinala que a coordenação das 

políticas económicas nunca deverá 

tornar-se uma «competência partilhada» 

entre a União e os Estados-Membros, 

devendo permanecer da competência do 

governo democraticamente eleito nos 

Estados-Membros; entende que as taxas 

de imposto, nomeadamente sobre o 

rendimento e sobre as sociedades, devem 

ser sempre da competência dos governos 

democraticamente eleitos nos 

Estados-Membros; considera que a União 

e os Estados-Membros devem unir 

esforços no combate à elisão fiscal e à 

evasão fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  540 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 



 

PE592.325v02-00 110/183 AM\1109252PT.docx 

PT 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais só 

o cumprimento deste código permitirá o 

acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos fiscais, 

como sejam uma capacidade orçamental 

para a área do euro ou um instrumento 

comum da dívida; assinala que a 

coordenação das políticas económicas, tal 

como previsto no artigo 5.º do TFUE, se 

tornaria, por conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros; 

17. Propõe, por conseguinte, a fusão 

dos procedimentos relativos à dívida e ao 

défice, do procedimento relativo ao 

desequilíbrio macroeconómico e das 

recomendações específicas por país num 

«código de convergência» único 

juridicamente vinculativo que fixe normas 

mínimas e máximas, ao abrigo das quais só 

o cumprimento deste código permitirá o 

acesso aos fundos da UE para projetos de 

investimento ou para a participação em 

novos instrumentos que combinem a 

reforma económica com incentivos fiscais, 

como sejam uma capacidade orçamental 

para a área do euro ou um instrumento 

comum da dívida; assinala que a 

coordenação das políticas económicas, tal 

como previsto no artigo 5.º do TFUE, se 

tornaria, por conseguinte, um domínio de 

«competência partilhada» entre a União e 

os Estados-Membros, em que a UE 

poderia ter a oportunidade de incentivar 

os Estados-Membros a fazerem 

investimento público em determinados 

domínios específicos, como por exemplo 

em investigação e desenvolvimento; 

Or. en 

 

Alteração  541 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Apela a que o investimento público 

líquido seja deduzido da dívida pública, 

com o intuito de aplicar a «regra de ouro 

para o investimento público», a fim de 

permitir a melhor afetação 
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intergeracional possível do investimento 

público; considera que a definição do que 

constitui investimento deve ser avaliada; 

entende que, a fim de limitar a dívida 

pública a curto prazo, poderia 

estabelecer-se um nível máximo de 

investimento líquido; é de opinião de que 

a aplicação desta regra poderia ser 

concretizada anexando um «protocolo em 

matéria de investimento» aos Tratados, ao 

abrigo do processo de revisão simplificado 

estabelecido no artigo 48.º do TUE; 

Or. en 

 

Alteração  542 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Propõe que entre os critérios a 

incluir no código de convergência figure 

uma avaliação do grau de cumprimento 

dos planos diretores de infraestruturas 

com valor acrescentado europeu nos 

termos das RTE-T com vista a uma 

ferramenta efetiva que permita 

impulsionar e acelerar a construção das 

redes transeuropeias de transporte; para 

isso, os desvios relativamente aos planos 

de investimento devem penalizar o acesso 

aos fundos da União; 

Or. es 

 

Alteração  543 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Considera que o «código de 

convergência» proposto deve ser 

compatível com o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais, o qual deverá incluir a 

criação de um quadro europeu em 

matéria de salários mínimos, um nível 

garantido de proteção social em toda a 

União e um seguro de desemprego 

europeu; 

Or. en 

 

Alteração  544 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Considera que o «código de 

convergência» deverá ter como objetivo 

primordial a coesão territorial e social, a 

fim de criar condições equitativas e 

eliminar as causas profundas da 

divergência entre Estados-Membros e 

entre regiões; 

Or. en 

 

Alteração  545 

Jo Leinen, Enrique Guerrero Salom, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, 

Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Propõe que o cumprimento deste 

código permita aceder a novos 

instrumentos que combinem a reforma 
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económica com incentivos fiscais, como 

sejam uma capacidade orçamental para a 

área do euro ou um instrumento comum 

da dívida; 

Or. en 

 

Alteração  546 

Jo Leinen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mercedes Bresso, Enrique Guerrero Salom, 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta de resolução 

N.º 17-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-B. Sugere que a coordenação das 

políticas económicas prevista no artigo 5.º 

do TFUE se torne uma «competência 

partilhada» entre a União e os Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração  547 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o 

ónus da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

Suprimido 
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insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Or. de 

 

Alteração  548 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o 

ónus da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  549 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o 

ónus da dívida dos Estados-Membros, que 

Suprimido 
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continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Or. de 

 

Alteração  550 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o 

ónus da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Suprimido 

Or. sv 
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Alteração  551 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o 

ónus da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  552 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o 

ónus da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

Suprimido 
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realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Or. en 

 

Alteração  553 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

deve ser criado um instrumento comum de 

dívida deste tipo; 

Or. it 

 

Alteração  554 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 
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Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

deve ser criado um instrumento comum de 

dívida; 

Or. en 

 

Alteração  555 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente com 

fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; insiste 

em que os membros da área do euro só 

devem poder participar quando 

18. Considera que deve ser criado um 

instrumento comum de dívida, inspirado na 

proposta do Conselho de Peritos 

Económicos alemão de 9 de novembro de 

2011 segundo a qual os membros da zona 

do euro assumiriam a responsabilidade 

conjunta e solidária por um fundo de 

amortização, juntamente com fortes 

compromissos individuais para reduzir o 

rácio dívida/PIB; 
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respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

Or. en 

 

Alteração  556 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente com 

fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

18. Considera que para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

deve ser criado um instrumento comum de 

dívida, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização; 

Or. en 

 

Alteração  557 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, são 

necessárias reformas estruturais que 
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inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

aumentem a competitividade dos 

Estados-Membros e da área do euro no 

seu conjunto; lembra a comunicação da 

Comissão sobre a flexibilidade do PEC, 

no sentido de permitir que os 

Estados-Membros levem a cabo políticas 

orçamentais anticíclicas em períodos de 

crise económica; 

Or. en 

 

Alteração  558 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 
um instrumento comum de dívida deste 

tipo, inspirado na proposta do Conselho 

de Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente 

com fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; 

insiste em que os membros da área do 

euro só devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

18. Considera que deve ser criado um 

instrumento comum de dívida segundo o 

qual os membros da zona do euro 

assumiriam a responsabilidade conjunta e 

solidária por um fundo de investimento; 

insiste em que os membros da área do 

euro devem participar no instrumento 

com base no princípio da cooperação e no 

contexto de políticas de investimento 

comuns, adotadas com o objetivo de 

ultrapassar os desequilíbrios na área do 

euro; 

Or. en 
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Alteração  559 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente com 

fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; insiste 

em que os membros da área do euro só 

devem poder participar quando respeitarem 

o código de convergência, por forma a 

evitar o risco moral; 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da área do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente com 

fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; insiste 

em que os membros da área do euro devem 

poder participar quando respeitarem o 

código de convergência; 

Or. en 

 

Alteração  560 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, um 

instrumento comum de dívida deste tipo, 

inspirado na proposta do Conselho de 

Peritos Económicos alemão de 9 de 

novembro de 2011 segundo a qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente com 

fortes compromissos individuais de 

18. Considera que, para reduzir o ónus 

da dívida dos Estados-Membros, que 

continua a ser excessivamente elevado, 

deve ser instituído um instrumento comum 

de dívida deste tipo, no âmbito do qual os 

membros da zona do euro assumiriam a 

responsabilidade conjunta e solidária por 

um fundo de amortização, juntamente com 

fortes compromissos individuais de 

realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; ao 
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realização de reformas estruturais para 

reduzir o rácio dívida/PIB em 60 %; insiste 

em que os membros da área do euro só 

devem poder participar quando 

respeitarem o código de convergência, por 

forma a evitar o risco moral; 

mesmo tempo, solicita que todas as 

autoridades nacionais competentes, em 

conformidade com o artigo 7.º, n.º 9, do 

Regulamento (UE) n.º 472/2013, realizem 

uma auditoria da dívida; essa auditoria 

deve determinar os montantes da dívida 

odiosa de cada Estado-Membro, para que 

sejam imediatamente deduzidos das 

obrigações dos Estados-Membros em 

causa; 

Or. el 

 

Alteração  561 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Salienta que, no atual contexto 

económico de reduzida procura, a política 

monetária deve ser complementada por 

políticas orçamentais expansionistas, bem 

como pelo reforço da capacidade de 

negociação coletiva dos sindicatos, a fim 

de garantir um crescimento salarial 

consentâneo com o aumento da 

produtividade média dos países e com o 

objetivo do BCE em matéria de inflação; 

considera que, neste contexto, é 

necessário rever os objetivos do BCE; 

Or. en 

 

Alteração  562 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Considera que é necessário abrir a 
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nível da UE o debate sobre a questão das 

reparações de guerra alemãs nos casos 

em que estas estejam a ser exigidas pela 

Grécia e outros Estados-Membros da UE, 

e considera que o pagamento das mesmas 

constitui não só uma obrigação 

económica da Alemanha mas também 

uma oportunidade para estabilizar a 

economia europeia e ao mesmo tempo 

restabelecer a justiça; 

Or. el 

 

Alteração  563 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Observa que, se os 

Estados-Membros conseguirem obter 

excedentes orçamentais na retoma 

económica, estará disponível um 

mecanismo de absorção de choques de 

mais de 3 % do PIB para que os 

Estados-Membros apliquem políticas 

orçamentais anticíclicas nos períodos de 

recessão económica, sem quebrar as 

regras estabelecidas no Pacto de 

Estabilidade e Crescimento; 

Or. en 

 

Alteração  564 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 18-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-B. Apela a uma melhor utilização dos 

fundos estruturais existentes no sentido 



 

PE592.325v02-00 124/183 AM\1109252PT.docx 

PT 

do fomento da coesão; 

Or. en 

 

Alteração  565 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  566 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um Estado-

Membro, como também salvaguardará a 

disciplina de mercado, tanto para os 

Estados-Membros como para os credores 

privados; 

Suprimido 
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Or. el 

 

Alteração  567 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  568 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  569 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  570 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  571 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  572 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como 

para os credores privados; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  573 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como para 

os credores privados; 

19. Salienta a necessidade de prever 

um quadro regulamentar de referência 

para o processo de insolvência dos 

Estados cuja dívida externa é ilegítima, 

desequilibrada ou insustentável, com base 

num mecanismo de restruturação da 
dívida soberana que vise proporcionar 

uma redução substancial do peso da 

dívida externa e situá-la em níveis 

sustentáveis; salienta que tal não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como para 

os credores privados; 

Or. it 

 

Alteração  574 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de insolvência 

dos Estados, o qual não só garantirá 

previsibilidade aos mercados em caso de 

insolvência de um Estado-Membro, como 

também salvaguardará a disciplina de 

mercado, tanto para os Estados-Membros 

como para os credores privados; 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de insolvência 

dos Estados, o qual não só garantirá 

previsibilidade aos mercados em caso de 

insolvência de um Estado-Membro, como 

também salvaguardará a disciplina de 

mercado, tanto para os Estados-Membros 

como para os credores privados, evitando 

simultaneamente novos resgates 

financeiros, que se revelaram 
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politicamente tóxicos para o projeto 

europeu; 

Or. en 

 

Alteração  575 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de insolvência 

dos Estados, o qual não só garantirá 

previsibilidade aos mercados em caso de 

insolvência de um Estado-Membro, como 

também salvaguardará a disciplina de 

mercado, tanto para os Estados-Membros 

como para os credores privados; 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade em qualquer novo 

instrumento de incentivo só será credível 

se for completada por um processo de 

insolvência dos Estados, o qual não só 

garantirá previsibilidade aos mercados em 

caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como para 

os credores privados; 

Or. de 

 

Alteração  576 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de insolvência 

dos Estados, o qual não só garantirá 

previsibilidade aos mercados em caso de 

insolvência de um Estado-Membro, como 

também salvaguardará a disciplina de 

mercado, tanto para os Estados-Membros 

como para os credores privados; 

19. Salienta que a condicionalidade em 

qualquer novo instrumento de incentivo só 

será credível se for completada por um 

processo de insolvência dos Estados, o qual 

não só garantirá previsibilidade aos 

mercados em caso de insolvência de um 

Estado-Membro, como também 

salvaguardará a disciplina de mercado, 

tanto para os Estados-Membros como para 

os credores privados; 
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Or. de 

 

Alteração  577 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade neste novo instrumento 

de dívida só será credível se for 

completada por um processo de insolvência 

dos Estados, o qual não só garantirá 

previsibilidade aos mercados em caso de 

insolvência de um Estado-Membro, como 

também salvaguardará a disciplina de 

mercado, tanto para os Estados-Membros 

como para os credores privados; 

19. Salienta, no entanto, que a 

condicionalidade só será credível se for 

completada por um processo de insolvência 

dos Estados, o qual não só garantirá 

previsibilidade aos mercados em caso de 

insolvência de um Estado-Membro, como 

também salvaguardará a disciplina de 

mercado, tanto para os Estados-Membros 

como para os credores privados; 

Or. en 

 

Alteração  578 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

Suprimido 

Or. sv 

 

Alteração  579 

Fabio Massimo Castaldo 



 

AM\1109252PT.docx 131/183 PE592.325v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  580 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  581 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Suprimido 
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Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração  582 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  583 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) e do fundo único de 

resolução no direito da UE, com o 

correspondente controlo democrático por 

parte do Parlamento; 

20. Apela à avaliação e, se necessário, 

à revisão do Pacto Orçamental e à sua 

subsequente integração no quadro jurídico 

da UE; apela igualmente à integração do 

Mecanismo Europeu de Estabilidade 

(MEE) e do fundo único de resolução no 

direito da UE, com o correspondente 

controlo democrático por parte do 

Parlamento, bem como ao 

desenvolvimento da conferência 

interparlamentar prevista no artigo 13.º, 
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para permitir debates substanciais e 

oportunos entre o PE e os parlamentos 

nacionais, sempre que necessário; 

Or. en 

 

Alteração  584 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

20. Apela à abolição do Pacto 

Orçamental; 

Or. de 

 

Alteração  585 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) e do fundo único de 

resolução no direito da UE, com o 

correspondente controlo democrático por 

parte do Parlamento; 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) e do fundo único de 

resolução no direito da UE, com o 

correspondente controlo democrático por 

parte do Parlamento, assegurando que o 

controlo e a prestação de contas são da 

responsabilidade daqueles que para eles 

contribuem; 

Or. en 
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Alteração  586 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) e do fundo único de 

resolução no direito da UE, com o 

correspondente controlo democrático por 

parte do Parlamento; 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) e do fundo único de 

resolução no direito da UE, com base 

numa avaliação global da sua aplicação e 
com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

Or. en 

 

Alteração  587 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

20. Apela à substituição do Pacto 

Orçamental e à introdução de um 

mecanismo realmente simétrico para a 

coordenação da política macroeconómica, 

que aborde tanto os excedentes como os 

défices e não faça recair o ónus do 

ajustamento apenas sobre os países 

deficitários; 

Or. en 

 

Alteração  588 

Burkhard Balz 
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Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

de Estabilidade (MEE) e do fundo único 

de resolução no direito da UE, com o 

correspondente controlo democrático por 

parte do Parlamento; 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE e 

observa que a integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) no direito 

da UE não seria possível sem uma 

mudança radical dos princípios 

subjacentes à governação económica 

atual; 

Or. en 

 

Alteração  589 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, 

bem como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do fundo 

único de resolução no direito da UE, com 

o correspondente controlo democrático 

por parte do Parlamento; 

20. Observa que a integração do 

Mecanismo Europeu de Estabilidade e do 

fundo único de resolução só seria possível 

abandonando os princípios de governança 

económica existentes atualmente; 

Or. de 

 

Alteração  590 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo Europeu 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE e 

observa que a integração do Mecanismo 
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de Estabilidade (MEE) e do fundo único de 

resolução no direito da UE, com o 

correspondente controlo democrático por 

parte do Parlamento; 

Europeu de Estabilidade e do fundo único 

de resolução só seria possível 

abandonando os princípios de governança 

económica existentes atualmente; 

Or. de 

 

Alteração  591 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE, bem 

como à integração do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade (MEE) e do 

fundo único de resolução no direito da 

UE, com o correspondente controlo 

democrático por parte do Parlamento; 

20. Apela à integração do Pacto 

Orçamental no quadro jurídico da UE e 

observa que o TJUE decidiu, no processo 

Pringle, que o Mecanismo Europeu de 

Estabilidade (MEE) não pode ser 

integrado no quadro da UE sem uma 

alteração completa do Tratado; 

Or. en 

 

Alteração  592 

Sylvie Goulard 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Considera que, a fim de garantir 

que o controlo e a prestação de contas são 

assegurados pelos que contribuem para 

estes instrumentos, será necessário criar 

um parlamento da área do euro no âmbito 

do Parlamento Europeu; no âmbito do 

parlamento da área do euro, considera 

essencial estabelecer a diferença entre o 

debate relativo a políticas para a área do 

euro e o processo de tomada de decisão 

associado; considera ainda que devem ser 

encontradas modalidades que permitam 
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que todos os Estados-Membros que se 

comprometeram a aderir à área do euro 

participem em debates a esta respeitantes, 

se assim o desejarem, mas só os Estados-

Membros que pertencem à área do euro e 

contribuem para os fundos de 

emergência, etc., devem poder votar sobre 

estas decisões; 

Or. en 

 

Alteração  593 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Realça que o papel do MME irá 

evoluir futuramente, da atual função de 

organismo de gestão de crises para a 

função, mais provável, de organismo de 

gestão da dívida e de apoio ao fundo 

único de resolução; salienta que tal exige 

uma revisão global da sua arquitetura, em 

especial no que respeita aos seus 

mecanismos institucionais, 

designadamente os procedimentos de voto 

e a conceção do instrumento de 

recapitalização direta; 

Or. en 

 

Alteração  594 

Sylvie Goulard, Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-B. Considera que quaisquer 

tentativas futuras de reintroduzir uma 

dupla maioria para os Estados-Membros 
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pertencentes e não pertencentes à área do 

euro, no domínio da legislação financeira, 

devem ser rejeitadas, na medida em essa 

reintrodução violaria o artigo 3.º do TUE; 

Or. en 

 

Alteração  595 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  596 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

Suprimido 
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recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Or. de 

 

Alteração  597 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  598 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

Suprimido 



 

PE592.325v02-00 140/183 AM\1109252PT.docx 

PT 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Or. sv 

 

Alteração  599 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  600 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 
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Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  601 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  602 

Bernd Lucke 
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Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  603 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  604 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  605 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  606 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que, a fim de corrigir 

os desequilíbrios macroeconómicos e 

financeiros dentro da UE, atenuar os 

choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, é necessário 

prever um procedimento de saída da 

união monetária que permita que os 

Estados-Membros para os quais o facto de 

integrar a moeda única se tornou 

económica e socialmente insustentável 

saiam deste mecanismo e recuperem 

competitividade através dos ajustamentos 

habituais na taxa de câmbio; salienta, ao 

mesmo tempo, a necessidade de os 

Estados que decidirem manter-se na área 

do euro disporem de uma capacidade 

orçamental baseada em recursos próprios 

genuínos e de um «Tesouro» próprio capaz 

de contrair empréstimos; este «Tesouro» 

deve ser integrado na Comissão e ser 

objeto de um controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

Or. it 

 

Alteração  607 

Ramón Jáuregui Atondo, Jonás Fernández 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 
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reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos, 

cobrados diretamente, tais como o 

imposto sobre as transações financeiras, 

as receitas do Banco Central Europeu e o 

imposto sobre o carbono, e de um 

«Tesouro» próprio, capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho, bem como de uma agência 

fiscal europeia para combater a elisão 

fiscal; 

Or. en 

 

Alteração  608 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que a área do euro 

carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

Or. en 

 

Alteração  609 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 
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Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

simétricos, bem como reduzir os efeitos da 

recessão e assegurar um nível de 

investimento adequado, a área do euro 

carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

Or. en 

 

Alteração  610 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos, como a adoção da 

euro-obrigação; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

Or. el 
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Alteração  611 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão e das crises 

externas, a área do euro carece 

urgentemente de uma capacidade 

orçamental baseada em recursos próprios 

genuínos e de um «Tesouro» próprio capaz 

de contrair empréstimos; este «Tesouro» 

deve ser integrado na Comissão e ser 

objeto de um controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

Or. en 

 

Alteração  612 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, 

atenuar os choques transfronteiras 

assimétricos e reduzir os efeitos da 

recessão, a área do euro carece de uma 

capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a coesão e a solidariedade 

financeiras e sociais, atenuar os choques 

transfronteiras assimétricos e reduzir os 

efeitos da recessão, a área do euro carece 

de uma capacidade orçamental baseada em 

recursos próprios genuínos e de um 

«Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 
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Or. en 

 

Alteração  613 

Paulo Rangel 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» próprio capaz de contrair 

empréstimos; este «Tesouro» deve ser 

integrado na Comissão e ser objeto de um 

controlo democrático e de 

responsabilização por parte do Parlamento 

e do Conselho; 

21. É de opinião que, a fim de 

aumentar a estabilidade financeira, atenuar 

os choques transfronteiras assimétricos e 

reduzir os efeitos da recessão, a área do 

euro carece de uma capacidade orçamental 

baseada em recursos próprios genuínos e 

de um «Tesouro» europeu capaz de 

contrair empréstimos; observa que este 

«Tesouro» deve ser integrado na Comissão 

e ser objeto de um controlo democrático e 

de responsabilização por parte do 

Parlamento e do Conselho; 

Or. en 

 

Alteração  614 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Considera que impostos como o 

que deve incidir sobre as transações 

financeiras devem constituir uma das 

fontes de recursos próprios da Comissão 

Europeia; insiste em que o financiamento 

das instituições comunitárias não deve 

aumentar a carga fiscal suportada pelos 

cidadãos europeus; 

Or. es 
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Alteração  615 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  616 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Suprimido 

Or. el 

 

Alteração  617 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a Suprimido 
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conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Or. it 

 

Alteração  618 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  619 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  620 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

22. Salienta que o funcionamento da 

União Económica e Monetária exige 

instituições governamentais mais 

democráticas, transparentes e 

responsáveis do que as atualmente 

oferecidas pela Comissão e/ou o 

Eurogrupo, e que se introduza também o 

processo de codecisão nas orientações 

gerais das políticas económicas dos 

Estados-Membros e da União (artigo 121.º 

do TFUE); manifesta, mais uma vez, a 

este respeito, a sua profunda preocupação 

com a falta de transparência e 

responsabilização democrática que 

caracteriza o processo decisório e os 

procedimentos do Eurogrupo; solicita, por 

conseguinte, às instituições que 

clarifiquem a natureza jurídica deste 

organismo face aos Tratados da UE; 

Or. en 

 

Alteração  621 

Pervenche Berès, Reimer Böge 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

22. Salienta que são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo, bem como 

plenos controlos e equilíbrios 

democráticos, através do envolvimento do 

Parlamento Europeu em todos os aspetos 
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da UEM; considera que, paralelamente, a 

fim de melhorar a apropriação, a 

responsabilização deve ser assegurada ao 

nível em que as decisões são tomadas e 

aplicadas, com os parlamentos nacionais 

a fiscalizar os governos nacionais e o 

Parlamento Europeu a fiscalizar os 

executivos europeus; 

Or. en 

 

Alteração  622 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes do 

que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

22. Salienta que são necessárias 

instituições governamentais mais fortes do 

que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Or. en 

 

Alteração  623 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes do 

que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

22. Salienta que atualmente não são 

necessárias ou requeridas instituições 

governamentais mais fortes pela maioria 

dos Estados-Membros ou dos seus 

cidadãos, mas que é necessário um 

diálogo mais amplo em torno das 

instituições da União Europeia e do tipo 
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de instituições que os cidadãos europeus e 

os Estados-Membros desejam que 

existam; 

Or. en 

 

Alteração  624 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é crucial 

para o funcionamento da União Económica 

e Monetária, são necessárias instituições 

governamentais mais fortes do que as 

atualmente oferecidas pela Comissão e/ou 

o Eurogrupo; 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o código de governação 

económica é crucial para o funcionamento 

da União Económica e Monetária, é 

necessário um empenho governamental e 

uma aplicação independente mais fortes 

do que os atualmente oferecidos pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Or. en 

 

Alteração  625 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é crucial 

para o funcionamento da União Económica 

e Monetária, são necessárias instituições 

governamentais mais fortes do que as 

atualmente oferecidas pela Comissão e/ou 

o Eurogrupo; 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com as orientações de 

convergência é crucial para o 

funcionamento da União Económica e 

Monetária, é necessário um empenho e 

uma aplicação governamentais mais fortes 

do que os atualmente oferecidos pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Or. en 
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Alteração  626 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é crucial 

para o funcionamento da União Económica 

e Monetária, são necessárias instituições 

governamentais mais fortes do que as 

atualmente oferecidas pela Comissão e/ou 

o Eurogrupo; 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é crucial 

para o funcionamento da União Económica 

e Monetária, são necessários mecanismos 

de obrigação e de aplicação mais fortes do 

que os atualmente oferecidos pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Or. de 

 

Alteração  627 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é crucial 

para o funcionamento da União Económica 

e Monetária, são necessárias instituições 

governamentais mais fortes do que as 

atualmente oferecidas pela Comissão e/ou 

o Eurogrupo; 

22. Salienta que, uma vez que a 

conformidade com o novo código é crucial 

para o funcionamento da União Económica 

e Monetária, são necessários mecanismos 

de obrigação e de aplicação mais fortes do 

que os atualmente oferecidos pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

Or. de 

 

Alteração  628 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que, uma vez que a 22. Salienta que são necessárias 
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conformidade com o novo código é 

crucial para o funcionamento da União 

Económica e Monetária, são necessárias 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo; 

instituições governamentais mais fortes 

do que as atualmente oferecidas pela 

Comissão e/ou o Eurogrupo, bem como 

plenos controlos e equilíbrios 

democráticos através do envolvimento do 

Parlamento Europeu em todos os aspetos 

da UEM; 

Or. en 

 

Alteração  629 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  630 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o Suprimido 
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poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Or. sv 

 

Alteração  631 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 

Or. el 

 

Alteração  632 

Fabio Massimo Castaldo 
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Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  633 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  634 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  635 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

Suprimido 
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que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Or. en 

 

Alteração  636 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  637 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Suprimido 
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Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Or. en 

 

Alteração  638 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Suprimido 

Or. pl 

Alteração  639 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 



 

AM\1109252PT.docx 161/183 PE592.325v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

um orçamento da área do euro; entende 

que o Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

23. Solicita uma melhor coordenação 

das posições da área do euro em 

organizações internacionais; 

Or. de 

 

Alteração  640 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 
Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão 

a capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por um 

orçamento da área do euro; entende que o 

Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE 

e de outros fundos mutualistas e ser o 

único representante externo da área do 

euro em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

23. Solicita, por conseguinte, à 

Comissão que aplique uma política 

económica comum da UE destinada a 

fomentar a coesão social, que combine 

instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por um 

orçamento da área do euro; 

Or. en 



 

PE592.325v02-00 162/183 AM\1109252PT.docx 

PT 

 

Alteração  641 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão a 

capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por um 

orçamento da área do euro; entende que o 

Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE e 

de outros fundos mutualistas e ser o único 

representante externo da área do euro em 

organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão sob a forma de um Ministério 

das Finanças da UE, conferindo à 

Comissão a capacidade de planear e 

aplicar, após aprovação do Eurogrupo, 

uma política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por um 

orçamento da área do euro; entende que o 

Ministro das Finanças deverá ser 

responsável e prestar contas perante o 

Conselho e o Eurogrupo pelo 

funcionamento do MEE e de outros fundos 

mutualistas e ser o único representante 

externo da área do euro em organizações 

internacionais, designadamente do setor 

financeiro; 

Or. el 

 

Alteração  642 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Pervenche 

Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão a 

capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão a 

capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos e 
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orçamentais e monetários, apoiada por um 

orçamento da área do euro; entende que o 

Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE e 

de outros fundos mutualistas e ser o único 

representante externo da área do euro em 

organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

orçamentais, apoiada por um orçamento da 

área do euro; entende que o Ministro das 

Finanças deverá ser responsável pelo 

funcionamento do MEE e de outros fundos 

mutualistas, incluindo a capacidade 

orçamental, e ser o único representante 

externo da área do euro em organizações 

internacionais, designadamente do setor 

financeiro; 

Or. en 

 

Alteração  643 

Paulo Rangel 

 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão a 

capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por um 

orçamento da área do euro; entende que o 

Ministro das Finanças deverá ser 

responsável pelo funcionamento do MEE e 

de outros fundos mutualistas e ser o único 

representante externo da área do euro em 

organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

23. Solicita, por conseguinte, que o 

poder executivo seja concentrado na 

Comissão na pessoa de um Ministro das 

Finanças da UE, conferindo à Comissão a 

capacidade de formular e aplicar uma 

política económica comum da UE que 

combine instrumentos macroeconómicos, 

orçamentais e monetários, apoiada por 

uma capacidade orçamental da área do 

euro; entende que o Ministro das Finanças 

deverá ser responsável pelo funcionamento 

do MEE e de outros instrumentos e ser o 

único representante externo da área do euro 

em organizações internacionais, 

designadamente do setor financeiro; 

Or. en 

 

Alteração  644 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  645 

Notis Marias 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. el 

 

Alteração  646 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. it 

Alteração  647 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estado-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. sv 

 

Alteração  648 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  649 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  650 

Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 



 

AM\1109252PT.docx 167/183 PE592.325v02-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  651 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  652 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  653 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  654 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário 

conferir ao Ministro das Finanças 

poderes adequados para intervir na 

definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  655 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência 

não for respeitado, bem como o poder de 

utilizar a capacidade orçamental ou o 

instrumento de obrigações comuns para 

os Estados-Membros que cumprem o 
código de convergência; 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir de forma a 

garantir o cumprimento do código de 

convergência; 

Or. en 

 

Alteração  656 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência não 

for respeitado, bem como o poder de 

utilizar a capacidade orçamental ou o 

instrumento de obrigações comuns para 

os Estados-Membros que cumprem o 

código de convergência; 

24. Considera que é necessário conferir 

à Comissão poderes adequados para 

intervir na definição das políticas 

económicas e orçamentais nacionais se o 

Pacto de Estabilidade e Crescimento não 

for respeitado; 

Or. de 

 

Alteração  657 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência não 

for respeitado, bem como o poder de 

utilizar a capacidade orçamental ou o 

instrumento de obrigações comuns para 

os Estados-Membros que cumprem o 

código de convergência; 

24. Considera que é necessário conferir 

à Comissão poderes adequados para 

intervir na definição das políticas 

económicas e orçamentais nacionais se o 

Pacto de Estabilidade e Crescimento não 

for respeitado; 

Or. de 

 

Alteração  658 

Jo Leinen, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência 

não for respeitado, bem como o poder de 
utilizar a capacidade orçamental ou o 

instrumento de obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de obrigações 

comuns para os Estados-Membros que 

cumprem o código de convergência; 

Or. en 

 

Alteração  659 

Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência 

não for respeitado, bem como o poder de 

utilizar a capacidade orçamental ou o 

instrumento de obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para responder aos choques 

simétricos e, em especial, aos 

assimétricos, nomeadamente através da 

utilização da capacidade orçamental ou do 

instrumento de obrigações comuns; 

Or. en 

 

Alteração  660 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 
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Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência não 

for respeitado, bem como o poder de 

utilizar a capacidade orçamental ou o 

instrumento de obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para aumentar a flexibilidade 

do mercado de trabalho e a mobilidade 

interna dos trabalhadores e para intervir 

na definição das políticas económicas e 

orçamentais nacionais se o código de 

convergência não for respeitado, bem 

como o poder de utilizar a capacidade 

orçamental ou o instrumento de obrigações 

comuns para os Estados-Membros que 

cumprem o código de convergência; 

Or. en 

 

Alteração  661 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que é necessário conferir 

ao Ministro das Finanças poderes 

adequados para intervir na definição das 

políticas económicas e orçamentais 

nacionais se o código de convergência não 

for respeitado, bem como o poder utilizar a 

capacidade orçamental ou o instrumento de 

obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

24. Considera que é necessário dar ao 

Ministro das Finanças a possibilidade de 

intervir no debate no seio do Eurogrupo 

sobre políticas económicas e orçamentais 

se o código de convergência não for 

respeitado, bem como de poder propor a 

utilização da capacidade orçamental ou do 

instrumento de obrigações comuns para os 

Estados-Membros que cumprem o código 

de convergência; 

Or. el 

Alteração  662 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Considera imprescindível a 

criação de um mecanismo de 

harmonização fiscal entre os 

Estados-Membros e as empresas 

europeias, incluindo aquelas que, de 

acordo com os princípios expressos pelo 

Tribunal do Luxemburgo, tenham caráter 

autónomo; as bases dessa harmonização 

devem impor uma carga fiscal global 

efetiva idêntica em todos os 

Estados-Membros, harmonizar o imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas, 

garantir que as empresas paguem 

impostos pelos lucros obtidos no território 

em que os obtiveram e impedir toda a 

concorrência entre empresas europeias 

que não tenha a ver com medidas 

centradas na dinamização da economia 

produtiva e no emprego; 

Or. es 

Alteração  663 

Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Desaprova qualquer alargamento 

dos poderes das instituições a nível 

europeu, como o Ministro das Finanças 

da UE previsto, se não estiver sujeito à 

aprovação de um mandato claro em 

termos de metas de emprego e/ou de 

crescimento, nomeadamente objetivos 

numéricos a atingir num determinado 

prazo e não apenas um objetivo genérico e 

retórico de «pleno emprego». Tal exigirá, 

por sua vez, a criação e o empenho na 

aplicação de disposições institucionais 

claras, que tornem possível a consecução 

dessas metas, sob o escrutínio 

democrático e transparente do 
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Parlamento Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  664 

Barbara Spinelli 

 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Desaprova qualquer alargamento 

dos poderes das instituições a nível 

europeu, como o Ministro das Finanças 

da UE previsto, se não estiver sujeito à 

aprovação de um mandato claro em 

termos de metas de emprego e/ou de 

crescimento, nomeadamente objetivos 

numéricos a atingir num determinado 

prazo e não apenas um objetivo genérico e 

retórico de «pleno emprego». Tal exigirá, 

por sua vez, a criação e o empenho na 

aplicação de disposições institucionais 

claras, que tornem possível a consecução 

dessas metas; 

Or. en 

 

Alteração  665 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário 

conferir ao Banco Central Europeu o 

estatuto de credor de último recurso 

dotado de todas as competências de um 

banco de reserva federal; 

Suprimido 

Or. sv 
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Alteração  666 

Burkhard Balz 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário 

conferir ao Banco Central Europeu o 

estatuto de credor de último recurso 

dotado de todas as competências de um 

banco de reserva federal; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  667 

Esther de Lange 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário 

conferir ao Banco Central Europeu o 

estatuto de credor de último recurso 

dotado de todas as competências de um 

banco de reserva federal; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  668 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário 

conferir ao Banco Central Europeu o 

estatuto de credor de último recurso 

Suprimido 
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dotado de todas as competências de um 

banco de reserva federal; 

Or. en 

 

Alteração  669 

Jo Leinen, Pervenche Berès 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário 

conferir ao Banco Central Europeu o 

estatuto de credor de último recurso 

dotado de todas as competências de um 

banco de reserva federal; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  670 

Barbara Spinelli, Helmut Scholz 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas as 

competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso não sujeito a 

condições, dotado de todas as 

competências de um banco de reserva 

federal; ao mesmo tempo, considera 

necessário que o BCE também se 

comprometa a comprar euro-obrigações 

no âmbito da sua política normal de 

flexibilização quantitativa, mantendo os 

custos dos empréstimos baixos em toda a 

área do euro; solicita o controlo 

democrático do BCE através do 

Parlamento Europeu; 

Or. en 
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Alteração  671 

Pascal Durand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas as 

competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas as 

competências de um banco de reserva 

federal e transformar o Mecanismo 

Europeu de Estabilidade num fundo 

monetário europeu; 

Or. en 

 

Alteração  672 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas 

as competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso, em especial 

através de um controlo mais direto sobre a 

cedência de liquidez de emergência (ELA) 

pelos bancos centrais nacionais; 

Or. en 

 

Alteração  673 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 
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Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas 

as competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário 

preservar a independência do Banco 

Central Europeu; 

Or. de 

 

Alteração  674 

David McAllister, Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas 

as competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário 

preservar a independência do Banco 

Central Europeu; 

Or. de 

 

Alteração  675 

Sylvie Goulard, Charles Goerens 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas as 

competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso para os 

operadores de mercado diretamente sob a 

sua supervisão ou fiscalização, dotado de 

todas as competências de um banco de 

reserva federal; 

Or. en 
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Alteração  676 

Paulo Rangel, Cristian Dan Preda 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas 

as competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é recomendável, a 

longo prazo, conferir ao Banco Central 

Europeu o estatuto e as competências de 

um banco de reserva federal, desde que 

lhe seja concedida total independência; 

Or. en 

 

Alteração  677 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Considera que é necessário conferir 

ao Banco Central Europeu o estatuto de 

credor de último recurso dotado de todas 

as competências de um banco de reserva 

federal; 

25. Considera que é necessário 

reforçar o papel do Banco Central 

Europeu de acordo com o qual este não 

deverá agir como o credor de último 

recurso, em conformidade com a sua 

finalidade e missão limitadas; 

Or. en 

 

Alteração  678 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Considera que o controlo 

insuficiente do BCE, que ultrapassou 
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várias vezes o seu mandato na política 

monetária, torna necessária a instalação 

de um mecanismo que permita a saída de 

Estados da área do euro; 

Or. de 

Alteração  679 

Rainer Wieland 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do 

artigo 126.º, n.º 10, do TFUE, de modo 

que o Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  680 

Beatrix von Storch 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do 

artigo 126.º, n.º 10, do TFUE, de modo 

que o Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. de 
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Alteração  681 

Markus Pieper 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do 

artigo 126.º, n.º 10, do TFUE, de modo 

que o Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. de 

Alteração  682 

Max Andersson 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do artigo 

126.º, n.º 10, do TFUE, de modo que o 

Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. sv 

Alteração  683 

Pervenche Berès, Pedro Silva Pereira 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 



 

PE592.325v02-00 182/183 AM\1109252PT.docx 

PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do 

artigo 126.º, n.º 10, do TFUE, de modo 

que o Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  684 

Bernd Lucke 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do 

artigo 126.º, n.º 10, do TFUE, de modo 

que o Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  685 

Martina Anderson 

 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Solicita a supressão do 

artigo 126.º, n.º 10, do TFUE, de modo 

Suprimido 
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que o Tribunal de Justiça Europeu tenha 

jurisdição plena sobre o funcionamento 

da UEM, como convém a um sistema 

democrático de governação económica 

baseado no Estado de direito e no 

princípio da igualdade entre os 

Estados-Membros; 

Or. en 

 


