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Alteração 1
Werner Langen

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Considera que o reconhecimento do 
Banco Central Europeu (BCE) enquanto 
instituição europeia reforça a 
responsabilidade do Parlamento Europeu e, 
em especial, da sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, enquanto 
instituição perante a qual o BCE dá conta 
das suas decisões de política monetária; 
considera que, paralelamente, deverá ser 
reforçado o contributo do Parlamento 
para a designação dos membros da 
Comissão Executiva do BCE; considera 
que o papel do BCE na sua acção em 
defesa dos interesses financeiros da União 
Europeia deverá levar a uma estreita 
cooperação entre as comissões do 
Parlamento;

1. Considera que o reconhecimento do 
Banco Central Europeu (BCE) enquanto 
instituição europeia reforça a 
responsabilidade do Parlamento Europeu e, 
em especial, da sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, enquanto 
instituição perante a qual o BCE dá conta 
das suas decisões de política monetária; 
considera que o papel do BCE na sua acção 
em defesa dos interesses financeiros da 
União Europeia deverá levar a uma estreita 
cooperação entre as comissões do 
Parlamento;

Or. de

Alteração 2
Sahra Wagenknecht

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

 1. Considera que o reconhecimento do 
Banco Central Europeu (BCE) enquanto 
instituição europeia reforça a 
responsabilidade do Parlamento Europeu e, 
em especial, da sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, enquanto 
instituição perante a qual o BCE dá conta 
das suas decisões de política monetária; 
considera que, paralelamente, deverá ser 

1. Considera que o reconhecimento do 
Banco Central Europeu (BCE) enquanto 
instituição europeia reforça a 
responsabilidade do Parlamento Europeu e, 
em especial, da sua Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários, enquanto 
instituição perante a qual o BCE dá conta 
das suas decisões de política monetária; 
considera que, paralelamente, deverá ser 
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reforçado o contributo do Parlamento para 
a designação dos membros da Comissão 
Executiva do BCE; considera que o papel 
do BCE na sua acção em defesa dos 
interesses financeiros da União Europeia 
deverá levar a uma estreita cooperação 
entre as comissões do Parlamento; 

reforçado o contributo do Parlamento para 
a designação dos membros da Comissão 
Executiva do BCE; considera que o papel 
do BCE na sua acção em defesa dos 
interesses financeiros da União Europeia 
deverá levar a uma estreita cooperação 
entre as comissões do Parlamento; mostra-
se preocupado pelo facto de que a 
inclusão explícita da estabilidade dos 
preços no catálogo dos objectivos da 
União (artigo 2.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia na versão do Tratado de 
Lisboa) torna, de futuro, 
consideravelmente mais difícil para o 
BCE aplicar uma política orientada para 
o equilíbrio social e a defesa do emprego;

Or. de

Alteração 3
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1.  Considera que o reconhecimento do 
Banco Central Europeu (BCE) enquanto 
instituição europeia reforça a 
responsabilidade do Parlamento Europeu e, 
em especial, da sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, enquanto 
instituição perante a qual o BCE dá conta 
das suas decisões de política monetária; 
considera que, paralelamente, deverá ser 
reforçado o contributo do Parlamento para 
a designação dos membros da Comissão 
Executiva do BCE; considera que o papel 
do BCE na sua acção em defesa dos 
interesses financeiros da União Europeia 
deverá levar a uma estreita cooperação 
entre as comissões do Parlamento; 

1.  Considera que o reconhecimento do 
Banco Central Europeu (BCE) enquanto 
instituição europeia e a alteração das 
condições de deliberação do Conselho no 
tocante à nomeação dos membros da 
Comissão Executiva reforçam a 
responsabilidade do Parlamento Europeu e, 
em especial, da sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, enquanto 
instituição perante a qual o BCE dá conta 
das suas decisões de política monetária; 
considera que, paralelamente, deverá ser 
reforçado o contributo do Parlamento para 
a designação dos membros da Comissão 
Executiva do BCE; considera que o papel 
do BCE na sua acção em defesa dos 
interesses financeiros da União Europeia 
deverá levar a uma estreita cooperação 
entre as comissões do Parlamento; 
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Or. fr

Alteração 4
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A.  Congratula-se com as novas 
competências que lhe serão conferidas no 
que se refere à modificação da 
composição do Conselho do BCE;

Or. fr

Alteração 5
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2.  Toma nota do reconhecimento oficial 
do Eurogrupo e do seu papel preponderante 
na condução da política económica da zona 
euro; considera, por conseguinte, ser 
necessário desenvolver a prática dos 
intercâmbios iniciados pela sua Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários; 
interroga a Comissão sobre a evolução em 
termos de meios e de análise que esta 
modificação implicará; considera
igualmente que o estabelecimento do 
artigo 136.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) como base jurídica para a 
adopção das grandes orientações de 
política económica para a zona euro e 
para a tomada de medidas que reforcem a 
coordenação e a vigilância da disciplina 
orçamental dos Estados-Membros deve 
levar a Comissão a utilizar rapidamente 

2.  Toma nota do reconhecimento oficial 
do Eurogrupo e do seu papel preponderante 
na condução da política económica da zona 
euro; considera, por conseguinte, ser 
necessário desenvolver a prática dos 
intercâmbios iniciados pela sua Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários; 
interroga o Eurogrupo e a Comissão sobre 
a evolução em termos de meios e de 
análise que esta modificação implicará; 
considera que a tradução orçamental do 
reconhecimento do Eurogrupo deve ser 
examinada pela autoridade orçamental;
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esta nova base para lançar uma iniciativa 
que associe plenamente o Parlamento à 
definição do procedimento e à sua 
aplicação; considera que a possibilidade 
de adopção de posições comuns e de uma 
representação unificada da zona euro nas 
instituições financeiras internacionais 
deveria simultaneamente levar a sua 
Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários a ser associada à 
representação europeia;

Or. fr

Alteração 6
Wolf Klinz

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2.  Toma nota do reconhecimento oficial 
do Eurogrupo e do seu papel preponderante 
na condução da política económica da zona 
euro; considera, por conseguinte, ser 
necessário desenvolver a prática dos 
intercâmbios iniciados pela sua Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários; 
interroga a Comissão sobre a evolução em 
termos de meios e de análise que esta 
modificação implicará; considera 
igualmente que o estabelecimento do artigo 
136.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) como base 
jurídica para a adopção das grandes 
orientações de política económica para a 
zona euro e para a tomada de medidas que 
reforcem a coordenação e a vigilância da 
disciplina orçamental dos Estados-
Membros deve levar a Comissão a utilizar 
rapidamente esta nova base para lançar 
uma iniciativa que associe plenamente o 
Parlamento à definição do procedimento e 
à sua aplicação; considera que a 
possibilidade de adopção de posições 

2.  Toma nota do reconhecimento oficial 
do Eurogrupo e do seu papel preponderante 
na condução da política económica da zona 
euro; considera, por conseguinte, ser 
necessário desenvolver a prática dos 
intercâmbios iniciados pela sua Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários; 
interroga a Comissão sobre a evolução em 
termos de meios e de análise que esta 
modificação implicará; considera 
igualmente que o estabelecimento do artigo 
136.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) como base 
jurídica para a adopção das grandes 
orientações de política económica para a 
zona euro e para a tomada de medidas que 
reforcem a coordenação e a vigilância da 
disciplina orçamental dos Estados-
Membros deve levar a Comissão a utilizar 
rapidamente esta nova base para lançar 
uma iniciativa que associe plenamente o 
Parlamento à definição do procedimento e 
à sua aplicação; considera que a 
possibilidade de adopção de posições 
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comuns e de uma representação unificada 
da zona euro nas instituições financeiras 
internacionais deveria simultaneamente 
levar a sua Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários a ser associada
à representação europeia;

comuns e de uma representação unificada 
da zona euro nas instituições financeiras 
internacionais deveria simultaneamente 
levar os membros da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários de um 
país membro do Eurogrupo a serem 
associados à representação europeia;

Or. en

Alteração 7
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A.  Considera que o estabelecimento do 
artigo 136.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) como base jurídica para a 
adopção das grandes orientações de 
política económica para a zona euro e 
para a tomada de medidas que reforcem a 
coordenação e a vigilância da disciplina 
orçamental dos Estados-Membros deve 
levar a Comissão a utilizar rapidamente 
esta nova base para lançar uma iniciativa 
que associe plenamente o Parlamento à 
definição do procedimento e à sua 
aplicação;

Or. fr

Alteração 8
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B.  Considera que a possibilidade de 
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adopção de posições comuns e de uma 
representação unificada da zona euro nas 
instituições financeiras internacionais 
deveria ser imediatamente posta em 
prática e deveria simultaneamente levar a 
sua Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários a ser associada à 
representação europeia; 

Or. fr

Alteração 9
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-C.  Solicita à Comissão que tome a 
iniciativa de propor um regulamento que 
permita ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho aprovar as regras do 
procedimento de supervisão multilateral 
nos termos do n.º 6 do artigo 121.º do 
TFUE;

Or. fr

Alteração 10
Sophia in 't Veld

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado 
CE, que se converte no artigo 14.º do 
TFUE, relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 

Suprimido
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conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de 
um protocolo sobre os serviços de 
interesse geral; congratula-se igualmente 
com a instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes 
serviços; considera, no entanto, que estes 
progressos não invalidam a necessidade 
de a Comissão tomar a iniciativa de 
apresentar uma directiva-quadro neste 
domínio;

Or. en

Alteração 11
Sahra Wagenknecht

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes 
serviços; considera, no entanto, que estes 
progressos não invalidam a necessidade 
de a Comissão tomar a iniciativa de 
apresentar uma directiva-quadro neste 
domínio; 

4. Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; sustenta que a menção dos serviços 
de interesse geral, feita pela primeira vez 
num texto dos Tratados da UE através 
deste protocolo, não pode em caso algum 
suscitar dúvidas de que esses serviços são 
da exclusiva competência dos 
Estados-Membros;

Or. de
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Alteração 12
Wolf Klinz

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes serviços; 
considera, no entanto, que estes 
progressos não invalidam a necessidade 
de a Comissão tomar a iniciativa de 
apresentar uma directiva-quadro neste 
domínio;

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes serviços;

Or. en

Alteração 13
Margaritis Schinas

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
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base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes serviços; 
considera, no entanto, que estes 
progressos não invalidam a necessidade 
de a Comissão tomar a iniciativa de 
apresentar uma directiva-quadro neste 
domínio;

base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes serviços; 

Or. en

Alteração 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira, Ieke van den Burg

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes serviços; 
considera, no entanto, que estes progressos 
não invalidam a necessidade de a 
Comissão tomar a iniciativa de apresentar 
uma directiva-quadro neste domínio;

4.  Congratula-se com as alterações 
introduzidas no artigo 16.º do Tratado CE, 
que se converte no artigo 14.º do TFUE, 
relativo aos serviços de interesse 
económico geral, nomeadamente com a 
base jurídica que permite a definição de 
princípios e condições em cuja 
conformidade estes serviços podem ser 
prestados, bem como com a adopção de um 
protocolo sobre os serviços de interesse 
geral; congratula-se igualmente com a 
instauração do processo legislativo 
ordinário que permite ao Conselho e ao 
Parlamento estabelecer os princípios e 
condições para a prestação destes serviços; 
considera, no entanto, que estes progressos 
não invalidam a necessidade de a 
Comissão tomar a iniciativa de velar por 
uma maior certeza jurídica para os 
serviços públicos relativamente às 

Adlib Express Watermark



PE406.127v01-00 12/16 AM\723775PT.doc

PT

questões horizontais e sectoriais neste 
domínio;

Or. en

Alteração 15
Sahra Wagenknecht

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a maior relevância do 
papel atribuído aos parlamentos nacionais 
no tocante ao controlo do princípio da 
subsidiariedade no quadro do processo 
legislativo ordinário; compromete-se, 
contudo, na ausência de uma consulta 
específica das representações nacionais, a 
diligenciar no sentido de permitir que estas 
participem anualmente nas suas próprias 
deliberações sobre as grandes orientações 
de política económica;

5. Congratula-se com a maior relevância do 
papel atribuído aos parlamentos nacionais 
no tocante ao controlo do princípio da 
subsidiariedade no quadro do processo 
legislativo ordinário; continua a 
considerar este processo insuficiente para 
garantir no futuro uma participação 
adequada dos Parlamentos nacionais, em 
particular, devido aos prazos 
extremamente curtos nele previstos; 
compromete-se, contudo, na ausência de 
uma consulta específica das representações 
nacionais, a diligenciar no sentido de 
permitir que estas participem anualmente 
nas suas próprias deliberações sobre as 
grandes orientações de política económica;

Or. de

Alteração 16
Daniel Dăianu

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6.  Verifica que os actos delegados 
previstos no artigo 290.º do TFUE são 
adaptados à legislação financeira; 
congratula-se pelo facto de as delegações 

6.  Verifica que os actos delegados 
previstos no artigo 290.º do TFUE são 
adaptados à legislação financeira; 
congratula-se pelo facto de as delegações 
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de poderes à Comissão serem claramente 
definidas quanto ao seu âmbito de 
aplicação e à sua duração; insiste, no 
entanto, nas especificidades do 
procedimento Lamfalussy, em particular no 
tocante à circulação da informação entre as 
diferentes instituições e à transparência da 
Comissão na elaboração das medidas 
legislativas, bem como na necessidade de 
preservar estas especificidades;

de poderes à Comissão serem claramente 
definidas quanto ao seu âmbito de 
aplicação e à sua duração; insiste, no 
entanto, nas especificidades do 
procedimento Lamfalussy, em particular no 
tocante à circulação da informação entre as 
diferentes instituições e à transparência da 
Comissão na elaboração das medidas 
legislativas, bem como na necessidade de 
preservar ao menos estas especificidades, 
no sentido de uma maior transparência, 
de uma melhor cooperação entre as 
diferentes instituições e de uma melhor 
supervisão a nível da UE;

Or. en

Alteração 17
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A.  Interroga a Comissão sobre a 
interpretação que tenciona dar à 
declaração 39 relativa à consulta de 
peritos no domínio dos serviços 
financeiros e sobre a utilização que lhe 
tenciona dar , sem prejuízo das 
disposições sobre os actos delegados 
contidas no TFUE;

Or. fr

Alteração 18
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

6-B.  Convida a Comissão, na medida do 
possível, a recorrer ao artigo 209.º do 
TFUE para favorecer a utilização do 
regulamento em matéria de serviços 
financeiros;

Or. fr

Alteração 19
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-C.   Convida a Comissão a recorrer 
imediatamente ao novo artigo 197.º do
TFUE para tomar uma iniciativa relativa 
à cooperação administrativa no domínio 
da fiscalidade e da supervisão dos 
mercados dos serviços financeiros ;

Or. fr

Alteração
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-D.  Convida o Conselho a iniciar, em 
colaboração com o Parlamento Europeu, 
uma reflexão sobre a utilização que 
deveria ser feita do disposto no n.º 6 do 
artigo 127.º do TFUE, que permite 
confiar ao BCE atribuições específicas em
matéria de supervisão prudencial das 
instituições de crédito e outras instituições 

Adlib Express Watermark



AM\723775PT.doc 15/16 PE406.127v01-00

PT

financeiras, com excepção das empresas 
de seguros;

Or. fr

Alteração 21
Sahra Wagenknecht

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Considera que a supressão do 
objectivo de um elevado nível de 
competitividade da União, inicialmente 
previsto no artigo I-3 do Tratado que 
estabelece uma Constituição para a 
Europa, não implica um desvio em 
relação ao princípio de base rumo a um 
maior equilíbrio social na União, 
nomeadamente porque, ao mesmo tempo, 
se incluiu um Protocolo relativo ao 
mercado interno e à concorrência 
(Protocolo n.º 27), no qual se retoma este 
objectivo, conferindo-lhe apenas outra 
formulação;

Or. de

Alteração 22
Sahra Wagenknecht

Projecto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-B. Exprime a sua preocupação pelo 
facto de que a actual cláusula de 
flexibilidade (artigo 308.° do Tratado CE) 
na nova versão do artigo 352 do TFUE 
supera o âmbito do mercado interno para 
passar a cobrir todos os domínios políticos 
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contemplados no Tratado, o que 
compromete ainda mais o princípio da 
atribuição de competências; considera, 
em contrapartida, um modesto avanço 
que, no futuro, e nessa base, apenas 
possam ser adoptadas disposições com a 
aprovação do Parlamento Europeu, e não 
apenas após a sua mera consulta pelo 
Conselho;

Or. de
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