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Alteração 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 18
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. pt

Justificação

São claras as consequências do Pacto de Estabilidade (PEC). Impõe-se:
- Revogar e substituir o PEC por um verdadeiro Pacto de Emprego e Progresso Social
- Aumentar a coesão económica e social com mais Fundos Estruturais e Fundo de Coesão
- Criar um Fundo de Solidariedade, com a contribuição dos países da zona euro com 
excedente orçamental, para apoiar países em dificuldades, na produção, serviços públicos 
essenciais, criação de emprego com direitos e erradicação da pobreza
- Conferir prioridade a indicadores sociais, ao emprego e a salários condignos, ao bem-estar 
social e à igualdade de oportunidades.
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Alteração 19
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 20
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Há que impor sanções suplementares
para que a aplicação da supervisão 
orçamental seja mais eficaz na área do 
euro. Essas sanções deverão aumentar a 
credibilidade do quadro de supervisão 
orçamental da União. 

(3) É necessária ajuda suplementar para 
que a aplicação da supervisão orçamental 
seja mais eficaz na área do euro. Eventuais
sanções não deverão prejudicar a 
solidariedade política da União, nem a 
coesão social nos seus Estados-Membros. 
Os incentivos devem aumentar a 
credibilidade da união monetária e reduzir 
os custos excessivos da dívida soberana.

Or. en

Alteração 21
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As disposições do presente 
regulamento são plenamente compatíveis 
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com as cláusulas transversais do TFUE, 
designadamente os artigos 7.º, 8.º, 9.º, 10.º
e 11.º, bem como com as disposições do 
Protocolo n.º 26 e do n.º 5 do artigo 153.º.

Or. en

Alteração 22
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O quadro de supervisão orçamental 
deve, em qualquer caso, apoiar os 
objectivos e necessidades de crescimento e 
emprego da União Europeia, 
especialmente durante os períodos de 
retracção económica ou social, devendo
ser combinado com esforços eficazes para 
estimular o crescimento sustentável, a 
protecção da coesão social e a criação de 
postos de trabalho, respeitando, ao mesmo 
tempo, as prioridades e necessidades 
específicas de cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 23
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação de sanções no âmbito da 
vertente preventiva do Pacto de 
estabilidade e crescimento aos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, 

(5) A ajuda e os incentivos no âmbito da 
vertente preventiva do Pacto de 
estabilidade e crescimento aos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro
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deverá constituir um incentivo à definição 
de políticas orçamentais prudentes. Tais 
políticas devem assegurar que a taxa de 
crescimento das despesas públicas não 
ultrapassa, em princípio, uma taxa de 
crescimento prudente do produto interno 
bruto (PIB) a médio prazo, salvo se o 
excesso for compensado por um aumento 
das receitas públicas ou se a redução 
discricionária das receitas for compensada 
por reduções nas despesas.

devem garantir políticas orçamentais 
adequadas e prudentes. Tais políticas 
devem assegurar que a taxa de crescimento 
das despesas públicas não ultrapassa, em 
princípio, uma taxa de crescimento 
prudente do produto interno bruto (PIB) a 
médio prazo, salvo se o excesso for 
compensado por um aumento das receitas 
públicas ou se a redução discricionária das 
receitas for compensada por reduções nas 
despesas.

Or. en

Alteração 24
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A definição de políticas orçamentais 
prudentes deve permitir alcançar e manter 
efectivamente os objectivos orçamentais de 
médio prazo. A existência de situações 
orçamentais que respeitem o objectivo de 
médio prazo deve permitir aos 
Estados-Membros uma margem de 
segurança para o défice das administrações 
públicas relativamente ao valor de 
referência de 3% do PIB e avançar 
rapidamente na via da sustentabilidade das 
finanças públicas, proporcionando-lhes, ao 
mesmo tempo, uma margem de manobra 
orçamental, tendo nomeadamente em conta 
as necessidades de investimento público.

(6) A definição de políticas orçamentais 
prudentes deve permitir alcançar e manter 
efectivamente os objectivos orçamentais de 
médio prazo. A existência de situações 
orçamentais que respeitem o objectivo de 
médio prazo deve permitir aos 
Estados-Membros uma margem de 
segurança relativamente aos valores de 
referência de 3% para o défice das 
administrações públicas e de 60% do PIB
para a dívida pública, e avançar 
rapidamente na via da sustentabilidade das 
finanças públicas, proporcionando-lhes, ao 
mesmo tempo, uma margem de manobra 
orçamental, tendo nomeadamente em conta 
as necessidades de investimento público.

Or. de
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Alteração 25
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Na vertente preventiva do Pacto de 
estabilidade e crescimento, o incentivo a 
políticas orçamentais prudentes deve 
consistir numa obrigação de impor aos 
Estados-Membros da área do euro que 
registem progressos insuficientes na 
consolidação orçamental a constituição de 
um depósito remunerado provisório. Será 
este o caso quando, após uma primeira 
advertência da Comissão, um Estado-
Membro persista nessa via que, embora 
não constitua uma infracção à proibição de 
défice excessivo, é imprudente e pode 
comprometer o bom funcionamento da 
União Económica e Monetária, levando, 
por conseguinte, o Conselho a dirigir-lhe 
uma recomendação, em conformidade com 
o artigo 121.°, n.º 4, do Tratado.

(7) Na vertente preventiva do Pacto de 
estabilidade e crescimento, o incentivo a 
políticas orçamentais prudentes deve 
consistir numa obrigação de impor aos 
Estados-Membros da área do euro que 
registem progressos insuficientes na 
consolidação orçamental a constituição de 
um depósito remunerado provisório. Será 
este o caso quando, após uma primeira 
advertência da Comissão, um Estado-
Membro persista nessa via que, embora 
não constitua uma infracção à proibição de 
défice excessivo ou de dívida pública
excessiva, é imprudente e pode 
comprometer o bom funcionamento da 
União Económica e Monetária, levando, 
por conseguinte, o Conselho a dirigir-lhe 
uma recomendação, em conformidade com 
o artigo 121.°, n.º 4, do Tratado.

Or. de

Alteração 26
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Na vertente correctiva do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, as sanções a 
aplicar aos Estados-Membros cuja moeda é 
o euro assumirá a forma de depósito não 
remunerado associado a uma decisão do 
Conselho sobre a existência de um défice 
excessivo, que será convertido em uma 

(9) Na vertente correctiva do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, as sanções a 
aplicar aos Estados-Membros cuja moeda é 
o euro assumirá a forma de depósito não 
remunerado associado a uma decisão do 
Conselho sobre a existência de um défice 
excessivo ou de dívida pública excessiva
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multa no caso de incumprimento de uma 
recomendação do Conselho para corrigir 
essa situação. Estas sanções são aplicadas, 
independentemente de já ter sido imposto 
ou não ao Estado-Membro em causa a 
constituição de um depósito remunerado.

que será convertido em uma multa no caso 
de incumprimento de uma recomendação 
do Conselho para corrigir essa situação. 
Estas sanções são aplicadas, 
independentemente de já ter sido imposto 
ou não ao Estado-Membro em causa a 
constituição de um depósito remunerado.

Or. de

Alteração 27
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Há que prever a possibilidade de o 
Conselho reduzir ou a anular as sanções 
impostas aos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, com base numa proposta 
da Comissão e na sequência de um pedido 
fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa. No âmbito da 
vertente correctiva do Pacto de estabilidade 
e crescimento, a Comissão deve 
igualmente ter a possibilidade de propor a 
redução do montante ou a anulação da 
sanção com base em circunstâncias 
económicas excepcionais.

(11) Há que prever a possibilidade de o 
Conselho reduzir ou a anular as sanções 
impostas aos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, com base numa proposta
do Parlamento Europeu ou com base num
um pedido apresentado pelo 
Estado-Membro em causa. No âmbito da 
vertente correctiva do Pacto de estabilidade 
e crescimento, a Comissão deve 
igualmente ter a possibilidade de propor a 
redução do montante ou a anulação da 
sanção com base em circunstâncias 
económicas e sociais excepcionais.

Or. en

Alteração 28
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração

(12) O depósito não remunerado é 
libertado após correcção da situação de 
défice excessivo, enquanto os seus juros e 
o montante das multas cobradas devem ser 
distribuídos pelos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro e que não tenham um 
défice excessivo nem sejam objecto de um 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
excessivos.

(12) O depósito não remunerado é 
libertado após correcção da situação de 
défice excessivo ou de dívida pública 
excessiva, enquanto os seus juros e o 
montante das multas cobradas são 
atribuídos ao mecanismo permanente de 
crise (Fundo Monetário Europeu). Até à 
constituição do Fundo Monetário 
Europeu, essas multas são creditadas ao 
Instrumento Europeu de Estabilidade
Financeira.

Or. de

Alteração 29
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) O depósito não remunerado é 
libertado após correcção da situação de 
défice excessivo, enquanto os seus juros e 
o montante das multas cobradas devem 
ser distribuídos pelos Estados-Membros
cuja moeda é o euro e que não tenham 
um défice excessivo nem sejam objecto de 
um procedimento relativo aos 
desequilíbrios excessivos.

(12) O depósito não remunerado é 
libertado após correcção da situação de 
défice excessivo, enquanto os seus juros
devem ser utilizados no apoio à
consecução dos objectivos de longo prazo 
de investimento e emprego da União, 
sobretudo nas regiões mais pobres da 
União.

Or. en

Alteração 30
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Capítulo II – título
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Texto da Comissão Alteração

Sanções no âmbito da vertente preventiva 
do Pacto de estabilidade e crescimento

Sanções e incentivos no âmbito da vertente 
preventiva do Pacto de estabilidade e 
crescimento

Or. en

Alteração 31
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo -3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -3.º
Euro-obrigações comuns

1. Devem ser estabelecidas 
euro-obrigações comuns na área do euro,
com o objectivo de reforçar o 
cumprimento do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento e de reforçar a convergência 
e a coordenação da política económica.
Aquelas devem ser emitidas tanto em 
troca de obrigações nacionais existentes, 
a preços de mercado e/ou com desconto,
ou emitidas em lugar de obrigações 
nacionais.
Estas obrigações comuns seriam, 
nomeadamente, utilizadas nas ofertas de 
permuta com um desconto adequado no 
âmbito de planos de resolução da dívida 
soberana e, em particular, no âmbito do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. A participação para a emissão de 
euro-obrigações comuns depende da 
adesão ao Pacto de Estabilidade e 
Crescimento revisto e será decidida pelo 
Conselho sob recomendação da 
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Comissão.
3. As euro-obrigações comuns podem 
reunir até 60% do PIB da dívida pública 
de cada Estado-Membro participante. A 
dívida comum deve ser privilegiada 
relativamente a outras dívidas emitidas 
pelos diferentes Estados-Membros.
4. A emissão de euro-obrigações será 
baseada num sólido quadro institucional e 
administrativo, de acordo com os mais 
elevados padrões e as melhores práticas 
dos organismos que gerem actualmente a 
dívida soberana dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 32
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se, no caso de desvios persistentes ou 
especialmente graves e importantes em 
relação uma política orçamental prudente, 
tal como previsto no artigo 6.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1466/97, o Conselho 
formular a um Estado-Membro uma 
recomendação ao abrigo do artigo 121.º, n.º
4, do Tratado, para que adopte as medidas 
de ajustamento necessárias, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
imporá igualmente a esse Estado-Membro 
a constituição de um depósito remunerado. 
A decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, deliberando por 
maioria qualificada, o Conselho decidir 
rejeitar a proposta no prazo de 10 dias a 
contar da sua adopção pela Comissão. O 
Conselho pode alterar a proposta em
conformidade com o artigo 293.°, n.º 1, do 

1. Se, no caso de desvios persistentes e
especialmente graves e importantes em 
relação uma política orçamental prudente, 
tal como previsto no artigo 6.º, n.º 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1466/97, o Conselho 
formular a um Estado-Membro uma 
recomendação ao abrigo do artigo 121.º, n.º
4, do Tratado, para que adopte as medidas 
de ajustamento necessárias, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, e 
após consulta do Parlamento Europeu. A 
decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, deliberando por 
maioria simples, o Conselho decidir 
rejeitar a proposta. O Conselho pode alterar 
a proposta em conformidade com o artigo 
293.°, n.º 1, do Tratado.
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Tratado.

Or. en

Alteração 33
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O depósito remunerado a propor pela 
Comissão equivalerá a 0,2% do produto 
interno bruto (PIB) do Estado-Membro em 
causa no ano anterior.

2. O depósito remunerado a propor pela 
Comissão equivalerá a 0,01% do produto 
interno bruto (PIB) do Estado-Membro em 
causa no ano anterior.

Or. en

Alteração 34
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 2, na sequência de 
um pedido fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão no 
prazo de 10 dias a contar da data de 
adopção da recomendação do Conselho 
referida no n.º 1, a Comissão pode propor a 
redução ou a anulação do depósito 
remunerado.

4. Em derrogação ao n.º 2, na sequência de 
um pedido fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão no 
prazo de 60 dias a contar da data de 
adopção da recomendação do Conselho 
referida no n.º 1, a Comissão pode propor a 
redução ou a anulação do depósito 
remunerado.

Or. en
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Alteração 35
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Convergência Orçamental

1. A Comissão deve criar um pacote 
coerente de propostas legislativas até ao 
final de 2011, a fim de proporcionar um 
quadro europeu comum orçamental
completo para assegurar a convergência, 
a boa regulamentação e a concorrência 
leal.
2. Este pacote conterá o seguinte:
a) Disposições gerais aplicáveis a uma 
matéria colectável comum consolidada, 
bem como taxas mínimas sobre as 
sociedades, que serão gradualmente 
aumentadas para 25%;
b) Disposições gerais para aumentar a 
cooperação orçamental visando o 
intercâmbio automático de informações e 
o reforço da luta contra a evasão fiscal;
c) Um imposto sobre as transacções 
financeiras para a zona euro;
d) A introdução coordenada de impostos 
ambientais;
e) Um imposto sobre a actividade 
financeira em relação à dimensão da 
instituição e ao nível de financiamento de 
curto prazo não segurado.
f) A introdução de um sistema de 
notificação obrigatório por país sobre o 
rendimento das empresas e os impostos 
sobre ele pagos, bem como um 
intercâmbio automático de informações.

Or. en
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Alteração 36
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, o Conselho decidir que 
existe um défice excessivo num Estado-
Membro, impor-lhe-á, com base numa sob 
proposta da Comissão, a constituição de 
um depósito não remunerado. A decisão é 
considerada adoptada pelo Conselho, salvo 
se, por maioria qualificada, o Conselho 
decidir rejeitar a proposta no prazo de 10 
dias a contar da sua adopção pela 
Comissão. O Conselho pode alterar a 
proposta em conformidade com o artigo 
293.°, n.° 1, do Tratado.

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, o Conselho decidir que 
existe um défice excessivo ou uma dívida 
pública excessiva num Estado-Membro,
impor-lhe-á, com base numa proposta da 
Comissão, a constituição de um depósito 
não remunerado. A decisão é considerada 
adoptada pelo Conselho, salvo se, por 
maioria qualificada, o Conselho decidir 
rejeitar a proposta no prazo de 10 dias a 
contar da sua adopção pela Comissão. O 
Conselho pode alterar a proposta em 
conformidade com o artigo 293.°, n.° 1, do 
Tratado.

Or. de

Alteração 37
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, o Conselho decidir que 
existe um défice excessivo num Estado-
Membro, impor-lhe-á, com base numa sob 
proposta da Comissão, a constituição de 
um depósito não remunerado. A decisão é 
considerada adoptada pelo Conselho, salvo 
se, por maioria qualificada, o Conselho 
decidir rejeitar a proposta no prazo de 10
dias a contar da sua adopção pela 

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, o Conselho decidir que 
existe um défice excessivo num Estado-
Membro, impor-lhe-á, com base numa 
proposta da Comissão e após consulta do 
Parlamento Europeu, a constituição de um 
depósito não remunerado. A decisão é 
considerada adoptada pelo Conselho, salvo 
se, por maioria simples, o Conselho decidir 
rejeitar a proposta no prazo de 30 dias a 
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Comissão. O Conselho pode alterar a 
proposta em conformidade com o artigo 
293.°, n.° 1, do Tratado.

contar da sua adopção pela Comissão. O 
Conselho pode alterar a proposta em
conformidade com o artigo 293.°, n.° 1, do 
Tratado.

Or. en

Alteração 38
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O depósito não remunerado a propor 
pela Comissão equivalerá a 0,2% do PIB 
do Estado-Membro em causa no ano 
anterior.

2. O depósito não remunerado a propor 
pela Comissão equivalerá a 0,01% do PIB 
do Estado-Membro em causa no ano 
anterior.

Or. en

Alteração 39
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O depósito sem juros aumenta numa 
certa percentagem, consoante a duração e 
a severidade do procedimento por défice 
excessivo ou por dívida excessiva. A 
Comissão define o procedimento preciso a 
seguir em cooperação com o Conselho.

Or. de
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Alteração 40
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 2, com base em 
circunstâncias económicas excepcionais ou 
na sequência de um pedido fundamentado 
apresentado pelo Estado-Membro em causa 
à Comissão no prazo de 10 dias a contar da 
data da decisão do Conselho, adoptada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado, a Comissão pode propor a redução 
ou a anulação do montante do depósito não 
remunerado.

4. Em derrogação ao n.º 2, com base em 
circunstâncias económicas ou sociais
excepcionais ou na sequência de um 
pedido fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão no 
prazo de 60 dias a contar da data da 
decisão do Conselho, adoptada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado, a Comissão pode propor a redução 
ou a anulação do montante do depósito não 
remunerado.

Or. en

Alteração 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 8, do Tratado, o Conselho verificar que, 
na sequência das suas recomendações o 
Estado-Membro não tomou as medidas 
eficazes no prazo estabelecido, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
decidirá que o Estado-Membro pague uma 
multa. A decisão é considerada adoptada 
pelo Conselho, salvo se, por maioria 
qualificada, o Conselho decidir rejeitar a 
proposta no prazo de 10 dias a contar da 
sua adopção pela Comissão. O Conselho 
pode alterar a proposta em conformidade 
com o artigo 293.°, n.° 1, do Tratado. 

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 8, do Tratado, o Conselho verificar que, 
na sequência das suas recomendações o 
Estado-Membro não tomou as medidas 
eficazes no prazo estabelecido, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
decidirá que o Estado-Membro pague uma 
multa. Relativamente ao artigo 153.º do 
Tratado, nenhuma multa será cobrada,
caso esta esteja relacionada com uma 
recomendação sobre a questão das 
remunerações e/ou da negociação 
colectiva no sector público. A decisão é 
adoptada pelo Conselho deliberando por 
maioria qualificada. O Conselho pode 
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alterar a proposta em conformidade com o 
artigo 293.°, n.° 1, do Tratado.

Or. en

Justificação

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Alteração 42
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 8, do Tratado, o Conselho verificar que, 
na sequência das suas recomendações o 
Estado-Membro não tomou as medidas 
eficazes no prazo estabelecido, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
decidirá que o Estado-Membro pague uma 
multa. A decisão é considerada adoptada 
pelo Conselho, salvo se, por maioria 
qualificada, o Conselho decidir rejeitar a 
proposta no prazo de 10 dias a contar da 
sua adopção pela Comissão. O Conselho 
pode alterar a proposta em conformidade 

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 8, do Tratado, o Conselho verificar que, 
na sequência das suas recomendações o 
Estado-Membro não tomou as medidas 
eficazes no prazo estabelecido nem deu 
uma explicação exaustiva, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão e
depois de consultar o Parlamento 
Europeu, pode decidir que o 
EstadoMembro pague uma multa. No que 
se refere ao artigo 153.º do Tratado, 
nenhuma multa será cobrada se estiver 
relacionada com uma recomendação 
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com o artigo 293.°, n.° 1, do Tratado. sobre a questão das remunerações e/ou da 
negociação colectiva no sector público. A 
decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, por maioria simples, o 
Conselho decidir rejeitar a proposta no 
prazo de 30 dias a contar da sua adopção 
pela Comissão. O Conselho pode alterar a 
proposta em conformidade com o artigo 
293.°, n.º 1, do Tratado.

Or. en

Alteração 43
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Casos de violação grave, repetida ou 
continuada da recomendação do 
Conselho podem dar lugar a avisos sobre 
a futura retirada de recursos dos Fundos 
Estruturais. A Comissão define o 
procedimento preciso a seguir, para 
retirar recursos, em cooperação com o 
Conselho.

Or. de

Alteração 44
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Distribuição do montante dos juros e das 
multas.

Utilização do montante dos juros e das 
multas.
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Alteração 45
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os juros obtidos pela Comissão sobre os 
depósitos constituídos em conformidade 
com o artigo 4.º e as multas aplicadas em 
conformidade com o artigo 5.º constituem 
outras receitas, na acepção do artigo 311 
° do Tratado, e serão distribuídos pelos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro e 
que não apresentam um défice excessivo, 
tal como determinado em conformidade 
com o artigo 126.º, n.º 6, do Tratado, nem 
são objecto de um procedimento relativo 
aos desequilíbrios excessivos, na acepção 
do Regulamento (UE) n.º […/…], 
proporcionalmente à sua parte no 
rendimento nacional bruto (RNB) total 
dos Estados-Membros elegíveis.

Os juros obtidos pela Comissão sobre os 
depósitos constituídos em conformidade 
com o artigo 4.º e as multas aplicadas em 
conformidade com o artigo 5.º são 
atribuídos ao mecanismo permanente de 
crise (Fundo Monetário Europeu). Até à 
constituição desse Fundo, essas multas 
são creditadas ao Instrumento Europeu 
de Estabilidade Financeira.

Or. de

Alteração 46
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os juros obtidos pela Comissão sobre os 
depósitos constituídos em conformidade 
com o artigo 4.º e as multas aplicadas em 
conformidade com o artigo 5.º constituem 
outras receitas, na acepção do artigo 311 ° 
do Tratado, e serão distribuídos pelos 

Os juros obtidos pela Comissão sobre os 
depósitos constituídos em conformidade 
com o artigo 4.º e as multas aplicadas em 
conformidade com o artigo 5.º constituem 
outras receitas, na acepção do artigo 311 ° 
do Tratado, e serão utilizados no apoio à 
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Estados-Membros cuja moeda é o euro e 
que não apresentam um défice excessivo, 
tal como determinado em conformidade 
com o artigo 126.º, n.º 6, do Tratado, nem 
são objecto de um procedimento relativo 
aos desequilíbrios excessivos, na acepção 
do Regulamento (UE) n.º […/…], 
proporcionalmente à sua parte no 
rendimento nacional bruto (RNB) total 
dos Estados-Membros elegíveis.

consecução de objectivos a longo prazo de 
investimento e emprego da União, 
sobretudo em benefício das regiões mais 
pobres da União.

Or. en

Alteração 47
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
[…] dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor 
quando forem restabelecidas 
circunstâncias económicas normais e
uma vez assegurado, mercê de uma 
regulamentação eficaz dos mercados 
financeiros, que os títulos soberanos 
deixaram de ser objecto de especulação.

Or. en


