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Alteração 7
Ilda Figueiredo

Proposta de directiva
–

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 através do 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, nos serviços 
públicos essenciais, na criação de emprego com direitos e na erradicação da pobreza;
- Conferir prioridade a indicadores sociais, ao emprego e a salários dignos, ao bem-estar 
social e à igualdade de oportunidades.

Alteração 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 9
Jürgen Klute

Proposta de directiva
–
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Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 10
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) É necessário aproveitar a experiência 
adquirida na primeira década de 
funcionamento da União Económica e 
Monetária. Os mais recentes 
desenvolvimentos económicos colocaram 
novos desafios à condução da política 
orçamental em toda a União e, em especial, 
salientaram a necessidade de harmonizar os 
requisitos respeitantes às regras e 
procedimentos que formam os quadros 
orçamentais dos Estados-Membros. Em 
particular, há que especificar as medidas 
que as autoridades nacionais devem tomar 
no sentido de cumprirem as disposições do 
Protocolo n.º 12 relativo ao procedimento 
aplicável em caso de défice excessivo, 
anexo aos Tratados, e, nomeadamente, o 
seu artigo 3.º.

(1) É necessário aproveitar a experiência 
adquirida na primeira década de 
funcionamento da União Económica e 
Monetária. Os mais recentes 
desenvolvimentos económicos colocaram 
novos desafios à condução da política 
orçamental em toda a União e, em especial, 
salientaram a necessidade de harmonizar os 
requisitos respeitantes às regras e 
procedimentos que formam os quadros 
orçamentais dos Estados-Membros. Em 
particular, há que especificar as medidas 
que as autoridades nacionais devem tomar 
no sentido de cumprirem as disposições do 
Protocolo n.º 12 relativo ao procedimento 
aplicável em caso de défice excessivo, 
anexo aos Tratados, nomeadamente o seu 
artigo 3.º, bem como o seu compromisso 
de aplicarem as estratégias e os objectivos 
políticos adoptados pelo Conselho 
Europeu.

Or. en
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Alteração 11
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A necessidade de estabelecer uma 
relação mais forte entre o Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, os 
instrumentos macroeconómicos, as 
orientações integradas e os programas 
nacionais de reforma, apresentando-os de 
forma coerente, requer que os orçamentos 
nacionais possam ser comprados com 
mais facilidade em termos de despesa nas 
diferentes categorias mediante um modelo 
elaborado pela Comissão.

Or. en

Alteração 12
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece normas 
específicas aplicáveis aos quadros 
orçamentais dos Estados-Membros, 
necessárias para garantir a eficácia do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos.

A presente directiva estabelece normas 
específicas aplicáveis aos quadros 
orçamentais dos Estados-Membros, 
necessárias para garantir a 
comparabilidade dos orçamentos 
nacionais, a eficácia do procedimento 
relativo aos défices excessivos e um 
controlo adequado do contributo dos 
Estados-Membros para a consecução dos 
objectivos políticos que eles próprios 
definiram.

Or. en
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Alteração 13
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) os procedimentos de análise tendentes a 
melhorar a transparência dos elementos do 
processo orçamental, incluindo o mandato 
dos serviços ou instituições orçamentais 
nacionais de carácter independente que 
operam no domínio da política orçamental;

f) os procedimentos de análise tendentes a 
melhorar a transparência e a 
comparabilidade dos elementos da 
composição e do processo orçamental, 
incluindo o mandato dos serviços ou 
instituições orçamentais nacionais de 
carácter independente que operam no 
domínio da política orçamental;

Or. en

Alteração 14
David Casa

Proposta de directiva
Artigo 5 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão estabelecer 
regras orçamentais numéricas tendentes a 
promover o cumprimento das obrigações 
que lhes incumbem por força do Tratado
em matéria de política orçamental. As 
referidas regras incluem, nomeadamente:

Os Estados-Membros deverão estabelecer 
regras orçamentais numéricas tendentes a 
promover o cumprimento das obrigações 
que lhes incumbem por força do TFUE em 
matéria de política orçamental, permitindo, 
simultaneamente, uma margem de 
manobra para reformas estruturais 
conducentes à realização dos objectivos de 
crescimento e emprego da União. As 
referidas regras incluem, nomeadamente:

Or. en

Alteração 15
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º -1 (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão elaborará um modelo de 
comparação dos orçamentos nacionais em 
termos de despesa nas diferentes 
categorias.

Or. en

Alteração 16
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecerão um 
quadro orçamental de médio prazo que 
facilite a adopção de um plano orçamental 
de, pelo menos, três anos, assegurando 
assim o seguimento de uma perspectiva 
plurianual por parte do plano orçamental 
nacional.

1. Com base no modelo da Comissão, os 
Estados-Membros estabelecerão um quadro 
orçamental de médio prazo que facilite a 
adopção de um plano orçamental de, pelo 
menos, três anos, assegurando assim o 
seguimento de uma perspectiva plurianual 
por parte do plano orçamental nacional.

Or. en

Alteração 17
Pervenche Berès

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.° 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) uma apresentação das prioridades de 
médio prazo do governo, distribuídas pelas 
rubricas mais relevantes em termos de 
despesas e receitas e por subsector da 
administração pública, revelando a forma 
como o ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo é realizado em 

c) uma apresentação das prioridades de 
médio prazo do governo, distribuídas pelas 
rubricas mais relevantes em termos de 
despesas e receitas e por subsector da 
administração pública, revelando a forma 
como o ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo é realizado em 
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comparação com as projecções baseadas 
em políticas inalteradas.

comparação com as projecções baseadas 
em políticas inalteradas e o modo como 
são logrados progressos na via da 
consecução dos objectivos políticos 
estabelecidos pelo Conselho Europeu.

Or. en

Alteração 18
Jürgen Klute

Proposta de directiva
Artigo 15 

Texto da Comissão Alteração

A presente Directiva entrará em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

A presente Directiva entrará em vigor 
quando tenham sido restabelecidas 
condições económicas normais e quando 
uma regulamentação eficaz dos mercados 
financeiros assegure que as obrigações 
soberanas deixem de ser objecto de 
especulação.

Or. en


