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Alteração 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 21
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento – acto modificativo
–

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;
- Prioridade a indicadores sociais, emprego e salários dignos, bem-estar social e igualdade 
de oportunidades.

Alteração 22
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
–
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Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Na constatação da existência de um 
défice excessivo com base no critério do 
défice e nas fases conducentes a essa 
decisão, é necessário ter em conta todos 
os outros factores pertinentes examinados 
no relatório da Comissão nos termos do 
artigo 126.º, n.º 3, do Tratado se o rácio 
entre a dívida pública e o produto interno 
bruto não exceder o valor de referência.

Suprimido

Or. en

Justificação

O considerando 8 está em contradição com o considerando 7, bem como com o artigo 126.º
do Tratado ("é necessário ter em conta todos os outros factores pertinentes").

Alteração 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A avaliação das medidas eficazes 
beneficiará do cumprimento dos objectivos 

(11) A avaliação das medidas eficazes 
beneficiará do cumprimento dos objectivos 
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de despesa pública, em conjugação com a 
aplicação de medidas específicas previstas 
em matéria de receitas.

de despesa pública e das receitas fiscais,
em conjugação com a aplicação de 
medidas específicas previstas.

Or. en

Justificação

Pretende-se garantir a consolidação das finanças públicas, não só por via do controlo das 
despesas, mas também através da geração de receitas, de modo a não perder nenhuma 
oportunidade de assegurar a solidez das finanças públicas.

Alteração 25
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A avaliação das medidas eficazes 
beneficiará do cumprimento dos objectivos 
de despesa pública, em conjugação com a 
aplicação de medidas específicas previstas 
em matéria de receitas.

(11) A avaliação das medidas eficazes 
beneficiará do cumprimento dos objectivos 
de despesa pública e receitas fiscais, em 
conjugação com a aplicação de outras 
medidas específicas previstas em matéria 
de receitas.

Or. en

Alteração 26
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As disposições do presente 
Regulamento são plenamente compatíveis 
com as cláusulas horizontais do TFUE, 
nomeadamente com 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
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153.º.

Or. en

Alteração 27
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Considerar-se-á que o carácter excessivo 
do défice orçamental em relação ao valor 
de referência é excepcional, na acepção do 
artigo 126.º, n.º 2, alínea a), segundo 
travessão, do Tratado, quando resulte de 
uma circunstância excepcional não 
controlável pelo Estado-Membro em causa 
e que tenha um impacto significativo na 
situação das finanças públicas, ou quando 
resulte de uma recessão económica grave.

1. Considerar-se-á que o carácter excessivo 
do défice orçamental em relação ao valor 
de referência é excepcional, na acepção do 
artigo 126.º, n.º 2, alínea a), segundo 
travessão, do Tratado, quando resulte de 
uma circunstância não controlável pelo 
Estado-Membro em causa e que tenha um 
impacto significativo na situação das 
finanças públicas, ou quando resulte de 
uma recessão económica.

Or. de

Alteração 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando excede o valor de referência, 
considera-se que o rácio entre a dívida 
pública e o produto interno bruto (PIB) está 
em diminuição significativa e a aproximar-
se, de forma satisfatória, do valor de 
referência, nos termos do artigo 126.º, n.º 
2, alínea b), do Tratado, se, nos três anos 

1-A. Quando excede o valor de referência, 
e desde que a economia, nos três anos 
anteriores, tenha vindo a funcionar acima 
do seu potencial, o rácio entre a dívida 
pública e o produto interno bruto (PIB) está 
em diminuição significativa e a aproximar-
se, de forma satisfatória, do valor de 
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anteriores, o diferencial relativamente ao 
valor de referência tiver tido uma redução 
na ordem de um vigésimo por ano. Durante 
um período de três anos a contar de [data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento – a inserir] ter-se-á em conta o 
carácter retroactivo deste indicador 
aquando da sua aplicação.

referência, nos termos do artigo 126.º, n.º 
2, alínea b), do Tratado, se, nos três anos 
anteriores, o diferencial relativamente ao 
valor de referência tiver tido uma redução 
na ordem de um vigésimo por ano. Durante 
um período de três anos a contar de [data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento – a inserir] ter-se-á em conta o 
carácter retroactivo deste indicador 
aquando da sua aplicação.

Or. en

Justificação

O facto de se acrescentar uma disposição sobre uma taxa específica de redução da dívida 
governamental agravará a natureza procíclica do Pacto de Estabilidade. Numa época de 
recessão, em que os défices sofrem um aumento e o PIB nominal é reduzido, é extremamente 
difícil controlar a dívida em percentagem do PIB, uma vez que existem efeitos numeradores e 
denominadores. Por conseguinte, a imposição de tal disposição relativa à “redução da 
dívida” agravará e aprofundará a recessão económica que, por sua vez, tornará ainda mais 
difícil a consecução dos objectivos estabelecidos para as finanças públicas.

Alteração 29
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando excede o valor de referência, 
considera-se que o rácio entre a dívida 
pública e o produto interno bruto (PIB) está 
em diminuição significativa e a aproximar-
se, de forma satisfatória, do valor de 
referência, nos termos do artigo 126.º, n.º 
2, alínea b), do Tratado, se, nos três anos 
anteriores, o diferencial relativamente ao 
valor de referência tiver tido uma redução 
na ordem de um vigésimo por ano. Durante 
um período de três anos a contar de [data 
de entrada em vigor do presente 

1-A. Quando excede o valor de referência, 
considera-se que o rácio entre a dívida 
pública e o produto interno bruto (PIB) está 
em diminuição significativa e a aproximar-
se, de forma satisfatória, do valor de 
referência, nos termos do artigo 126.º, n.º 
2, alínea b), do Tratado, se, nos três anos 
anteriores, o diferencial relativamente ao 
valor de referência tiver tido uma redução 
média na ordem de um vigésimo por ano, 
como indicador, após uma apreciação 
realizada ao longo de um período de três 
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regulamento – a inserir] ter-se-á em conta o 
carácter retroactivo deste indicador 
aquando da sua aplicação.

anos. Durante um período de três anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento – a inserir] ter-se-á 
em conta o carácter retroactivo deste 
indicador aquando da sua aplicação.

Or. en

Alteração 30
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando excede o valor de referência, 
considera-se que o rácio entre a dívida 
pública e o produto interno bruto (PIB) está 
em diminuição significativa e a aproximar-
se, de forma satisfatória, do valor de 
referência, nos termos do artigo 126.º, n.º 
2, alínea b), do Tratado, se, nos três anos 
anteriores, o diferencial relativamente ao 
valor de referência tiver tido uma redução 
na ordem de um vigésimo por ano. Durante 
um período de três anos a contar de [data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento – a inserir] ter-se-á em conta o 
carácter retroactivo deste indicador 
aquando da sua aplicação.

1-A. Quando excede o valor de referência, 
considera-se que o rácio entre a dívida 
pública e o produto interno bruto (PIB) está 
em diminuição significativa e a aproximar-
se, de forma satisfatória, do valor de 
referência, nos termos do artigo 126.º, n.º 
2, alínea b), do Tratado, se, nos três anos 
anteriores, o diferencial relativamente ao 
valor de referência tiver tido uma redução 
na ordem de um vigésimo por ano, desde 
que o produto interno bruto (PIB) tenha 
vindo a crescer à sua taxa potencial ao 
longo dos dois anos anteriores ao ano de 
referência. Não se verificando essa 
condição, o rácio entre a dívida e o PIB 
deve considerar-se temporariamente 
excessivo relativamente à diminuição 
pretendida, desde que o Estado-Membro 
em causa cumpra com as disposições 
relativas a políticas orçamentais 
sustentáveis, estabelecidas no 
Regulamento (CE) n. º 1466/97. O rácio 
de redução da dívida será revisto de três 
em três anos. Durante um período de três 
anos a contar de [data de entrada em vigor 
do presente regulamento – a inserir] ter-se-
á em conta o carácter retroactivo deste 
indicador aquando da sua aplicação.
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Or. en

Alteração 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral 
das finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do Conselho 
[…] relativa aos requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos Estados-
Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos, a posição da poupança líquida 
do sector privado) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral 
das finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do Conselho 
[…] relativa aos requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos Estados-
Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
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privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 
consideração quaisquer outros factores que, 
na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial atenção às 
contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira.

envelhecimento demográfico e a dívida 
privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 
consideração quaisquer outros factores que, 
na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial atenção às 
contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira e a 
coesão social e regional.

Or. en

Alteração 32
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação
social e económica a médio prazo (em 
especial, o crescimento potencial, as 
condições cíclicas prevalecentes, a taxa de 
pobreza, a desigualdade de rendimentos, a 
taxa de desemprego, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
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contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral 
das finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do Conselho 
[…] relativa aos requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos Estados-
Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 
privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 
consideração quaisquer outros factores que, 
na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial atenção às 
contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira.

«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral 
das finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do Conselho 
[…] relativa aos requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos Estados-
Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 
privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 
consideração quaisquer outros factores que, 
na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial e explícita atenção 
às contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira, bem 
como os encargos financeiros relativos a 
operações de recapitalização e a outras 
medidas temporárias de auxílio estatal ao 
sector financeiro durante a crise, e ainda 
empréstimos e garantias concedidos no 
âmbito de operações de gestão da crise da 
dívida soberana.

Or. en
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Alteração 33
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral
das finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do 
Conselho […] relativa aos requisitos 
aplicáveis aos quadros orçamentais dos 
Estados-Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 
privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral 
das finanças públicas. O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 
privada, uma vez que esta pode representar 
um passivo potencial para as autoridades 
públicas). Além disso, a Comissão tomará 
devidamente em consideração quaisquer 
outros factores que, na opinião do Estado-
Membro em causa, sejam pertinentes para 
uma apreciação qualitativa exaustiva do 
excesso em relação ao valor de referência e 
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consideração quaisquer outros factores que, 
na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial atenção às 
contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira.

tenham sido comunicados pelo Estado-
Membro à Comissão e ao Conselho. Neste 
contexto, será concedida especial atenção 
às contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira.

Or. de

Alteração 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

d) o número 4 passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«4. A Comissão e o Conselho devem fazer 
uma avaliação global equilibrada de todos 
os factores pertinentes, nomeadamente, a 
sua incidência, enquanto circunstâncias 
agravantes ou atenuantes, sobre a 
avaliação do cumprimento do critério do 
défice e/ou da dívida. Ao avaliar o 
cumprimento com base nos critérios do 
défice, se o rácio entre a dívida pública e 
o produto interno bruto (PIB) exceder o 
valor de referência, os referidos factores 
serão tomados em consideração nas 
etapas conducentes à decisão sobre a 
existência de um défice excessivo, 
previstas no artigo 126.º, n.ºs 4, 5 e 6, do 
Tratado, apenas se a dupla condição do 
princípio central — segundo o qual, antes 
de os referidos factores serem tomados 
em consideração, o défice orçamental 
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geral deve continuar a situar-se perto do 
valor de referência e o excesso em relação 
ao valor de referência deve ter carácter 
temporário — for plenamente satisfeita.»

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 8. Também se pode argumentar que, no caso de a dívida de 
um Estado-Membro exceder o valor de referência, poderá haver ainda mais razão para 
analisar todos os factores relevantes, incluindo, por exemplo, o balanço da poupança 
acumulada do sector privado.

Alteração 35
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão e o Conselho devem fazer 
uma avaliação global equilibrada de todos 
os factores pertinentes, nomeadamente, a 
sua incidência, enquanto circunstâncias 
agravantes ou atenuantes, sobre a avaliação 
do cumprimento do critério do défice e/ou 
da dívida. Ao avaliar o cumprimento com 
base nos critérios do défice, se o rácio 
entre a dívida pública e o produto interno 
bruto (PIB) exceder o valor de referência, 
os referidos factores serão tomados em 
consideração nas etapas conducentes à 
decisão sobre a existência de um défice 
excessivo, previstas no artigo 126.º, n.ºs 4, 
5 e 6, do Tratado, apenas se a dupla 
condição do princípio central — segundo 
o qual, antes de os referidos factores 
serem tomados em consideração, o défice 
orçamental geral deve continuar a situar-
se perto do valor de referência e o excesso 
em relação ao valor de referência deve ter 
carácter temporário — for plenamente 
satisfeita.

4. A Comissão e o Conselho devem fazer 
uma avaliação global equilibrada de todos 
os factores pertinentes, nomeadamente, a 
sua incidência, enquanto circunstâncias 
agravantes ou atenuantes, sobre a avaliação 
do cumprimento do critério do défice e/ou 
da dívida.
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Or. en

Alteração 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – subalínea d-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(D-A) o número 5 passa a ter a seguinte 
redacção:
"5. No quadro de todas as apreciações 
orçamentais integradas no procedimento 
relativo aos défices excessivos, a 
Comissão e o Conselho ponderarão 
cuidadosamente a implementação de 
reformas estruturais conducentes ao 
cumprimento dos objectivos da União de 
um crescimento económico, social e 
ambiental que seja sustentável e 
responsável."

Or. en

Alteração 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas dos 

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas que 
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sistemas de pensões que introduzam um 
sistema em vários pilares que inclua um 
pilar obrigatório de capitalização integral,
a Comissão e o Conselho tomarão 
igualmente em consideração, na apreciação 
da evolução dos valores do défice e da 
dívida, os custos da reforma para o pilar de 
gestão pública. Nos casos em que o rácio 
da dívida excede o valor de referência, os 
custos da reforma apenas serão 
considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, durante um 
período de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do Tratado, quanto à revogação total ou 
parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.ºs 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

contribuam para a manutenção dos postos 
de trabalho existentes e que criem novos e 
melhores empregos, bem como reformas 
realizadas com base em investimentos 
públicos, a Comissão e o Conselho 
tomarão igualmente em consideração, na 
apreciação da evolução dos valores do 
défice e da dívida, os custos da reforma 
para o pilar de gestão pública. Nos casos 
em que o rácio da dívida excede o valor de 
referência, os custos da reforma apenas 
serão considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, durante um 
período de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do Tratado, quanto à revogação total ou 
parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.ºs 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

Or. en
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Alteração 38
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas dos 
sistemas de pensões que introduzam um 
sistema em vários pilares que inclua um 
pilar obrigatório de capitalização integral, a 
Comissão e o Conselho tomarão 
igualmente em consideração, na apreciação 
da evolução dos valores do défice e da 
dívida, os custos da reforma para o pilar de 
gestão pública. Nos casos em que o rácio 
da dívida excede o valor de referência, os 
custos da reforma apenas serão 
considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, durante um 
período de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do Tratado, quanto à revogação total ou 

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas dos 
sistemas de pensões que introduzam um 
sistema em vários pilares que inclua um 
pilar obrigatório de capitalização integral, a 
Comissão e o Conselho tomarão 
igualmente em consideração, na apreciação 
da evolução dos valores do défice e da 
dívida, os custos totais da reforma para o 
pilar de gestão pública. Nos casos em que o 
rácio da dívida excede o valor de 
referência, os custos da reforma apenas 
serão considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, a contar da data 
de entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, a contar 
de [data de entrada em vigor do presente 
regulamento - a inserir] na mesma base 
linear degressiva. O custo líquido assim 
calculado será tomado em conta também 
para a decisão do Conselho, formulada de 
acordo com o artigo 126, n.º 12, do 
Tratado, quanto à revogação total ou 
parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.ºs 6 a 9 e n.º 11, se 
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parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.ºs 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

Or. en

Justificação

As reformas dos sistemas de pensões têm, com frequência, efeitos duradouros nas finanças 
públicas dos Estados-Membros, pelo que o período de 5 anos proposto pela Comissão 
Europeia não é pertinente. A restrição da possibilidade de tomar em conta as reformas dos 
sistemas de pensões na apreciação da evolução do procedimento relativo aos défices 
excessivos durante um período de cinco anos pode dissuadir os Estados-Membros de 
introduzirem reformas dos sistemas de pensões que sejam essenciais para a estabilidade das 
finanças públicas.

Alteração 39
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas dos 
sistemas de pensões que introduzam um 
sistema em vários pilares que inclua um 

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas dos 
sistemas de pensões, a Comissão e o 
Conselho tomarão igualmente em 
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pilar obrigatório de capitalização integral, 
a Comissão e o Conselho tomarão 
igualmente em consideração, na apreciação 
da evolução dos valores do défice e da 
dívida, os custos da reforma para o pilar de 
gestão pública. Nos casos em que o rácio 
da dívida excede o valor de referência, os 
custos da reforma apenas serão 
considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, durante um 
período de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do Tratado, quanto à revogação total ou 
parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.ºs 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

consideração, na apreciação da evolução 
dos valores do défice e da dívida, os custos 
da reforma para o pilar de gestão pública. 
Nos casos em que o rácio da dívida excede 
o valor de referência, os custos da reforma 
apenas serão considerados se o défice se 
mantiver próximo do valor de referência. 
Para o efeito, toma-se em conta, durante 
um período de cinco anos a contar da data 
de entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do Tratado, quanto à revogação total ou 
parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.ºs 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

Or. de
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Alteração 40
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tendo em plena consideração o parecer 
referido no n.º 1, a Comissão, se considerar 
que existe uma situação de défice 
excessivo, emitirá um parecer e uma 
proposta ao Conselho nos termos do artigo 
126.º, n.ºs  5 e 6, do Tratado.

2. Tendo em plena consideração o parecer 
referido no n.º 1, a Comissão, se considerar 
que existe uma situação de défice 
excessivo, emitirá um parecer e uma 
proposta ao Conselho nos termos do artigo 
126.º, n.ºs 5 e 6, do Tratado. A Comissão 
apresentará a sua proposta ao Parlamento 
do Estado-Membro em causa.

Or. de

Alteração 41
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A recomendação do Conselho formulada 
nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado estabelecerá um prazo máximo de 
seis meses para o Estado-Membro em 
causa tomar medidas eficazes. A 
recomendação do Conselho estabelecerá 
igualmente um prazo para a correcção da 
situação de défice excessivo, que deverá 
ser realizada no ano seguinte à sua 
identificação, salvo se se verificarem 
circunstâncias especiais. Na 
recomendação, o Conselho exigirá que o 
Estado-Membro cumpra os seus objectivos 
orçamentais anuais que, com base nas 
previsões subjacentes à recomendação, 

4. A recomendação do Conselho formulada 
nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado estabelecerá um prazo máximo de 
seis meses para o Estado-Membro em 
causa tomar medidas eficazes. A 
recomendação do Conselho estabelecerá 
igualmente um prazo para a correcção da 
situação de défice excessivo, que deverá 
ser realizada num período de tempo 
adequado. Na recomendação, o Conselho 
exigirá que o Estado-Membro cumpra os 
seus objectivos orçamentais anuais que, 
com base nas previsões subjacentes à 
recomendação, possibilitarão uma melhoria 
anual mínima de 0,5 % do PIB, como valor 
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possibilitarão uma melhoria anual mínima 
de 0,5 % do PIB, como valor de referência, 
do seu saldo corrigido de variações 
cíclicas, líquido de medidas pontuais ou 
temporárias, a fim de assegurar a correcção 
da situação de défice excessivo no prazo 
fixado na recomendação.

de referência, do seu saldo corrigido de 
variações cíclicas, líquido de medidas 
pontuais ou temporárias, a fim de assegurar 
a correcção da situação de défice excessivo 
no prazo fixado na recomendação.

Or. de

Alteração 42
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma recomendação 
dirigida nos termos do artigo 126.º, n.º 7, 
do Tratado e, após a adopção dessa 
recomendação, ocorram acontecimentos 
económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas, o Conselho pode decidir, 
com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma recomendação 
revista, ao abrigo do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado. A recomendação revista, tendo em 
conta os factores pertinentes mencionados 
no artigo 2.º, n.º 3, do presente 
Regulamento, pode designadamente 
prorrogar por um ano o prazo para a 
correcção da situação de défice excessivo. 
O Conselho apreciará a eventual ocorrência 
de acontecimentos económicos adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, face às 
previsões económicas contidas na sua 
recomendação. O Conselho poderá também 
decidir, com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma recomendação 
revista nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 

5. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma recomendação 
dirigida nos termos do artigo 126.º, n.º 7, 
do Tratado e, após a adopção dessa 
recomendação, ocorram acontecimentos 
económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas, o Conselho pode decidir, 
com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma recomendação 
revista, ao abrigo do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado. A recomendação revista será 
tornada pública e apresentada pela 
C o m i s s ã o  no Parlamento do 
Estado-Membro em causa. A 
recomendação revista, tendo em conta os 
factores pertinentes mencionados no artigo 
2.º, n.º 3, do presente Regulamento, 
deveria designadamente prorrogar no 
mínimo por um ano o prazo para a 
correcção da situação de défice excessivo. 
O Conselho apreciará a eventual ocorrência 
de acontecimentos económicos adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, face às 
previsões económicas contidas na sua 
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Tratado no caso de uma crise económica 
grave de natureza geral.

recomendação. O Conselho poderá também 
decidir, com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma recomendação 
revista nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado no caso de uma crise económica 
grave de natureza geral.

Or. de

Alteração 43
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

a) o número 1 passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«1. Todas as decisões do Conselho de 
notificar os Estados-Membros 
participantes em causa para que estes 
tomem medidas destinadas a reduzir o 
défice, nos termos do artigo 126.º, n.º 9, 
do Tratado, serão adoptadas no prazo de 
dois meses a contar da data da decisão do 
Conselho que tiver estabelecido não terem 
sido tomadas medidas eficazes nos termos 
do artigo 126.º, n.º 8. Na notificação, o 
Conselho exigirá que o Estado-Membro 
cumpra os seus objectivos orçamentais 
anuais que, com base nas previsões 
subjacentes à notificação, possibilitam 
uma melhoria anual mínima de 0,5 % do 
PIB, como valor de referência, do seu 
saldo corrigido de variações cíclicas, 
líquido de medidas extraordinárias ou 
temporárias, a fim de assegurar a 
correcção da situação de défice excessivo 
no prazo fixado na notificação.» O 
Conselho definirá igualmente as medidas 
conducentes ao cumprimento destes 
objectivos.»
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Or. de

Alteração 44
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 5 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

«1-A. Na sequência da notificação do 
Conselho efectuada nos termos do artigo 
126.º, n.º 9, do Tratado, o Estado-Membro 
em causa deve comunicar à Comissão e 
ao Conselho as medidas adoptadas em 
resposta à notificação do Conselho. O 
relatório deve incluir os objectivos 
relativos à despesa pública e às medidas 
discricionárias no lado da receita, bem 
como informações sobre as medidas 
adoptadas em resposta às recomendações 
específicas do Conselho de forma a
permitir que o Conselho adopte, se 
necessário, a decisão nos termos do artigo 
6.º, n.º 2, do presente Regulamento. O 
relatório será tornado público.»

Suprimido

Or. de

Alteração 45
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma notificação 
dirigida nos termos do artigo 126.º, n.º 9, 
do Tratado e, após a adopção dessa 
notificação, ocorram acontecimentos 

2. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma notificação 
dirigida nos termos do artigo 126.º, n.º 9, 
do Tratado e, após a adopção dessa 
notificação, ocorram acontecimentos 
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económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas, o Conselho pode decidir, 
com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma notificação revista, 
ao abrigo do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado. 
A notificação revista, tendo em conta os 
factores pertinentes mencionados no artigo
2.º, n.º 3, do presente Regulamento, pode 
designadamente prorrogar por um ano o 
prazo para a correcção da situação de 
défice excessivo. O Conselho apreciará a 
eventual ocorrência de acontecimentos 
económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas face às previsões 
económicas contidas na sua notificação. O 
Conselho poderá também decidir, com 
base numa recomendação da Comissão, 
adoptar uma notificação revista nos termos 
do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado no caso 
de uma recessão económica grave de 
natureza geral.

económicos adversos com um impacto 
desfavorável nas finanças públicas, o 
Conselho pode decidir, após consulta do 
governo do Estado-Membro em causa, 
adoptar uma notificação revista, ao abrigo 
do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado. A 
notificação revista, tendo em conta os 
factores pertinentes mencionados no artigo 
2.º, n.º 3, do presente Regulamento, 
prorrogará, no mínimo por um ano, o 
prazo para a correcção da situação de 
défice excessivo. O Conselho apreciará a 
eventual ocorrência de acontecimentos 
económicos adversos com um impacto 
desfavorável nas finanças públicas face às 
previsões económicas contidas na sua 
notificação e se a evolução económica 
adversa está associada à implementação 
das recomendações do Conselho. O 
Conselho deverá também decidir, com 
base numa recomendação da Comissão, 
adoptar uma notificação revista nos termos 
do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado no caso 
de uma recessão económica de natureza 
geral.

Or. de

Alteração 46
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que estiverem reunidas as 
condições necessárias para aplicar o 
artigo 126.º, n.º 11, do Tratado, o 
Conselho imporá sanções, nos termos 
dessa mesma disposição. Essa decisão 
será tomada, o mais tardar, no prazo de 
quatro meses a contar da decisão do 
Conselho que notifica o Estado-membro 

Suprimido
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participante em causa para tomar 
medidas nos termos do artigo 126.º, n.º 9.

Or. de

Alteração 47
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

As decisões do Conselho de intensificar as 
sanções, nos termos do artigo 126.º, n.º
11, do Tratado, serão tomadas, o mais 
tardar, no prazo de dois meses a contar 
das datas de notificação previstas no 
Regulamento (CE) n.º 479/2009. As 
decisões do Conselho de revogar parte ou 
a totalidade das decisões que tomou por 
força do artigo 126.º, n.º 12, do Tratado, 
serão tomadas o mais rapidamente 
possível e, em qualquer caso, o mais 
tardar no prazo de dois meses a contar 
das datas de notificação previstas no 
Regulamento (CE) n.º 479/2009.

Suprimido

Or. de

Alteração 48
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 10 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o Conselho 
acompanharão regularmente a aplicação 

1. A Comissão e o Conselho verificarão 
regularmente a aplicação das medidas 
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das medidas tomadas: tomadas:

Or. de

Alteração 49
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o Conselho decidir aplicar 
sanções a um Estado-membro 
participante por força do artigo 126.º, n.º 
11, do Tratado, será exigido, regra geral, 
o pagamento de uma coima. O Conselho 
pode decidir complementar esta coima 
através de outras medidas previstas no 
artigo 126.º, n.º 11, do Tratado.

Suprimido

Or. de

Alteração 50
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante da coima incluirá uma 
componente fixa, correspondente a 0,2 %
do PIB, e uma componente variável. A 
componente variável deve corresponder a 
um décimo da diferença entre o défice 
expresso em percentagem do PIB no ano 
anterior e o valor de referência do défice 
orçamental ou, se o incumprimento da 
disciplina orçamental incluir o critério de 

1. O montante da coima não poderá
ultrapassar 0,05% do PIB.
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endividamento, o saldo das 
administrações públicas expresso em 
percentagem do PIB que deveria ser 
alcançada no mesmo ano de acordo com a 
notificação emitida nos termos do artigo 
126.º, n.º 9, do Tratado.

Or. de

Alteração 51
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em cada um dos anos seguintes, e até 
que a decisão sobre a existência de um 
défice excessivo seja revogada, o Conselho 
avaliará se o Estado-Membro participante 
em causa tomou medidas efectivas em 
resposta à notificação do Conselho nos 
termos do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado. 
Nessa avaliação anual, o Conselho 
decidirá, nos termos do artigo 126.º, n.º 
11, do Tratado, intensificar as sanções, a 
não ser que o Estado-Membro 
participante em causa tenha cumprido o 
estabelecido na notificação do Conselho.
Caso se decida aplicar uma coima 
adicional, o montante deverá ser 
calculado da mesma forma que o 
montante da componente variável da 
coima referida no número 1.

2. Em cada um dos anos seguintes, e até 
que a decisão sobre a existência de um 
défice excessivo seja revogada, o Conselho 
avaliará se o Estado-Membro participante 
em causa tomou medidas efectivas em 
resposta à notificação do Conselho nos 
termos do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado. 
Caso se decida aplicar uma coima, o 
montante da mesma não poderá 
ultrapassar 0,01 % do PIB.

Or. de
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Alteração 52
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer das coimas a que se referem os 
n.ºs 1 e 2 não deverá exceder o limite
máximo de 0,5 % do PIB.

3. Qualquer das coimas a que se referem os 
n.ºs 1 e 2 não deverá exceder o limite 
máximo de 0,01 % do PIB.

Or. de

Alteração 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão distribuídas pelos Estados-
Membros participantes que não tenham um 
défice excessivo, tal como determinado nos 
termos do artigo 126.º, n.º 6, do Tratado, 
proporcionalmente à sua participação no 
PNB total dos Estados-Membros elegíveis.

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão distribuídas pelos Estados-
Membros participantes que tenham um
défice económico-comercial tal como 
determinado nos termos do artigo 126.º, n.º 
6, do Tratado, estritamente associado a
investimentos económicos, sociais e 
ambientais sustentáveis.

Or. en

Alteração 54
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
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Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão distribuídas pelos Estados-
Membros participantes que não tenham 
um défice excessivo, tal como 
determinado nos termos do artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, proporcionalmente à 
sua participação no PNB total dos 
Estados-Membros elegíveis.

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão aplicadas no apoio aos 
objectivos de investimento e de emprego 
da União, tendo especialmente em conta a 
necessidade de um desenvolvimento 
sustentável nas regiões mais pobres da 
União.

Or. de

Alteração 55
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1467/97
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão distribuídas pelos Estados-
Membros participantes que não tenham 
um défice excessivo, tal como 
determinado nos termos do artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, proporcionalmente à 
sua participação no PNB total dos 
Estados-Membros elegíveis.

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão atribuídas ao mecanismo 
permanente de gestão de crises (Fundo 
Monetário Europeu). Até à criação do 
Fundo Monetário Europeu, estas coimas 
serão creditadas ao Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira.

Or. de
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Alteração 56
Jürgen Klute

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no
vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia

O presente Regulamento entra em vigor 
assim que sejam restabelecidas as 
condições económicas normais e quando 
uma regulação efectiva dos mercados 
financeiros garanta que os títulos
soberanos não mais sejam sujeitos a 
especulação.

Or. en


