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Alteração 63
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;
- Dar prioridade a indicadores sociais, emprego e salários dignos, bem-estar social e 
igualdade de oportunidades.

Alteração 64
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 65
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Citação 1 
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Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), nomeadamente o seu artigo 121.º, 
n.º 6,

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os seus artigos 121.º, n.º 6, 
e 148.º, nºs. 3 e 4,

Or. en

Alteração 66
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As disposições do presente 
regulamento estão em plena coerência 
com as cláusulas horizontais 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 artigo 135.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 67
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O conteúdo dos programas de 
estabilidade e convergência, bem como os 
critérios para a sua avaliação, deverão ser 
adaptados por forma a ter em conta a
experiência adquirida com a 
implementação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(5) O conteúdo dos programas de 
estabilidade e convergência, bem como os 
critérios para a sua avaliação, deverão ser 
adaptados por forma a ter em conta a 
experiência adquirida com a 
implementação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, em especial no que diz 
respeito à competitividade da União.
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Or. de

Alteração 68
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O conteúdo dos programas de 
estabilidade e convergência, bem como os 
critérios para a sua avaliação, deverão ser 
adaptados por forma a ter em conta a 
experiência adquirida com a 
implementação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(5) O conteúdo dos programas de 
estabilidade e convergência, bem como o
procedimento para a sua avaliação, 
deverão ser desenvolvidos, tanto a nível 
nacional como da União, por forma a ter 
em conta a experiência adquirida com a 
implementação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

Or. en

Alteração 69
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O conteúdo dos programas de 
estabilidade e convergência, bem como os 
critérios para a sua avaliação, deverão ser 
adaptados por forma a ter em conta a 
experiência adquirida com a 
implementação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

(5) O conteúdo dos programas de 
estabilidade e convergência, bem como o 
procedimento para a sua avaliação, deverão 
ser desenvolvidos e debatidos, tanto a 
nível nacional como da União, por forma 
a ter em conta a experiência adquirida com 
a implementação do Pacto de Estabilidade 
e Crescimento.

Or. en
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Alteração 70
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 
Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a 
assegurar uma progressão rápida no sentido 
da sustentabilidade e a manter ainda uma 
margem de manobra orçamental, em 
especial para atender às necessidades de 
investimento público.

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 
Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a 
assegurar uma progressão rápida no sentido 
da sustentabilidade e a manter ainda uma 
margem de manobra orçamental, em 
especial para atender às necessidades de 
investimento público, tendo em vista 
melhorar a sua competitividade.

Or. de

Alteração 71
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 
Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a
assegurar uma progressão rápida no sentido 
da sustentabilidade e a manter ainda uma 
margem de manobra orçamental, em 
especial para atender às necessidades de 
investimento público.

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 
Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a 
assegurar a sustentabilidade das finanças 
públicas ou uma progressão rápida no 
sentido da sustentabilidade, prevendo 
simultaneamente uma margem de 
manobra orçamental, em especial para 
atender às necessidades de investimento 
público.
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Or. en

Alteração 72
Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 
Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a 
assegurar uma progressão rápida no sentido 
da sustentabilidade e a manter ainda uma 
margem de manobra orçamental, em 
especial para atender às necessidades de 
investimento público.

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 
Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a 
assegurar a sustentabilidade das finanças 
públicas e uma progressão rápida no 
sentido da sustentabilidade, prevendo 
simultaneamente uma margem de manobra 
orçamental, em especial para atender às 
necessidades de investimento público.

Or. en

Alteração 73
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) A obrigação de alcançar e manter o 
objectivo orçamental de médio prazo tem 
de ser concretizada, procedendo-se, para 
tal, à especificação dos princípios 
subjacentes a uma decisão de política 
orçamental prudente.

(7) A obrigação de alcançar e manter o 
objectivo orçamental de médio prazo tem 
de ser concretizada, procedendo-se, para 
tal, à especificação dos princípios 
subjacentes a uma decisão de política 
orçamental sustentável.

Or. en
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Alteração 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma decisão de política orçamental 
eficiente implica que o ritmo de
crescimento das despesas públicas 
normalmente não excede uma taxa 
eficiente de crescimento a médio prazo do 
PIB. Os aumentos excessivos são
compensados por aumentos 
discricionários das receitas do Estado e as 
reduções discricionárias das receitas são 
compensadas por reduções da despesa.

(9) Uma decisão de política orçamental 
sólida implica que as finanças públicas se 
ajustem, a médio prazo, a uma série de 
orientações indicativas em matéria de 
despesa e de receita. O crescimento das 
receitas fiscais (excluindo as fontes de 
receitas temporárias) não deve ser 
normalmente inferior à taxa de 
crescimento do PIB a médio prazo. O
crescimento das despesas públicas (com as 
prestações sociais e as componentes da 
despesa vinculadas ao ciclo económico)
normalmente não deve exceder uma taxa 
eficiente de crescimento a médio prazo do 
PIB. Os aumentos discricionários da 
despesa ou as reduções discricionárias das 
receitas fiscais devem ser compensados 
por outras medidas discricionárias de 
acompanhamento, tanto pelo lado da 
despesa como pelo lado das receitas 
fiscais.

Or. en

Justificação

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.
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Alteração 75
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma decisão de política orçamental 
eficiente implica que o ritmo de 
crescimento das despesas públicas 
normalmente não excede uma taxa 
eficiente de crescimento a médio prazo do 
PIB. Os aumentos excessivos são 
compensados por aumentos 
discricionários das receitas do Estado e as 
reduções discricionárias das receitas são 
compensadas por reduções da despesa.

(9) Uma decisão de política orçamental 
sustentável implica o cumprimento de 
uma série de normas, tanto pelo lado da 
receita como pelo lado da despesa, de 
acordo com as quais o crescimento das 
receitas orçamentais estruturais, 
excluindo as medidas excepcionais, 
cíclicas e pontuais, não deve normalmente 
ser inferior à taxa de crescimento médio 
do PIB ao longo do ciclo económico. A
taxa de crescimento das despesas públicas 
normalmente não excede uma taxa de 
crescimento médio do PIB durante o ciclo 
económico, e os aumentos discricionários 
da despesa ou as reduções discricionárias 
das receitas fiscais são compensados por 
outras medidas discricionárias de 
acompanhamento, tanto pelo lado da 
despesa como pelo lado das receitas 
fiscais. Uma decisão de política 
orçamental sustentável implica tomar em 
conta, de forma adequada e explícita, 
como factores agravantes ou atenuantes 
na acepção do Regulamento (CE)
nº 1467/97, determinantes a longo prazo 
da sustentabilidade económica, tais como 
a inclusão social, as externalidades 
ambientais, em especial as alterações 
climáticas, e os custos da internalização 
de outras externalidades negativas que 
representam um encargo para as gerações 
futuras.

Or. en
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Alteração 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
prudentes em caso de grave crise 
económica de natureza geral, por forma a 
facilitar a recuperação económica.

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
sólidas em caso de uma grave crise 
económica, incluindo o período durante o 
qual a economia está a funcionar abaixo 
das suas potencialidades normais, por 
forma a facilitar uma recuperação
económica plena.

Or. en

Justificação

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Alteração 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
prudentes em caso de grave crise 
económica de natureza geral, por forma a 

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
eficientes em caso de recessão, por forma a 
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facilitar a recuperação económica. facilitar a recuperação.

Or. en

Alteração 78
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
prudentes em caso de grave crise 
económica de natureza geral, por forma a 
facilitar a recuperação económica.

(10) Deverá ser permitido, a título 
excepcional, um desvio temporário das 
políticas orçamentais prudentes em caso de 
grave crise económica de natureza geral, 
por forma a facilitar a recuperação 
económica.

Or. en

Alteração 79
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
prudentes em caso de grave crise 
económica de natureza geral, por forma a 
facilitar a recuperação económica.

(10) Deverá ser permitido um desvio 
temporário das políticas orçamentais 
sustentáveis em caso de grave crise 
económica de natureza geral, por forma a 
facilitar a recuperação económica.

Or. en

Alteração 80
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração

(11) Qualquer desvio significativo em 
relação à trajectória acordada para uma
política orçamental prudente dará lugar a 
uma advertência da Comissão dirigida ao 
Estado Membro infractor. Em caso de 
infracção persistente ou particularmente 
grave, o Estado Membro receberá uma 
recomendação instando-o a tomar as 
necessárias medidas correctivas.

(11) Qualquer desvio significativo em 
relação à trajectória acordada para uma 
política orçamental prudente dará lugar a 
uma advertência da Comissão dirigida ao 
Estado Membro infractor. Em caso de 
infracção persistente ou particularmente 
grave, o Estado Membro receberá uma 
recomendação instando-o a tomar as 
necessárias medidas correctivas. O 
Parlamento Europeu poderá convidar o 
Estado-Membro em causa a explicar, 
perante a sua comissão competente, as 
decisões e políticas adoptadas a este 
respeito.

Or. en

Alteração 81
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Qualquer desvio significativo em 
relação à trajectória acordada para uma 
política orçamental prudente dará lugar a 
uma advertência da Comissão dirigida ao 
Estado Membro infractor. Em caso de 
infracção persistente ou particularmente 
grave, o Estado Membro receberá uma 
recomendação instando-o a tomar as 
necessárias medidas correctivas.

(11) Qualquer desvio significativo em 
relação à trajectória acordada para uma 
política orçamental sustentável dará lugar a 
uma advertência da Comissão dirigida ao 
Estado Membro infractor. Em caso de 
infracção persistente ou particularmente 
grave, o Estado Membro receberá uma 
recomendação instando-o a tomar as 
necessárias medidas correctivas.

Or. en
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Alteração 82
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Qualquer desvio significativo em 
relação à trajectória acordada para uma 
política orçamental prudente dará lugar a 
uma advertência da Comissão dirigida ao 
Estado Membro infractor. Em caso de 
infracção persistente ou particularmente 
grave, o Estado Membro receberá uma 
recomendação instando-o a tomar as 
necessárias medidas correctivas.

(11) Qualquer desvio significativo em 
relação à trajectória acordada para uma 
política orçamental sustentável dará lugar a 
uma advertência da Comissão dirigida ao 
Estado Membro infractor. Em caso de 
infracção persistente ou particularmente 
grave, o Estado Membro receberá uma 
recomendação instando-o a tomar as 
necessárias medidas correctivas.

Or. en

Alteração 83
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Por forma a garantir a conformidade 
com o quadro de supervisão orçamental da 
União para os Estados-Membros
participantes, deverá ser estabelecido um 
mecanismo de execução específico com 
base no artigo 136.º do Tratado para os 
casos em que se verifique um desvio 
persistente e significativo em relação às 
políticas orçamentais prudentes.

(12) Por forma a garantir a conformidade 
com o quadro de supervisão orçamental da 
União para os Estados-Membros
participantes, deverá ser estabelecido um 
mecanismo de execução específico com 
base no artigo 136.º do TFUE para os 
casos em que se verifique um desvio 
persistente e significativo em relação às 
políticas orçamentais prudentes, a 
ausência de medidas ou a relutância em 
cooperar.

Or. en
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Alteração 84
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Por forma a garantir a conformidade 
com o quadro de supervisão orçamental da 
União para os Estados-Membros
participantes, deverá ser estabelecido um 
mecanismo de execução específico com 
base no artigo 136.º do Tratado para os 
casos em que se verifique um desvio 
persistente e significativo em relação às 
políticas orçamentais prudentes.

(12) Por forma a garantir a conformidade 
com o quadro de supervisão orçamental da 
União para os Estados-Membros 
participantes, deverá ser estabelecido um 
mecanismo de execução específico com 
base no artigo 136.º do Tratado para os 
casos em que se verifique um desvio 
persistente e significativo em relação às 
políticas orçamentais sustentáveis.

Or. en

Alteração 85
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada um dos Estados-Membros
participantes apresentará ao Conselho e à 
Comissão as informações necessárias ao 
exercício da supervisão multilateral regular 
prevista no artigo 121.º do Tratado, sob a 
forma de um «programa de estabilidade» 
que proporcione uma base essencial para a 
estabilidade dos preços e um crescimento 
sustentável forte que conduza à criação de 
emprego.»

1. Cada um dos Estados-Membros
participantes apresentará ao Conselho e à 
Comissão as informações necessárias ao 
exercício da supervisão multilateral regular 
prevista no artigo 121.º do Tratado, sob a 
forma de um «programa de estabilidade» 
que proporcione uma base essencial para a 
estabilidade dos preços, a competitividade
e um crescimento sustentável forte que 
conduza à criação de emprego.»

Or. de
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Alteração 86
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As informações relativas à evolução do 
saldo da administração pública e do rácio 
da dívida pública, bem como o crescimento 
da despesa pública, a trajectória de 
crescimento planeada das receitas públicas 
numa política inalterada, as medidas de 
planeamento discricionário das receitas e 
as principais hipóteses de natureza 
económica a que se referem as alíneas a) e 
b) do n.º 2, serão estabelecidas numa base 
anual e abrangerão, para além do ano em 
curso e do ano precedente, pelo menos os 
três anos seguintes.»

3. As informações relativas à trajectória do 
saldo da administração pública e do rácio 
da dívida pública, o crescimento da 
despesa pública, a trajectória planeada de 
crescimento das receitas públicas numa 
política inalterada, as medidas de 
planeamento discricionário das receitas, a 
trajectória do crescimento, os indicadores 
da competitividade da economia e as 
principais hipóteses de natureza económica 
a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2, 
serão estabelecidas numa base anual e 
abrangerão, para além do ano em curso e 
do ano precedente, pelo menos os três anos 
seguintes.»

Or. en

Alteração 87
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base em avaliações efectuadas pela 
Comissão e pelo Comité Económico e 
Financeiro, o Conselho examinará, no 
quadro da supervisão multilateral prevista 
no artigo 121.º do Tratado, os objectivos 
orçamentais de médio prazo apresentados 
pelos Estados-Membros em causa, 
apreciará se as hipóteses de natureza 

1. Com base em avaliações efectuadas pela 
Comissão e pelo Comité Económico e 
Financeiro, o Conselho examinará, no 
quadro da supervisão multilateral prevista 
no artigo 121.º do TFUE, os objectivos 
orçamentais de médio prazo e a trajectória 
prevista do rácio da dívida apresentados 
pelos Estados-Membros em causa nos 
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económica em que o programa se baseia 
são realistas, se a trajectória de ajustamento 
ao objectivo orçamental de médio prazo é 
adequada e se as medidas adoptadas e/ou 
propostas são suficientes para respeitar 
essa trajectória de ajustamento a fim de 
alcançar o objectivo orçamental a médio 
prazo durante o ciclo.

respectivos programas de estabilidade, 
apreciará se as hipóteses de natureza 
económica em que o programa se baseia 
são realistas, se a trajectória de ajustamento 
ao objectivo orçamental de médio prazo é 
adequada e se as medidas adoptadas e/ou 
propostas são suficientes para respeitar 
essa trajectória de ajustamento a fim de 
alcançar o objectivo orçamental a médio 
prazo durante o ciclo.

Or. en

Alteração 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar que o objectivo 
orçamental de médio prazo é efectivamente 
cumprido e mantido, o Conselho verificará 
se a trajectória de crescimento da despesa 
pública, considerada em conjunto com o 
efeito das medidas adoptadas ou 
planeadas no lado da receita, é 
consentânea com uma política orçamental 
prudente.

Com vista a assegurar que o objectivo 
orçamental de médio prazo é efectivamente 
cumprido e mantido, o Conselho verificará 
se a trajectória de crescimento da despesa 
pública e a trajectória de crescimento da 
receita fiscal, tendo em conta os eventuais 
efeitos compensatórios de medidas 
discricionárias, são consentâneas com 
uma política orçamental sólida.

Or. en

Alteração 89
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar que o objectivo 
orçamental de médio prazo é efectivamente 
cumprido e mantido, o Conselho verificará 
se a trajectória de crescimento da despesa 
pública, considerada em conjunto com o 
efeito das medidas adoptadas ou planeadas 
no lado da receita, é consentânea com uma 
política orçamental prudente.

Com vista a assegurar que o objectivo 
orçamental de médio prazo é efectivamente 
cumprido e mantido, o Conselho verificará 
se a trajectória de crescimento da despesa 
pública, considerada em conjunto com o 
efeito das medidas adoptadas ou planeadas 
no lado da receita, é consentânea com uma 
política orçamental sustentável.

Or. en

Alteração 90
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma política orçamental será considerada 
prudente e, consequentemente, conducente 
à concretização do objectivo orçamental de 
médio prazo e à sua manutenção ao longo 
do tempo se se verificarem as seguintes 
condições:

Uma política orçamental será considerada 
sustentável e, consequentemente, 
conducente à concretização do objectivo 
orçamental de médio prazo e à sua 
manutenção ao longo do tempo se se 
verificarem as seguintes condições:

Or. en

Alteração 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita aos Estados-Membros a) No que respeita aos Estados-Membros
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que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, o crescimento anual da 
despesa não deverá exceder uma taxa 
prudente de médio prazo de crescimento 
do PIB, a não ser que o excedente seja 
compensado por medidas de receitas
discricionárias;

que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, o crescimento anual da 
despesa não deverá exceder a estimativa da 
taxa de médio prazo de crescimento do 
PIB, não sendo o crescimento das receitas 
fiscais inferior ao das despesas públicas, a 
menos que os excessos ou deficiências 
sejam compensados por medidas 
discricionárias no âmbito das receitas e/ou 
das despesas;

Or. en

Justificação

Ver alteração 1 da CES. Por outro lado, não é correcto o argumento segundo o qual os 
governos podem controlar a despesa, mas não a receita. Tanto a despesa como a receita 
influem consideravelmente no ciclo económico, dado que a recessão destrói receitas fiscais, 
do mesmo modo que faz aumentar a despesa pública.

Alteração 92
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita aos Estados-Membros
que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, o crescimento anual da 
despesa não deverá exceder uma taxa 
prudente de médio prazo de crescimento 
do PIB, a não ser que o excedente seja 
compensado por medidas de receitas 
discricionárias;

a) No que respeita aos Estados-Membros
que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, o crescimento anual da 
despesa não deverá exceder uma taxa 
sustentável de médio prazo de crescimento 
do PIB, a não ser que o excedente seja 
compensado por medidas de receitas 
discricionárias;

Or. en
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Alteração 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que respeita aos Estados-Membros
que ainda não alcançaram o objectivo 
orçamental de médio prazo, o crescimento 
anual da despesa não deverá exceder uma 
taxa abaixo da taxa prudente de médio 
prazo de crescimento do PIB, a não ser 
que o excedente seja compensado por 
medidas de receitas discricionárias. A 
dimensão da diferença da taxa de 
crescimento da despesa pública em relação 
à taxa prudente de médio prazo do 
crescimento do PIB deve assegurar um 
ajustamento adequado e direccionado para 
a concretização do objectivo orçamental de 
médio prazo;

b) No que respeita aos Estados-Membros
que ainda não alcançaram o objectivo 
orçamental de médio prazo, o crescimento 
anual das receitas fiscais deverá exceder a 
taxa de crescimento do PIB a médio 
prazo, ao passo que o crescimento da 
despesa anual a médio prazo não deverá 
exceder uma taxa abaixo da taxa prudente 
de médio prazo de crescimento do PIB. O 
impacto dos subsídios de desemprego e de 
outras despesas sociais relacionadas com 
o ciclo económico não será tido em conta 
no cálculo e avaliação da trajectória de 
crescimento das despesas públicas. Os 
desvios em relação a essas trajectórias 
indicativas de despesa e de crescimento 
não serão considerados um problema caso 
tais desvios sejam compensados por 
medidas discricionárias pelo lado da 
despesa, pelo lado da receita, ou ambos. A 
dimensão da diferença da taxa de 
crescimento da despesa pública em relação 
à taxa prudente de médio prazo do 
crescimento do PIB e a dimensão da 
diferença da taxa de crescimento das 
receitas fiscais em relação ao crescimento 
do PIB a médio prazo devem ambas
assegurar um ajustamento adequado e 
direccionado para a concretização do 
objectivo orçamental de médio prazo;

Or. en
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Alteração 94
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que respeita aos Estados-Membros
que ainda não alcançaram o objectivo 
orçamental de médio prazo, o crescimento 
anual da despesa não deverá exceder uma 
taxa abaixo da taxa prudente de médio 
prazo de crescimento do PIB, a não ser que 
o excedente seja compensado por medidas 
de receitas discricionárias. A dimensão da 
diferença da taxa de crescimento da 
despesa pública em relação à taxa prudente
de médio prazo do crescimento do PIB 
deve assegurar um ajustamento adequado e 
direccionado para a concretização do 
objectivo orçamental de médio prazo;

b) No que respeita aos Estados-Membros
que ainda não alcançaram o objectivo 
orçamental de médio prazo, o crescimento 
anual da despesa não deverá exceder uma 
taxa abaixo da taxa sustentável de médio 
prazo de crescimento do PIB, a não ser que 
o excedente seja compensado por medidas 
de receitas discricionárias. A dimensão da 
diferença da taxa de crescimento da 
despesa pública em relação à taxa 
sustentável de médio prazo do crescimento 
do PIB deve assegurar um ajustamento 
adequado e direccionado para a 
concretização do objectivo orçamental de 
médio prazo;

Or. en

Alteração 95
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O crescimento prudente de médio prazo de 
deverá ser avaliado com base nas previsões 
elaboradas para um horizonte de dez anos, 
actualizadas a intervalos regulares.

O crescimento sustentável de médio prazo 
de deverá ser avaliado com base nas 
previsões elaboradas para um horizonte de 
dez anos, actualizadas a intervalos 
regulares.

Or. en
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Alteração 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Ao definir a trajectória de ajustamento ao 
objectivo orçamental de médio prazo no 
que se refere aos Estados-Membros que 
ainda não alcançaram este objectivo e, no 
que se refere aos países que já o 
alcançaram, ao autorizar um desvio 
temporário em relação ao objectivo, na 
condição de ser garantida uma margem de 
segurança para assegurar a observância do 
valor de referência para o défice e de a 
situação orçamental regressar ao objectivo 
de médio prazo dentro do período do 
programa, o Conselho tomará em conta as 
reformas estruturais importantes aplicadas 
que induzam economias directas a longo 
prazo, inclusive através do reforço do
crescimento potencial, e que tenham 
assim um impacto verificável na 
sustentabilidade a longo prazo das 
finanças públicas.

Ao definir a trajectória de ajustamento ao 
objectivo orçamental de médio prazo no 
que se refere aos Estados-Membros que 
ainda não alcançaram este objectivo e, no 
que se refere aos países que já o 
alcançaram, ao autorizar um desvio 
temporário em relação ao objectivo, na 
condição de ser garantida uma margem de 
segurança para assegurar a observância do 
valor de referência para o défice e de a 
situação orçamental regressar ao objectivo 
de médio prazo dentro do período do 
programa, o Conselho tomará em conta as 
reformas estruturais aplicadas conducentes 
à concretização dos objectivos da União 
em matéria de crescimento, de emprego e 
de coesão social e regional.

Or. en

Alteração 97
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Ao definir a trajectória de ajustamento ao Ao definir a trajectória de ajustamento ao 
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objectivo orçamental de médio prazo no 
que se refere aos Estados-Membros que 
ainda não alcançaram este objectivo e, no 
que se refere aos países que já o 
alcançaram, ao autorizar um desvio 
temporário em relação ao objectivo, na 
condição de ser garantida uma margem de 
segurança para assegurar a observância do 
valor de referência para o défice e de a 
situação orçamental regressar ao objectivo 
de médio prazo dentro do período do 
programa, o Conselho tomará em conta as 
reformas estruturais importantes aplicadas 
que induzam economias directas a longo 
prazo, inclusive através do reforço do 
crescimento potencial, e que tenham assim 
um impacto verificável na sustentabilidade 
a longo prazo das finanças públicas.

objectivo orçamental de médio prazo no 
que se refere aos Estados-Membros que 
ainda não alcançaram este objectivo e, no 
que se refere aos países que já o 
alcançaram, ao autorizar um desvio 
temporário em relação ao objectivo, na 
condição de ser garantida uma margem de 
segurança para assegurar a observância do 
valor de referência para o défice e de a 
situação orçamental regressar ao objectivo 
de médio prazo dentro do período do 
programa, o Conselho apenas poderá 
tomar em conta as reformas estruturais 
importantes aplicadas que induzam 
economias directas a longo prazo, inclusive 
através do reforço do crescimento 
potencial, e que tenham assim um impacto 
verificável na sustentabilidade a longo 
prazo das finanças públicas.

Or. en

Alteração 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões, com a introdução 
de um sistema em vários pilares que 
inclua um pilar obrigatório de 
capitalização integral. Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 

Deve ser dada especial atenção às reformas 
que mantenham o emprego existente e 
criem novos e melhores postos de 
trabalho, bem como às reformas baseadas 
em investimentos públicos. Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo.
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segurança adequada relativamente ao 
valor de referência do défice.

Or. en

Alteração 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões, com a introdução 
de um sistema em vários pilares que inclua 
um pilar obrigatório de capitalização 
integral. Os Estados-Membros que 
implementem tais reformas serão 
autorizados a desviar-se da trajectória de 
ajustamento ao objectivo orçamental de 
médio prazo, ou do próprio objectivo, 
devendo o desvio reflectir os custos 
líquidos da reforma para o pilar do sistema 
de pensões de gestão pública, desde que 
esse desvio seja temporário e que seja 
preservada uma margem de segurança 
adequada relativamente ao valor de 
referência do défice.

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões que reforcem um 
sistema em vários pilares.  Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

Or. en

Alteração 100
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção às 
reformas dos sistemas de pensões, com a
introdução de um sistema em vários pilares 
que inclua um pilar obrigatório de 
capitalização integral. Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

No âmbito dessas reformas, deve ser dada 
especial atenção à reforma dos sistemas de 
pensões, aquando da introdução de um 
sistema em vários pilares que inclua um 
pilar obrigatório de capitalização integral. 
Os Estados-Membros que implementem 
tais reformas serão autorizados a desviar-se 
da trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

Or. en

Alteração 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Em períodos de grave crise económica, 
incluindo o período de rescaldo e o 
período durante o qual a economia ainda 
funciona abaixo das suas potencialidades, 
os Estados-Membros serão autorizados a 
desviar-se temporariamente da trajectória 
de ajustamento associada à política 
orçamental referida no quarto parágrafo.

Or. en
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Alteração 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Em períodos de recessão, os 
Estados-Membros poderão ser autorizados 
a desviar-se temporariamente da trajectória 
de ajustamento associada à política 
orçamental eficiente referida no quarto 
parágrafo, tendo como objectivo facilitar a 
recuperação económica.

Or. en

Alteração 103
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Unicamente em períodos de grave crise 
económica de natureza geral, os 
Estados-Membros poderão ser autorizados 
a desviar-se temporariamente da trajectória 
de ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Or. en
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Alteração 104
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Em períodos de grave crise económica, os 
Estados-Membros poderão ser autorizados 
a desviar-se temporariamente da trajectória 
de ajustamento associada à política 
orçamental sustentável referida no quarto 
parágrafo.

Or. en

Alteração 105
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho procederá ao exame do 
programa de estabilidade o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data da sua 
apresentação. O Conselho, deliberando sob 
recomendação da Comissão e após 
consulta ao Comité Económico e 
Financeiro, emitirá, se necessário, um 
parecer sobre o programa. Se, nos termos 
do artigo 121.º do Tratado, considerar que 
os objectivos e o conteúdo de um programa 
devem ser reforçados, sobretudo no âmbito 
de uma política orçamental prudente, o 
Conselho convidará, no seu parecer, o 
Estado-Membro em causa a ajustar o 
respectivo programa.»

2. O Conselho procederá ao exame do 
programa de estabilidade o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data da sua 
apresentação. O Conselho, deliberando sob 
recomendação da Comissão e após 
consulta ao Comité Económico e 
Financeiro, emitirá, se necessário, um 
parecer sobre o programa. Se, nos termos 
do artigo 121.º do Tratado, considerar que 
os objectivos e o conteúdo de um programa 
devem ser reforçados, sobretudo no âmbito 
de uma política orçamental sustentável, o 
Conselho convidará, no seu parecer, o 
Estado-Membro em causa a ajustar o 
respectivo programa.»
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Or. en

Alteração 106
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito da supervisão multilateral 
prevista no artigo 121.º, n.º 3, do Tratado, o 
Conselho acompanhará a aplicação dos 
programas de estabilidade com base nas 
informações fornecidas pelos 
Estados-Membros participantes e nas 
avaliações da Comissão e do Comité 
Económico e Financeiro, nomeadamente 
com o objectivo de identificar qualquer 
desvio significativo, efectivo ou previsível, 
da situação orçamental em relação ao 
objectivo a médio prazo, ou em relação à 
respectiva trajectória de ajustamento 
devido à existência de desvios de uma 
política orçamental prudente.

1. No âmbito da supervisão multilateral 
prevista no artigo 121.º, n.º 3, do Tratado, o 
Conselho acompanhará a aplicação dos 
programas de estabilidade com base nas 
informações fornecidas pelos 
Estados-Membros participantes e nas 
avaliações da Comissão e do Comité 
Económico e Financeiro, nomeadamente 
com o objectivo de identificar qualquer 
desvio significativo, efectivo ou previsível, 
da situação orçamental em relação ao 
objectivo a médio prazo, ou em relação à 
respectiva trajectória de ajustamento 
devido à existência de desvios de uma 
política orçamental sustentável.

Or. en

Alteração 107
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se identificar um desvio significativo em 
relação à política orçamental prudente
referida no artigo 5.º, n.º 1, quarto 
parágrafo, do presente Regulamento, e a 
fim de evitar a ocorrência de um défice 

2. Se identificar um desvio significativo em 
relação à política orçamental sustentável
referida no artigo 5.º, n.º 1, quarto 
parágrafo, do presente Regulamento, e a 
fim de evitar a ocorrência de um défice 
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excessivo, a Comissão poderá, nos termos 
do artigo 121.º, n.º 4, do Tratado, 
apresentar uma advertência ao 
Estado-Membro em causa.

excessivo, a Comissão poderá, nos termos 
do artigo 121.º, n.º 4, do Tratado, 
apresentar uma advertência ao 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 108
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O desvio em relação à política orçamental 
prudente será considerado significativo se 
se verificarem as seguintes condições: um 
valor acima do crescimento da despesa 
consentâneo com uma política orçamental 
prudente, não compensado por medidas 
discricionárias de aumento das receitas; ou 
medidas discricionárias de redução das 
receitas não compensadas por reduções da 
despesa; e um desvio com um impacto 
global no saldo da administração pública 
de, pelo menos, 0,5 % do PIB num só ano, 
ou de, pelo menos, 0,25 % do PIB, de 
média anual, em dois anos consecutivos.

O desvio em relação à política orçamental 
sustentável será considerado significativo 
se se verificarem as seguintes condições: 
um valor acima do crescimento da despesa 
consentâneo com uma política orçamental 
sustentável, não compensado por medidas 
discricionárias de aumento das receitas; ou 
medidas discricionárias de redução das 
receitas não compensadas por reduções da 
despesa; e um desvio com um impacto 
global no saldo da administração pública 
de, pelo menos, 0,5 % do PIB num só ano, 
ou de, pelo menos, 0,25 % do PIB, de 
média anual, em dois anos consecutivos.

Or. en

Alteração 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O desvio também poderá não ser 
considerado em caso de grave crise 
económica de natureza geral.

O desvio também poderá não ser 
considerado em caso de recessão.

Or. en

Alteração 110
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que persiste ou se agravou 
o desvio significativo em relação à política 
orçamental prudente, o Conselho, agindo 
com base numa recomendação da 
Comissão, apresentará uma recomendação 
ao Estado-Membro em causa para que esse 
tome as medidas de ajustamento 
necessárias. O Conselho, sob proposta da 
Comissão, tornará pública a sua 
recomendação.

3. Se considerar que persiste ou se agravou 
o desvio significativo em relação à política 
orçamental sustentável, o Conselho, 
agindo com base numa recomendação da 
Comissão, apresentará uma recomendação 
ao Estado-Membro em causa para que 
tome as necessárias medidas correctivas. O 
Conselho, sob proposta da Comissão, 
tornará pública a sua recomendação.

Or. en

Alteração 111
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada um dos Estados-Membros que 
beneficie de uma derrogação apresentará 

1. Cada um dos Estados-Membros que 
beneficie de uma derrogação apresentará 
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ao Conselho e à Comissão as informações 
necessárias ao exercício da supervisão 
multilateral regular prevista no artigo 121.º 
do Tratado, sob a forma de um «programa 
de convergência» que proporcione uma 
base essencial para a estabilidade dos 
preços e um crescimento sustentável forte 
que conduza à criação de emprego.»

ao Conselho e à Comissão as informações 
necessárias ao exercício da supervisão 
multilateral regular prevista no artigo 121.º 
do Tratado, sob a forma de um «programa 
de convergência» que proporcione uma 
base essencial para a estabilidade dos 
preços, a competitividade e um 
crescimento sustentável forte que conduza 
à criação de emprego.»

Or. de

Alteração 112
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 6 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As informações relativas à evolução do 
saldo da administração pública e do rácio 
da dívida pública, bem como o crescimento 
da despesa pública, a trajectória de 
crescimento planeada das receitas públicas 
numa política inalterada, as medidas de 
planeamento discricionário das receitas e 
as principais hipóteses de natureza 
económica a que se referem as alíneas a) e 
b) do n.º 2, serão estabelecidas numa base 
anual e abrangerão, para além do ano em 
curso e do ano precedente, pelo menos os 
três anos seguintes.»

3. As informações relativas à evolução do 
saldo da administração pública e do rácio 
da dívida pública, bem como o crescimento 
da despesa pública, a trajectória de 
crescimento planeada das receitas públicas 
numa política inalterada, as medidas de 
planeamento discricionário das receitas, a 
trajectória do crescimento, os indicadores 
da competitividade da economia e as 
principais hipóteses de natureza económica 
a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2, 
serão estabelecidas numa base anual e 
abrangerão, para além do ano em curso e 
do ano precedente, pelo menos os três anos 
seguintes.»

Or. en
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Alteração 113
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base em avaliações efectuadas pela 
Comissão e pelo Comité Económico e 
Financeiro, o Conselho examinará, no 
quadro da supervisão multilateral prevista 
no artigo 121.º do Tratado, os objectivos 
orçamentais de médio prazo apresentados 
pelos Estados-Membros em causa, 
apreciará se as hipóteses de natureza 
económica em que o programa se baseia 
são realistas, se a trajectória de ajustamento 
ao objectivo orçamental de médio prazo é 
adequada e se as medidas adoptadas e/ou 
propostas são suficientes para respeitar 
essa trajectória de ajustamento a fim de 
alcançar o objectivo orçamental a médio 
prazo durante o ciclo e concretizar o 
processo de convergência sustentada.

1. Com base em avaliações efectuadas pela 
Comissão e pelo Comité Económico e 
Financeiro, o Conselho examinará, no 
quadro da supervisão multilateral prevista 
no artigo 121.º do TFUE, os objectivos 
orçamentais de médio prazo e a trajectória 
prevista do rácio da dívida apresentados 
pelos Estados-Membros em causa nos 
respectivos programas de convergência, 
apreciará se as hipóteses de natureza 
económica em que o programa se baseia 
são realistas, se a trajectória de ajustamento 
ao objectivo orçamental de médio prazo é 
adequada e se as medidas adoptadas e/ou 
propostas são suficientes para respeitar 
essa trajectória de ajustamento a fim de 
alcançar o objectivo orçamental a médio 
prazo durante o ciclo e concretizar o 
processo de convergência sustentada.

Or. en

Alteração 114
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar que o objectivo 
orçamental de médio prazo é efectivamente 
cumprido e mantido, o Conselho verificará 
se a trajectória de crescimento da despesa 

Com vista a assegurar que o objectivo 
orçamental de médio prazo é efectivamente 
cumprido e mantido, o Conselho verificará 
se a trajectória de crescimento da despesa 
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pública, considerada em conjunto com o 
efeito das medidas adoptadas ou planeadas 
no lado da receita, é consentânea com uma 
política orçamental prudente.

pública, considerada em conjunto com o 
efeito das medidas adoptadas ou planeadas 
no lado da receita, é consentânea com uma 
política orçamental sustentável.

Or. en

Alteração 115
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Uma política orçamental será considerada 
prudente e, consequentemente, conducente 
à concretização do objectivo orçamental de 
médio prazo e à sua manutenção ao longo 
do tempo se se verificarem as seguintes 
condições:

Uma política orçamental será considerada 
sustentável e, consequentemente, 
conducente à concretização do objectivo 
orçamental de médio prazo e à sua 
manutenção ao longo do tempo se se 
verificarem as seguintes condições:

Or. en

Alteração 116
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita aos Estados-Membros
que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, o crescimento anual da 
despesa não deverá exceder uma taxa 
prudente de médio prazo de crescimento 
do PIB, a não ser que o excedente seja 
compensado por medidas de receitas 
discricionárias;

a) No que respeita aos Estados-Membros
que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, o crescimento anual da 
despesa não deverá exceder uma taxa 
sustentável de médio prazo de crescimento 
do PIB, a não ser que o excedente seja 
compensado por medidas de receitas 
discricionárias;
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Or. en

Alteração 117
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O crescimento prudente de médio prazo de 
deverá ser avaliado com base nas previsões 
elaboradas para um horizonte de dez anos, 
actualizadas a intervalos regulares.

O crescimento sustentável de médio prazo 
de deverá ser avaliado com base nas 
previsões elaboradas para um horizonte de 
dez anos, actualizadas a intervalos 
regulares.

Or. en

Alteração 118
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Ao definir a trajectória de ajustamento ao 
objectivo orçamental de médio prazo no 
que se refere aos Estados-Membros que 
ainda não alcançaram este objectivo e, no 
que se refere aos países que já o 
alcançaram, ao autorizar um desvio 
temporário em relação ao objectivo, na 
condição de ser garantida uma margem de 
segurança para assegurar a observância do 
valor de referência para o défice e de a 
situação orçamental regressar ao objectivo 
de médio prazo dentro do período do 
programa, o Conselho tomará em conta as 
reformas estruturais importantes aplicadas 
que induzam economias directas a longo 

Ao definir a trajectória de ajustamento ao 
objectivo orçamental de médio prazo no 
que se refere aos Estados-Membros que 
ainda não alcançaram este objectivo e, no 
que se refere aos países que já o 
alcançaram, ao autorizar um desvio 
temporário em relação ao objectivo, na 
condição de ser garantida uma margem de 
segurança para assegurar a observância do 
valor de referência para o défice e de a 
situação orçamental regressar ao objectivo 
de médio prazo dentro do período do 
programa, o Conselho apenas poderá 
tomar em conta as reformas estruturais 
importantes aplicadas que induzam 
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prazo, inclusive através do reforço do 
crescimento potencial, e que tenham assim 
um impacto verificável na sustentabilidade 
a longo prazo das finanças públicas.

economias directas a longo prazo, inclusive 
através do reforço do crescimento 
potencial, e que tenham assim um impacto 
verificável na sustentabilidade a longo 
prazo das finanças públicas.

Or. en

Alteração 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões, com a introdução 
de um sistema em vários pilares que 
inclua um pilar obrigatório de 
capitalização integral. Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões, com a introdução 
de um pilar financiado por fundos 
públicos e por repartição. Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

Or. en

Alteração 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões, com a introdução 
de um sistema em vários pilares que inclua 
um pilar obrigatório de capitalização 
integral. Os Estados-Membros que 
implementem tais reformas serão 
autorizados a desviar-se da trajectória de 
ajustamento ao objectivo orçamental de 
médio prazo, ou do próprio objectivo, 
devendo o desvio reflectir os custos 
líquidos da reforma para o pilar do sistema 
de pensões de gestão pública, desde que 
esse desvio seja temporário e que seja 
preservada uma margem de segurança 
adequada relativamente ao valor de 
referência do défice.

Deve ser dada especial atenção às reformas 
dos sistemas de pensões que reforcem um 
sistema em vários pilares.  Os 
Estados-Membros que implementem tais
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

Or. en

Alteração 121
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção às
reformas dos sistemas de pensões, com a
introdução de um sistema em vários pilares 
que inclua um pilar obrigatório de 
capitalização integral. Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 

No âmbito dessas reformas, deve ser dada 
especial atenção à reforma dos sistemas de 
pensões, aquando da introdução de um 
sistema em vários pilares que inclua um 
pilar obrigatório de capitalização integral. 
Os Estados-Membros que implementem 
tais reformas serão autorizados a desviar-se 
da trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo, devendo o desvio reflectir os 
custos líquidos da reforma para o pilar do 
sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 



PE458.552v01-00 36/39 AM\856336PT.doc

PT

segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

segurança adequada relativamente ao valor 
de referência do défice.

Or. en

Alteração 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Em períodos de recessão, os 
Estados-Membros poderão ser autorizados 
a desviar-se temporariamente da trajectória 
de ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Or. en

Alteração 123
David Casa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Unicamente em períodos de grave crise 
económica de natureza geral, os 
Estados-Membros poderão ser autorizados 
a desviar-se temporariamente da trajectória 
de ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Or. en
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Alteração 124
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental prudente referida no quarto 
parágrafo.

Em períodos de grave crise económica de 
natureza geral, os Estados-Membros
poderão ser autorizados a desviar-se 
temporariamente da trajectória de 
ajustamento associada à política 
orçamental sustentável referida no quarto 
parágrafo.

Or. en

Alteração 125
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho procederá ao exame do 
programa de convergência o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data da sua 
apresentação. O Conselho, deliberando sob 
recomendação da Comissão e após 
consulta ao Comité Económico e 
Financeiro, emitirá, se necessário, um 
parecer sobre o programa. Se, nos termos 
do artigo 121.º do Tratado, considerar que 
os objectivos e o conteúdo de um programa 
devem ser reforçados, sobretudo no âmbito 
de uma política orçamental prudente, o 
Conselho convidará, no seu parecer, o 
Estado-Membro em causa a ajustar o 

2. O Conselho procederá ao exame do 
programa de convergência o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data da sua 
apresentação. O Conselho, deliberando sob 
recomendação da Comissão e após 
consulta ao Comité Económico e 
Financeiro, emitirá, se necessário, um 
parecer sobre o programa. Se, nos termos 
do artigo 121.º do Tratado, considerar que 
os objectivos e o conteúdo de um programa 
devem ser reforçados, sobretudo no âmbito 
de uma política orçamental sustentável, o 
Conselho convidará, no seu parecer, o 
Estado-Membro em causa a ajustar o 
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respectivo programa.» respectivo programa.»

Or. en

Alteração 126
Sven Giegold

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito da supervisão multilateral 
prevista no artigo 121.º, n.º 3, do Tratado, o 
Conselho acompanhará a aplicação dos 
programas de convergência com base nas 
informações fornecidas pelos 
Estados-Membros que beneficiam de uma 
derrogação e nas avaliações da Comissão e 
do Comité Económico e Financeiro, 
nomeadamente com o objectivo de 
identificar qualquer desvio significativo, 
efectivo ou previsível, da situação 
orçamental em relação ao objectivo a 
médio prazo, ou em relação à respectiva 
trajectória de ajustamento devido à 
existência de desvios de uma política 
orçamental prudente.

1. No âmbito da supervisão multilateral 
prevista no artigo 121.º, n.º 3, do Tratado, o 
Conselho acompanhará a aplicação dos 
programas de convergência com base nas 
informações fornecidas pelos 
Estados-Membros que beneficiam de uma 
derrogação e nas avaliações da Comissão e 
do Comité Económico e Financeiro, 
nomeadamente com o objectivo de 
identificar qualquer desvio significativo, 
efectivo ou previsível, da situação 
orçamental em relação ao objectivo a 
médio prazo, ou em relação à respectiva 
trajectória de ajustamento devido à 
existência de desvios de uma política 
orçamental sustentável.

Or. en

Alteração 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1466/97
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O desvio também poderá não ser O desvio também poderá não ser 
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considerado em caso de grave crise 
económica de natureza geral.

considerado em caso de recessão.

Or. en


