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Alteração 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 20
Ilda Figueiredo

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. pt

Justificação

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

Alteração 21
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Pacto de Estabilidade e 
Crescimento e o quadro conjunto para a 
governação económica devem ser 
compatíveis com a estratégia da União 
para o crescimento e o emprego, através 
da qual a competitividade da União 
deverá sofrer um novo impulso, e devem 
completá-la.

Or. de

Alteração 22
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O "Semestre Europeu" para a
coordenação das políticas económicas
deve desempenhar um papel central na 
aplicação do artigo 121.º, n.º 1, do TFUE, 
nos termos do qual os Estados-Membros 
consideram as suas políticas económicas 
uma questão de interesse comum e 
coordenam-nas nesta perspectiva. A 
transparência e o controlo independente 
são parte integrante de uma governação 
económica reforçada. O Conselho e a 
Comissão deverão divulgar e apresentar 
os fundamentos para suas posições e 
decisões nas fases apropriadas do 
processo de coordenação das políticas 
económicas.

Or. de
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Alteração 23
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As disposições do presente
regulamento são totalmente compatíveis
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 153.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 24
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Deve ser aplicada uma multa única 
quando um Estado-Membro manipular
dados financeiros, falsificar estatísticas 
ou fornecer informações enganosas, como 
resultado de uma conduta incorrecta.

Or. de

Alteração 25
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A multa deve ser semelhante para 
todos os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e deverá ascender, no mínimo, a 
0,1% e, no máximo, a 0,5% do produto 
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interno bruto (PIB) que o Estado-Membro
em questão atingiu no ano anterior, 
consoante a gravidade do incumprimento 
das recomendações do Conselho ou da 
Comissão. Se um Estado-Membro 
manipular dados financeiros, falsificar
estatísticas ou fornecer informações 
enganosas, a multa deve ascender a 0,5% 
do PIB desse Estado-Membro.

Or. de

Alteração 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) As modalidades de aplicação das 
multas aos Estados-Membros que não 
tomam medidas eficazes para corrigir os 
seus desequilíbrios macroeconómicos 
devem ser de molde a que a aplicação da 
multa a esses Estados-Membros seja a 
regra e não a excepção. 

(11) As modalidades de aplicação das 
multas aos Estados-Membros que não 
tomam medidas eficazes para corrigir os 
seus desequilíbrios macroeconómicos 
devem ser de molde a que a aplicação da 
multa a esses Estados-Membros seja justa 
e eficaz e respeite os objectivos 
fundamentais e os valores democráticos 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 27
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) As modalidades de aplicação das 
multas aos Estados-Membros que não 
tomam medidas eficazes para corrigir os 
seus desequilíbrios macroeconómicos 

(11) As modalidades de aplicação das 
multas aos Estados-Membros que não 
tomam medidas eficazes para corrigir os 
seus desequilíbrios macroeconómicos 
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devem ser de molde a que a aplicação da 
multa a esses Estados-Membros seja a 
regra e não a excepção. 

devem ser de molde a que a aplicação da 
multa a esses Estados-Membros seja justa 
e eficaz, e respeite os objectivos 
fundamentais e os valores democráticos 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 28
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O seu montante deve ser distribuído 
pelos Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que não são objecto de um 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
excessivos nem registam um défice 
excessivo.

(12) O seu montante deve ser atribuído a 
um mecanismo permanente de crise
(Fundo Monetário Europeu). Até à 
constituição desse fundo, as multas devem 
ser creditadas ao Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira.

Or. de

Alteração 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O seu montante deve ser distribuído 
pelos Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que não são objecto de um 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
excessivos nem registam um défice 
excessivo. 

(12) O seu montante deve ser distribuído 
pelos Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que registam um défice excessivo de 
modo a apoiar o seu processo de 
ajustamento através da disponibilização 
de financiamentos estritamente ligados a 
investimentos social e ambientalmente 
sustentáveis.

Or. en
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Alteração 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável aos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro.

2. O presente regulamento é aplicável aos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. No 
que se refere ao artigo 153.º do Tratado, 
as sanções previstas no presente
regulamento não dizem respeito à questão 
das remunerações nem às instituições 
associadas ao mercado de trabalho, em
particular os sistemas de salário mínimo e 
as estruturas de negociação colectiva. 
Para partilhar os encargos do 
ajustamento entre países "deficitários" e
"excedentários", o presente regulamento 
será apenas aplicado aos Estados-
Membros com um excedente excessivo.

Or. en

Alteração 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, por maioria 
qualificada, o Conselho decidir rejeitar a 
proposta no prazo de 10 dias a contar da 
sua adopção pela Comissão. O Conselho 
pode alterar a proposta em conformidade 
com o artigo 293.º, n.º 1, do Tratado.

A decisão é adoptada pelo Conselho, 
deliberando por maioria qualificada. O 
Conselho pode alterar a proposta em 
conformidade com o artigo 293.º, n.º 1, do 
Tratado.

Or. en
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Alteração 32
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, por maioria 
qualificada, o Conselho decidir rejeitar a 
proposta no prazo de 10 dias a contar da 
sua adopção pela Comissão. O Conselho 
pode alterar a proposta em conformidade 
com o artigo 293.º, n.º 1, do Tratado. 

A decisão é adoptada pelo Conselho,
deliberando por maioria qualificada. O 
Conselho pode alterar a proposta em 
conformidade com o artigo 293.º, n.º 1, do 
Tratado.

Or. en

Alteração 33
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A multa anual proposta pela Comissão é 
equivalente a 0,1% do PIB registado pelo 
Estado-Membro em causa no ano anterior.

2. A multa anual proposta pela Comissão é 
equivalente a, no mínimo, 0,1 % e, no
máximo, 0,5 % do PIB registado pelo 
Estado-Membro em causa no ano anterior.

Or. de

Alteração 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 2, no prazo de dez 
dias a contar da data de adopção das 
conclusões do Conselho referidas no n.º 1, 
a Comissão pode propor a redução do 

3. Em derrogação ao n.º 2, no prazo de dez 
dias a contar da data de adopção das 
conclusões do Conselho referidas no n.º 1, 
a Comissão pode propor a redução do 



PE458.555v01-00 10/13 AM\856350PT.doc

PT

montante da multa ou a sua anulação, com 
base em circunstâncias económicas 
excepcionais e na sequência de um pedido 
devidamente justificado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão. 

montante da multa ou a sua anulação, com 
base em circunstâncias económicas 
excepcionais, em grandes catástrofes 
ambientais e na sequência de um pedido 
devidamente justificado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão.

Or. en

Alteração 35
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso um Estado-Membro manipule 
dados financeiros, falsifique estatísticas 
ou forneça informações enganosas, o 
Conselho pode decidir, sob proposta da 
Comissão, que o Estado-Membro é 
obrigado a pagar uma multa. Esta multa 
consiste num pagamento único de 0,5% 
do PIB do Estado-Membro em questão no 
ano anterior. A decisão em questão é 
considerada aprovada pelo Conselho, a 
menos que este decida, por maioria 
qualificada, rejeitar a proposta, no prazo 
de dez dias após a sua aprovação pela 
Comissão. De acordo com o artigo 293.º, 
n.º 1, do TFUE, o Conselho pode alterar a 
proposta.

Or. de

Alteração 36
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4
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Texto da Comissão Alteração

As multas aplicadas em conformidade com 
o disposto no artigo 3.º do presente 
regulamento, constituem outras receitas, a 
que se refere o artigo 311.° do Tratado, e o 
seu montante será distribuído pelos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro e 
que não são objecto de um procedimento 
relativo aos desequilíbrios excessivos, na 
acepção do Regulamento (UE) n.º […/…] 
do Conselho e não apresentam um défice 
excessivo, tal como determinado em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado sobre o funcionamento da União 
Europeia, proporcionalmente à sua parte 
no rendimento nacional bruto (RNB) total 
dos Estados-Membros elegíveis.

As multas aplicadas em conformidade com 
o disposto no artigo 3.º do presente 
regulamento, constituem outras receitas, a 
que se refere o artigo 311.° do Tratado, e o 
seu montante será atribuído ao mecanismo 
permanente de crise (Fundo Monetário 
Europeu). Até à constituição desse fundo, 
as multas devem ser creditadas ao Fundo 
Europeu de Estabilidade Financeira.

Or. de

Alteração 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

As multas aplicadas em conformidade com 
o disposto no artigo 3.º do presente 
regulamento, constituem outras receitas, a 
que se refere o artigo 311.º do Tratado, e o 
seu montante será distribuído pelos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro e
que não são objecto de um procedimento 
relativo aos desequilíbrios excessivos, na 
acepção do Regulamento (UE) n.º […/…] 
do Conselho e não apresentam um défice 
excessivo, tal como determinado em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado sobre o funcionamento da União 
Europeia, proporcionalmente à sua parte no 
rendimento nacional bruto (RNB) total dos 
Estados-Membros elegíveis.

As multas aplicadas em conformidade com 
o disposto no artigo 3.º do presente 
regulamento, constituem outras receitas, a 
que se refere o artigo 311.º do Tratado, e o 
seu montante será distribuído pelos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro e 
que apresentam um défice excessivo, tal 
como determinado em conformidade com o 
artigo 126.º, n.º 6, do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia, 
proporcionalmente à sua parte no 
rendimento nacional bruto (RNB) total dos 
Estados-Membros elegíveis, a fim de 
apoiar o seu processo de ajustamento
através da disponibilização de
financiamentos estritamente ligados a 
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investimentos sociais e ambientais 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 38
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para aprofundar o diálogo entre as 
instituições da União, em particular o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, por um lado, e os parlamentos 
e governos nacionais e outros órgãos 
competentes dos Estados-Membros, por 
outro, bem como para garantir maior 
transparência e responsabilidade, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode realizar debates públicos 
sobre a supervisão macroeconómica e 
orçamental efectuada pelo Conselho e 
pela Comissão.

Or. de

Alteração 39
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 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
quando as circunstâncias económicas 
normais forem restabelecidas e quando a 
regulação eficaz dos mercados
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financeiros assegurar que as obrigações 
do Estado já não são objecto de 
especulação.

Or. en


