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Alteração 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 44
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 45
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
–
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Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 46
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 121.º, n.° 6 e o 
artigo 148.º, n.ºs 3 e 4,

Or. en

Alteração 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

2. É necessário aproveitar a experiência 
adquirida durante a primeira década de 
funcionamento da União Económica e 
Monetária.

2. Há que aproveitar a experiência 
adquirida nos primeiros dez anos de 
funcionamento da União Económica e 
Monetária em matéria de desequilíbrios 
macroeconómicos.

Or. en
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Alteração 48
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Este procedimento recorrer a um 
mecanismo de alerta para detecção precoce 
de desequilíbrios macroeconómicos 
emergentes. Deve basear-se na utilização 
de um painel de avaliação indicativo e 
transparente, conjugado com uma 
apreciação económica.

6. Este procedimento recorrer a um 
mecanismo de alerta para detecção precoce 
de desequilíbrios macroeconómicos 
emergentes. Deve basear-se na utilização 
de um painel de avaliação indicativo e 
transparente, conjugado com uma 
apreciação económica, especialmente no 
que se refere à competitividade.

Or. de

Alteração 49
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

7. O painel de avaliação deve ser composto 
por um conjunto limitado de indicadores 
económicos e financeiros relevantes para a 
detecção de desequilíbrios 
macroeconómicos, com os correspondentes 
limiares indicativos. A composição do 
painel de avaliação pode alterar-se ao 
longo do tempo, entre outras razões, 
devido à evolução dos riscos que pesam na 
estabilidade macroeconómica ou à 
melhoria da disponibilidade de estatísticas 
relevantes.

7. O painel de avaliação deve ser composto 
por um conjunto limitado de indicadores 
económicos e financeiros relevantes para a 
competitividade e a detecção de 
desequilíbrios macroeconómicos, com os 
correspondentes limiares indicativos. A 
composição do painel de avaliação pode 
alterar-se ao longo do tempo, entre outras 
razões, devido à evolução dos riscos que 
pesam na estabilidade macroeconómica ou 
à melhoria da disponibilidade de 
estatísticas relevantes.

Or. de
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Alteração 50
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

9. Com base no procedimento de 
supervisão multilateral e no mecanismo de 
alerta, a Comissão identifica os Estados-
Membros que serão sujeitos a uma 
apreciação aprofundada. A apreciação 
aprofundada deve incluir uma análise 
exaustiva das causas dos desequilíbrios no 
Estado-Membro em apreciação e ser 
discutida no âmbito do Conselho e do 
Eurogrupo no que respeita aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro.

9. Com base no procedimento de 
supervisão multilateral e no mecanismo de 
alerta, a Comissão identifica os Estados-
Membros que serão sujeitos a uma 
apreciação aprofundada. A apreciação 
aprofundada deve incluir uma análise 
exaustiva das causas dos desequilíbrios 
internos e externos no Estado-Membro em 
apreciação e basear-se na investigação 
detalhada de um vasto leque de variáveis 
económicas e respeitar as especificidades 
nacionais nos domínios das relações 
laborais e do diálogo social. Deve ser 
discutida no âmbito do Parlamento 
Europeu, do Conselho e do Eurogrupo no
que respeita aos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro.

Or. en

Alteração 51
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

11. Na avaliação dos desequilíbrios deve 
ser considerada a sua gravidade, o grau em 
que possam ser considerados insustentáveis 
e as potenciais repercussões económicas e 
financeiras negativas que afectem outros 
Estados-Membros. Devem também ser 
considerados a capacidade de ajustamento 
económico e o historial do Estado-Membro 
em causa no que respeita à observância de 
recomendações anteriores publicadas ao 

11. Na avaliação dos desequilíbrios deve 
ser considerada a sua gravidade, o grau em 
que possam ser considerados insustentáveis 
e as potenciais repercussões económicas e 
financeiras negativas que afectem outros 
Estados-Membros. É necessário entender 
a natureza estrutural ou de curto prazo 
dos desequilíbrios, bem como o carácter 
nacional, comunitário ou externo das 
suas causas. Devem tomar-se devidamente 
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abrigo do presente Regulamento e de 
outras recomendações publicadas ao abrigo 
do artigo 121.º do Tratado enquanto parte 
da supervisão multilateral, nomeadamente 
as grandes orientações sobre as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União.

em conta as interligações entre as opções 
políticas dos diferentes Estados-Membros, 
bem como os efeitos colaterais. Devem 
também ser considerados a capacidade de 
ajustamento económico e o historial do
Estado-Membro em causa no que respeita à 
observância de recomendações anteriores 
publicadas ao abrigo do presente 
Regulamento e de outras recomendações 
publicadas ao abrigo do artigo 121.º do 
Tratado enquanto parte da supervisão 
multilateral, nomeadamente as grandes 
orientações sobre as políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União e as 
consequências dessas recomendações.

Or. en

Alteração 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

12. Se forem identificados desequilíbrios 
macroeconómicos, as recomendações 
devem ser endereçados aos Estados-
Membros em causa, a fim de os orientar no 
sentido de darem as respostas apropriadas. 
A resposta do Estado-Membro em causa 
aos desequilíbrios deve ser atempada e 
utilizar todos os instrumentos disponíveis 
sob controlo das autoridades públicas, 
devendo ser adaptada ao contexto e às 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro em causa e abranger as principais 
áreas de política económica, incluindo 
potencialmente as políticas orçamental e 
salariais, mercados de trabalho, mercados 
de produtos e serviços e regulamentação do 
sector financeiro.

12. Se forem identificados desequilíbrios 
macroeconómicos, as recomendações 
devem ser endereçados aos Estados-
Membros em causa, a fim de os orientar no 
sentido de darem as respostas apropriadas. 
A resposta do Estado-Membro em causa 
aos desequilíbrios deve ser atempada e 
utilizar todos os instrumentos disponíveis 
sob controlo das autoridades públicas, 
devendo ser adaptada ao contexto e às 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro em causa e abranger as principais 
áreas de política económica, incluindo 
potencialmente as políticas orçamentais, 
mercados de trabalho, mercados de 
produtos e serviços e regulamentação do 
sector financeiro.

Or. en



PE458.550v02-00 8/37 AM\857350PT.doc

PT

Alteração 53
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

12. Se forem identificados desequilíbrios 
macroeconómicos, as recomendações 
devem ser endereçados aos Estados-
Membros em causa, a fim de os orientar no 
sentido de darem as respostas apropriadas. 
A resposta do Estado-Membro em causa 
aos desequilíbrios deve ser atempada e 
utilizar todos os instrumentos disponíveis
sob controlo das autoridades públicas, 
devendo ser adaptada ao contexto e às 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro em causa e abranger as principais 
áreas de política económica, incluindo 
potencialmente as políticas orçamental e 
salariais, mercados de trabalho, mercados 
de produtos e serviços e regulamentação do 
sector financeiro.

12. Se forem identificados desequilíbrios 
macroeconómicos, as recomendações 
devem ser endereçados aos Estados-
Membros em causa, a fim de os orientar no 
sentido de darem as respostas apropriadas. 
A resposta do Estado-Membro em causa 
aos desequilíbrios deve ser atempada e 
utilizar todos os instrumentos pertinentes
sob controlo das autoridades públicas.
Deve basear-se num diálogo aprofundado 
com os parceiros sociais e outros 
intervenientes nacionais e ter plenamente 
em conta as restrições que os direitos 
fundamentais destes intervenientes 
colocam à acção governamental, devendo 
ser adaptada ao contexto e às 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro em causa e abranger as 
principais áreas de política económica, 
incluindo potencialmente as políticas 
orçamentais, mercados de trabalho, 
mercados de produtos e serviços e 
regulamentação do sector financeiro.

Or. en

Alteração 54
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

15. Qualquer Estado-Membro objecto de 
um procedimento por desequilíbrio 

15. Qualquer Estado-Membro objecto de 
um procedimento por desequilíbrio 
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excessivo deve elaborar um plano de 
medidas correctivas definindo 
pormenorizadamente as políticas que 
concebeu para implementar as 
recomendações do Conselho. O plano deve 
incluir um calendário de implementação 
das medidas previstas e ser aprovado pelo 
Conselho com base num relatório da 
Comissão.

excessivo deve elaborar um plano de 
medidas correctivas definindo 
pormenorizadamente as políticas que 
concebeu para implementar as 
recomendações do Conselho. O plano deve 
reflectir a natureza do desequilíbrio, 
limitar-se aos aspectos políticos sob o 
controlo das autoridades públicas e incluir 
um calendário de implementação das 
medidas previstas. Deve ser aprovado pelo 
Conselho com base num relatório da 
Comissão.

Or. en

Alteração 55
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

15-A. A Comissão deve ser habilitada a 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE no que diz respeito 
ao painel de avaliação. Mais 
concretamente, os actos delegados são 
necessários para estabelecer uma lista de 
indicadores relevantes a incluir no painel 
de avaliação e para adaptar a composição 
dos indicadores, os limiares e a 
metodologia usada. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos 
e em conjunção com os parceiros sociais.

Or. en
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Alteração 56
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

16-A. As disposições do presente 
Regulamento são plenamente 
consonantes com as cláusulas horizontais 
do TFUE, nomeadamente os artigos 7.º, 
8.º, 9.º, 10.º, 11.º e o artigo 153.º, n.º 5, 
bem como com o disposto no Protocolo 
26.

Or. en

Alteração 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) "desequilíbrios": evolução 
macroeconómica que afecte de forma 
adversa ou tenha potencial para afectar de 
forma adversa o bom funcionamento da 
economia de um Estado-Membro, da 
União Económica e Monetária ou da União 
no seu todo.

(a) "desequilíbrios": evolução 
caracterizada por uma divergência 
persistente entre a procura e a oferta 
agregadas que provoque um excedente ou 
défice sistemático na poupança global de 
uma economia, que afecte de forma 
adversa ou tenha potencial para afectar de 
forma adversa o bom funcionamento da 
economia de um Estado-Membro, da 
União Económica e Monetária ou da União 
no seu todo.

Or. en

Justificação

Para poder desenvolver um processo político operacional, é necessária uma definição, geral 
mas exacta, que abranja todos os tipos de desequilíbrios possíveis. A alteração fornece essa 
definição.
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Alteração 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) "desequilíbrios": evolução 
macroeconómica que afecte de forma 
adversa ou tenha potencial para afectar de 
forma adversa o bom funcionamento da 
economia de um Estado-Membro, da 
União Económica e Monetária ou da União 
no seu todo.

(a) "desequilíbrios": evolução 
macroeconómica que afecte de forma 
adversa ou tenha potencial para afectar de 
forma adversa o bom funcionamento ou a 
competitividade da economia de um 
Estado-Membro, da União Económica e 
Monetária ou da União no seu todo.

Or. en

Alteração 59
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) "desequilíbrios": evolução 
macroeconómica que afecte de forma 
adversa ou tenha potencial para afectar de 
forma adversa o bom funcionamento da 
economia de um Estado-Membro, da 
União Económica e Monetária ou da União 
no seu todo.

(a) "desequilíbrios": evolução 
caracterizada por uma divergência 
persistente entre a procura e a oferta 
agregadas que provoque um excedente ou 
défice sistemático na poupança global de 
uma economia, que afecte de forma 
adversa ou tenha potencial para afectar de 
forma adversa o bom funcionamento da 
economia de um Estado-Membro, da 
União Económica e Monetária ou da União 
no seu todo.

Or. en
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Alteração 60
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) "desequilíbrios excessivos": 
desequilíbrios graves, entre os quais se 
incluem desequilíbrios que possam 
colocar em risco o bom funcionamento da
União Económica e Monetária.

(b) "desequilíbrios excessivos": 
desequilíbrios macroeconómicos no 
domínio da união económica e monetária 
que perturbem uma evolução económica 
equilibrada e viável num ou mais 
Estados-Membros participantes na União 
Económica e Monetária.

Or. de

Alteração 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, após consulta dos Estados-
Membros, cria um painel de avaliação 
indicativo, que é utilizado como ferramenta 
para facilitar a identificação precoce e a 
vigilância de desequilíbrios.

1. A Comissão, após consulta dos Estados-
Membros e do Parlamento Europeu, cria 
um painel de avaliação indicativo, que é 
utilizado como ferramenta para facilitar a 
identificação precoce e a vigilância de 
desequilíbrios.

Or. en

Alteração 62
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, após consulta dos Estados-
Membros, cria um painel de avaliação 

1. A Comissão, após consulta dos 
Estados-Membros e do Parlamento 
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indicativo, que é utilizado como ferramenta 
para facilitar a identificação precoce e a 
vigilância de desequilíbrios.

Europeu, cria um painel de avaliação 
indicativo, que é utilizado como ferramenta 
para facilitar a identificação precoce e a 
vigilância de desequilíbrios, em 
conformidade com os procedimentos e 
condições estabelecidas nos n.ºs 2 a 4 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 63
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, após consulta dos Estados-
Membros, cria um painel de avaliação 
indicativo, que é utilizado como ferramenta 
para facilitar a identificação precoce e a 
vigilância de desequilíbrios.

1. A Comissão, após ampla consulta de 
todos os Estados-Membros e do 
Parlamento Europeu, cria um painel de 
avaliação indicativo, que é utilizado como 
ferramenta para facilitar a identificação 
precoce e a vigilância de desequilíbrios.

Or. en

Alteração 64
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros 
relativos aos Estados-Membros. A 
Comissão pode estabelecer limiares 
inferiores ou superiores indicativos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros 
relativos aos Estados-Membros que põem 
em especial destaque a competitividade 
dos Estados-Membros. A Comissão pode 
estabelecer limiares inferiores ou 
superiores indicativos para estes 
indicadores, nomeadamente para 
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cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

Or. de

Alteração 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros 
relativos aos Estados-Membros. A 
Comissão pode estabelecer limiares 
inferiores ou superiores indicativos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos, macrofinanceiros e 
sociais relativos aos Estados-Membros que 
permitem detectar graves distorções entre 
a oferta e a procura agregadas, e entre o 
rendimento e o consumo de uma 
economia. Os indicadores sociais 
incluem, nomeadamente, indicadores 
relativos a desigualdades, percentagem de 
baixos salários, trabalhadores pobres, 
percentagem de rendimento do trabalho 
no PIB global e taxas unitárias de lucro.

Or. en

Justificação

Trata-se de desenvolver a definição de desequilíbrios, como previsto na alteração 1. É 
essencial incluir indicadores sociais, especialmente relativos às desigualdades, pois a 
ocorrência de desigualdades elevadas e/ou crescentes é uma das causas de poupança 
excessiva no topo da escala de rendimentos e endividamento excessivo nos segmentos de 
rendimento baixo ou médio.
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Alteração 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros 
relativos aos Estados-Membros. A 
Comissão pode estabelecer limiares 
inferiores ou superiores indicativos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros
adequados para a mensuração do 
equilíbrio económico e da competitividade 
dos Estados-Membros relativamente aos 
outros Estados-Membros. A Comissão 
pode estabelecer limiares inferiores ou 
superiores indicativos para estes 
indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Consagrar os indicadores na regulamentação afectaria a flexibilidade de que se precisa neste 
processo. Em contrapartida, a decisão sobre a escolha dos indicadores deve recair na 
Comissão Europeia, que, na medida do possível, deve contar com a contribuição de 
especialistas.

Alteração 67
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros 
relativos aos Estados-Membros. A 
Comissão pode estabelecer limiares 

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores pertinentes 
para a detecção de potenciais 
desequilíbrios macroeconómicos e 
macrofinanceiros a nível da União 
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inferiores ou superiores indicativos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

Europeia e dos Estados-Membros.  A 
Comissão pode estabelecer limiares 
inferiores ou superiores indicativos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos desequilíbrios 
externos porão em destaque tanto os 
défices simetricamente excessivos, como 
os excedentes excessivos. Os limiares 
aplicáveis aos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 68
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos e macrofinanceiros 
relativos aos Estados-Membros. A 
Comissão pode estabelecer limiares 
inferiores ou superiores indicativos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta. Os 
limiares aplicáveis aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro podem ser diferentes 
daqueles aplicáveis aos outros Estados-
Membros.

2. O painel de avaliação é composto por 
um conjunto de indicadores 
macroeconómicos, macrofinanceiros e 
sociais relativos aos Estados-Membros,
que permitem detectar distorções graves 
entre a procura e a oferta agregadas e 
entre o rendimento e o consumo de uma 
economia, e reflectir as tendências a curto 
prazo, estruturais e a médio prazo. A 
Comissão estabelece limiares inferiores ou 
superiores indicativos e simétricos para 
estes indicadores, nomeadamente para 
funcionarem como níveis de alerta.

Or. en
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Alteração 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A lista de indicadores económicos e 
financeiros a incluir no painel de 
avaliação e os limiares deverão permitir a 
detecção de desequilíbrios 
macroeconómicos internos e externos.

Or. en

Justificação

Consagrar os indicadores na regulamentação afectaria a flexibilidade de que se precisa neste 
processo. Em contrapartida, a decisão sobre a escolha dos indicadores deve recair na 
Comissão Europeia, que, na medida do possível, deve contar com a contribuição de 
especialistas.

Alteração 70
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão adopta, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 12.°, 
e nas condições previstas nos artigos -
12.º-A e -12.º-B, medidas que estabelecem 
a lista de indicadores relevantes a incluir 
no painel de avaliação. A lista de 
indicadores inclui os seguintes conjuntos 
de indicadores:
- desequilíbrios internos, incluindo dívida 
pública e privada, desigualdades de 
rendimento, produtividade dos recursos, 
índice harmonizado de preços no 
consumidor (IHPC), I&D nos sectores 
público e privado, educação, taxa de 
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emprego em equivalentes a tempo inteiro, 
coesão territorial, evolução do valor dos 
activos, com uma ênfase especial no 
sector imobiliário e nos mercados 
financeiros;
- desequilíbrios externos, incluindo 
balança de transacções correntes, com 
especial atenção para a componente 
energética, activos financeiros 
estrangeiros líquidos como proporção do 
PIB e exportações totais de altas 
tecnologias para o resto do mundo como 
percentagem do valor total.

Or. en

Alteração 71
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Comité Europeu do Risco 
Sistémico é consultado em relação aos 
indicadores provisórios, relevantes para a 
estabilidade do mercado financeiro.

Or. en

Alteração 72
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Banco Central Europeu é 
consultado em relação aos indicadores 
com relevância para a evolução dos 
preços dos activos.
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Or. en

Alteração 73
Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão adopta, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo -
12.º-A, e nas condições previstas nos 
artigos -12.º-B e -12.º-C, medidas que 
estabelecem a lista de indicadores 
relevantes a incluir no painel de 
avaliação. A lista de indicadores inclui os 
seguintes conjuntos de indicadores:
(a) desequilíbrios internos, incluindo 
dívida privada e pública e a sua evolução; 
desigualdades a nível das receitas 
internas; taxas de desemprego; índice de 
baixos salários e de trabalhadores pobres, 
percentagem de rendimentos do trabalho 
no PIB global, taxas unitárias de lucro e 
evolução nos preços dos activos, com 
especial atenção para o sector imobiliário, 
e mercados financeiros;
(b) desequilíbrios externos, incluindo 
composição, balança e evolução das 
transacções correntes; a evolução das 
partes de mercado das exportações nos 
mercados da União e dos países terceiros; 
e as posições dos activos líquidos no 
estrangeiro;
(c) a evolução do mercado interno, 
incluindo uma média móvel do 
crescimento real comparativo ao longo de 
um período de cinco anos; um indicador 
da dinâmica do crescimento e do 
emprego, incluindo a composição 
energética do produto, a investigação 
pública e privada e o investimento no 
desenvolvimento; e os fluxos de 
investimento directo estrangeiro na União 
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e nos países terceiros.

Or. en

Alteração 74
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia periodicamente a 
adequação do painel de avaliação, 
incluindo a composição dos indicadores, os 
limiares estabelecidos e a metodologia 
usada e adapta-o, se for caso disso, visando 
manter ou melhorar a sua capacidade de 
detectar o aparecimento de desequilíbrios e 
acompanhar o seu desenvolvimento. As 
alterações na metodologia e composição do 
painel de avaliação e nos limiares 
associados são divulgadas publicamente.

4. A Comissão avalia periodicamente a 
adequação do painel de avaliação, 
incluindo a composição dos indicadores, os 
limiares estabelecidos e a metodologia 
usada e adapta-o, se for caso disso, por 
meio de actos delegados, nos termos do 
artigo -12.º e nas condições previstas nos 
artigos -12.º-A e -12.º-B, visando manter 
ou melhorar a sua capacidade de detectar o 
aparecimento de desequilíbrios e 
acompanhar o seu desenvolvimento. As 
alterações na metodologia e composição do 
painel de avaliação e nos limiares 
associados são divulgadas publicamente.

Or. en

Alteração 75
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A publicação do painel de avaliação 
actualizado é acompanhada por um 
relatório da Comissão contendo uma 
avaliação económica e financeira que 
contextualiza as variações dos indicadores, 
baseando-se, se necessário, em quaisquer 
outros indicadores económicos e 

2. A publicação do painel de avaliação 
actualizado é acompanhada por um 
relatório da Comissão contendo uma 
avaliação económica e financeira da 
competitividade que contextualiza as 
variações dos indicadores, baseando-se, se 
necessário, em quaisquer outros 
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financeiros relevantes para detectar 
desequilíbrios. O relatório indica também 
se a superação de limiares inferiores ou 
superiores num ou mais Estados-Membros 
significa o possível aparecimento de 
desequilíbrios.

indicadores económicos e financeiros 
relevantes para detectar desequilíbrios. O 
relatório indica também se a superação de 
limiares inferiores ou superiores num ou 
mais Estados-Membros significa o possível 
aparecimento de desequilíbrios.

Or. de

Alteração 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A publicação do painel de avaliação 
actualizado é acompanhada por um 
relatório da Comissão contendo uma 
avaliação económica e financeira que 
contextualiza as variações dos indicadores, 
baseando-se, se necessário, em quaisquer 
outros indicadores económicos e 
financeiros relevantes para detectar 
desequilíbrios. O relatório indica também 
se a superação de limiares inferiores ou 
superiores num ou mais Estados-Membros 
significa o possível aparecimento de 
desequilíbrios.

2. A publicação do painel de avaliação 
actualizado é acompanhada por um 
relatório da Comissão contendo uma 
avaliação económica e financeira que 
contextualiza as variações dos indicadores, 
baseando-se, se necessário, em quaisquer 
outros indicadores económicos e 
financeiros ou estruturais relevantes para 
detectar desequilíbrios. O relatório indica 
também se a superação de limiares 
inferiores ou superiores num ou mais 
Estados-Membros significa o possível 
aparecimento de desequilíbrios.

Or. en

Alteração 77
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A publicação do painel de avaliação 
actualizado é acompanhada por um 
relatório da Comissão contendo uma 

2. A publicação do painel de avaliação 
actualizado é acompanhada por um 
relatório da Comissão contendo uma 
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avaliação económica e financeira que 
contextualiza as variações dos indicadores, 
baseando-se, se necessário, em quaisquer 
outros indicadores económicos e 
financeiros relevantes para detectar 
desequilíbrios. O relatório indica também 
se a superação de limiares inferiores ou 
superiores num ou mais Estados-Membros 
significa o possível aparecimento de 
desequilíbrios.

avaliação económica e financeira sólida e 
que contextualiza os indicadores. As 
melhores práticas são tidas em conta. O 
relatório indica também se a superação de 
limiares inferiores ou superiores num ou 
mais Estados-Membros significa o possível 
aparecimento de desequilíbrios no 
Estado-Membro em causa, noutro 
Estado-Membro ou no conjunto da 
União. Todas as informações disponíveis 
são tidas em conta e não são retiradas 
conclusões do painel de avaliação 
unicamente com base nos indicadores.

Or. en

Alteração 78
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. No âmbito da supervisão multilateral nos 
termos do artigo 121.º, n.º 3, do Tratado, o 
Conselho analisa e adopta conclusões com 
base no relatório da Comissão. O 
Eurogrupo analisa o relatório na medida 
que se refira, directa ou indirectamente, à 
detecção, prevenção e correcção de 
desequilíbrios macroeconómicos.

4. No âmbito da supervisão multilateral nos 
termos do artigo 121.º, n.º 3, do Tratado, o 
Conselho analisa e adopta conclusões com 
base no relatório da Comissão. A comissão 
competente do Parlamento Europeu pode 
organizar debates públicos sobre o 
relatório da Comissão. O Eurogrupo 
analisa o relatório na medida que se refira, 
directa ou indirectamente, à detecção, 
prevenção e correcção de desequilíbrios 
macroeconómicos.

Or. en

Alteração 79
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. Atendendo às análises do Conselho e do 
Eurogrupo, como estabelecido no artigo 
4.º, n.º 4, a Comissão elabora uma 
apreciação aprofundada para cada Estado-
Membro que considere estar a ser afectado 
ou em risco de vir a estar afectado por 
desequilíbrios. Esta apreciação apura se o 
Estado-Membro em causa está a ser 
afectado por desequilíbrios e se esses 
desequilíbrios são excessivos.

1. Atendendo às análises do Conselho e do 
Eurogrupo, como estabelecido no artigo 
4.º, n.º 4, a Comissão elabora uma 
apreciação aprofundada para cada Estado-
Membro que considere estar a ser afectado 
ou em risco de vir a estar afectado por 
desequilíbrios. Esta apreciação apura se o 
Estado-Membro em causa está a ser 
afectado por desequilíbrios e se esses 
desequilíbrios são excessivos. A 
apreciação aprofundada deve basear-se 
em investigações pormenorizadas de um 
vasto leque de variáveis económicas e 
respeitar as circunstâncias específicas de 
cada Estado-Membro no que se refere às 
relações laborais e ao diálogo social.

Or. en

Alteração 80
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) se, consoante o caso o Estado-Membro 
em apreciação tomou as medidas 
apropriadas em resposta às recomendações 
ou convites do Conselho adoptados nos 
termos dos artigos 121.º e 126.º do Tratado 
nos termos dos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 10.º do 
presente Regulamento;

(a) se, consoante o caso o Estado-Membro 
em apreciação tomou as medidas 
apropriadas em resposta às recomendações 
ou convites do Conselho adoptados nos 
termos dos artigos 121.º e 126.º do Tratado 
nos termos dos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 10.º do 
presente Regulamento, e as consequências,
económicas, sociais e outras igualmente 
importantes, dessas recomendações;

Or. en
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Alteração 81
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a origem dos desequilíbrios 
detectados, incluindo as profundas 
interligações comerciais e financeiras 
entre os Estados-Membros, as 
repercussões das políticas económicas 
nacionais e o impacto assimétrico das 
políticas da União e da área do euro, caso 
em que a Comissão adopta medidas 
apropriadas, tendo em conta o princípio 
da subsidiariedade;

Or. en

Alteração 82
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em circunstâncias normais, os 
resultados da apreciação aprofundada são 
apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho no contexto do Semestre.

Or. en

Alteração 83
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo) 



AM\857350PT.doc 25/37 PE458.550v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2-A. Assinala que as recomendações da 
Comissão não devem interferir em áreas 
como seja a formação dos salários, que 
não recaem explicitamente no âmbito de 
competências da União; considera que se 
deve atribuir a maior importância às 
práticas e tradições do mercado de 
trabalho nacional e que elas devem ser 
decisivas na elaboração de 
recomendações com repercussões nas 
responsabilidades dos parceiros sociais ou 
na posição especial que ocupam no 
diálogo social;

Or. sv

Alteração 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho pode, com base numa 
recomendação da Comissão, adoptar 
recomendações nos termos do artigo 121.º, 
n.º 4, do Tratado, declarando a existência 
de um desequilíbrio excessivo e 
recomendando ao Estado-Membro em 
causa que tome medidas correctivas. Essas 
recomendações definem 
pormenorizadamente a natureza dos 
desequilíbrios e especificam 
pormenorizadamente as medidas 
correctivas a serem tomadas e o prazo no 
qual o Estado-Membro em causa tem para 
tomar tais medidas correctivas. O Conselho 
pode, como estabelecido no artigo 121.º, 
n.º 4, do Tratado, divulgar publicamente as 
suas recomendações.

2. O Conselho pode, com base numa 
recomendação da Comissão, e após 
consulta do Parlamento Europeu e dos 
parceiros sociais europeus, adoptar 
recomendações nos termos do artigo 121.º, 
n.º 4, do TFUE, declarando a existência de 
um desequilíbrio excessivo e 
recomendando ao Estado-Membro em 
causa que tome medidas correctivas. Essas 
recomendações definem 
pormenorizadamente a natureza dos 
desequilíbrios e especificam 
pormenorizadamente as medidas 
correctivas a serem tomadas e o prazo no 
qual o Estado-Membro em causa tem para 
tomar tais medidas correctivas. O Conselho 
pode, como estabelecido no artigo 121.º, 
n.º 4, do Tratado, divulgar publicamente as 
suas recomendações.
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Or. en

Alteração 85
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho pode, com base numa 
recomendação da Comissão, adoptar 
recomendações nos termos do artigo 121.º, 
n.º 4, do Tratado, declarando a existência 
de um desequilíbrio excessivo e 
recomendando ao Estado-Membro em 
causa que tome medidas correctivas. Essas 
recomendações definem 
pormenorizadamente a natureza dos 
desequilíbrios e especificam
pormenorizadamente as medidas 
correctivas a serem tomadas e o prazo no 
qual o Estado-Membro em causa tem para 
tomar tais medidas correctivas. O 
Conselho pode, como estabelecido no 
artigo 121.º, n.º 4, do Tratado, divulgar 
publicamente as suas recomendações.

2. O Conselho pode, com base numa 
recomendação da Comissão, adoptar 
recomendações nos termos do artigo 121.º, 
n.º 4, do Tratado, declarando a existência 
de um desequilíbrio excessivo e 
recomendando ao Estado-Membro em 
causa que tome medidas correctivas. Essas 
recomendações definem a natureza dos 
desequilíbrios e indicam as medidas 
correctivas a serem tomadas e o prazo no 
qual o Estado-Membro em causa toma tais 
medidas correctivas. O Conselho pode, 
como estabelecido no artigo 121.º, n.º 4, do 
Tratado, divulgar publicamente as suas 
recomendações.

Or. en

Alteração 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. As recomendações referidas no nº 2 
devem ser conformes com os objectivos da 
União fixados no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia. As recomendações 
deverão ter devidamente em conta o artigo 
153.º do TFUE, bem como os direitos 
consagrados na Carta dos Direitos 
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Fundamentais da União Europeia. As 
recomendações deverão ainda respeitar 
rigorosamente a especificidade de cada 
Estado-Membro, particularmente o seu 
modelo de relações laborais e de diálogo 
social. Será prestada a devida atenção à 
simetria das recomendações, tratando o 
excesso de poupança com o mesmo afinco 
com que são tratadas as situações de 
endividamento excessivo das economias.

Or. en

Justificação

Não é concebível que o novo processo de desequilíbrios excessivos funcione de forma 
contrária ao disposto no Tratado. Há que tentar evitar que o processo dos desequilíbrios 
excessivos se torne "inconstitucional".

Alteração 87
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. As recomendações referidas no nº 2 
devem ser conformes com os objectivos da 
União fixados no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia. As recomendações 
deverão ter devidamente em conta o artigo 
153.º do TFUE, bem como os direitos 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. As 
recomendações deverão ainda respeitar 
rigorosamente a especificidade de cada 
Estado-Membro, particularmente o seu 
modelo de relações laborais e de diálogo 
social. Será prestada a devida atenção à 
simetria das recomendações, tratando o 
excesso de poupança com o mesmo afinco 
com que são tratadas as situações de 
endividamento excessivo das economias.
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Or. en

Alteração 88
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer Estado-Membro relativamente 
ao qual seja aberto um procedimento por 
desequilíbrio excessivo tem de apresentar 
um plano de medidas correctivas ao 
Conselho e à Comissão no prazo definido 
nas recomendações, nos termos do artigo 
7.º. O plano de acção correctivo estabelece 
as acções políticas específicas e concretas 
que o Estado-Membro em causa 
implementou ou visa implementar e inclui 
um calendário de implementação.

1. Qualquer Estado-Membro relativamente 
ao qual seja aberto um procedimento por 
desequilíbrio excessivo tem de apresentar 
um plano de medidas correctivas ao 
Conselho e à Comissão no prazo definido 
nas recomendações, nos termos do artigo 
7.º. O plano de acção correctivo recorre a 
todos os instrumentos de política 
pertinentes sob o controlo das autoridades 
públicas, tendo em conta os direitos 
fundamentais dos cidadãos, dos parceiros 
sociais e de outros intervenientes 
nacionais. O plano de acção estabelece as 
acções políticas específicas e concretas que 
o Estado-Membro em causa implementou 
ou visa implementar e inclui um calendário 
de implementação.

Or. en

Alteração 89
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na sequência do relatório intercalar 
do Estado-Membro, o Presidente do 
Eurogrupo e o Comissário competente 
apresentam um relatório ao Parlamento 
Europeu.
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Or. en

Alteração 90
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Se concluir que o Estado-Membro não 
pôs em prática a acção correctiva 
recomendada, o Conselho, com base numa 
recomendação da Comissão, adopta as 
recomendações revistas nos termos do 
artigo 7.º, definindo um prazo adicional 
para a execução da acção correctiva 
aquando da realização de uma nova 
avaliação efectuada nos termos deste 
artigo.

4. Se concluir que o Estado-Membro não 
pôs em prática a acção correctiva 
recomendada, a Comissão pede ao 
Estado-Membro uma explicação, em 
conformidade com a qual emite uma 
recomendação que estabelece o 
calendário apropriado e reitera, revê ou 
cancela o plano de acção aprovado.

Or. en

Alteração 91
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo -12 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º
Visitas de diálogo e de supervisão

1. A Comissão assegura um diálogo 
permanente com as autoridades dos 
Estados-Membros em conformidade com 
os objectivos do presente regulamento. 
Para esse fim, a Comissão deverá realizar 
visitas para manter um diálogo regular e, 
sempre que apropriado, para efeitos de 
vigilância.
2. Ao organizar as visitas de diálogo e de 
fiscalização, a Comissão, sempre que 
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apropriado, comunicará as suas 
conclusões provisórias aos 
Estados-Membros em questão, para que 
estes apresentem observações.
3. A Comissão analisa, no contexto das 
visitas de diálogo, a situação económica 
real no Estado-Membro e identifica os 
riscos ou potenciais dificuldades em 
cumprir os objectivos do presente 
regulamento.
4. A Comissão, no âmbito das visitas de 
vigilância, controla os processos e verifica 
se foram tomadas medidas em 
conformidade com as decisões do 
Conselho ou da Comissão, nos termos dos 
objectivos do presente regulamento. As 
visitas de supervisão realizam-se sempre 
que forem emitidas recomendações. A 
Comissão poderá convidar representantes 
do Banco Central Europeu ou de outras 
instituições pertinentes a participar nas 
visitas de fiscalização.
5. A Comissão informa regularmente o 
Comité Económico e Financeiro sobre as 
conclusões das visitas de diálogo e 
supervisão.
6. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para facilitar as 
visitas de diálogo e de fiscalização. Os 
Estados-Membros facultam, a pedido da 
Comissão e numa base voluntária, a 
assistência de todas as autoridades 
nacionais relevantes para a preparação e 
realização das visitas de diálogo e 
supervisão.

Or. en

Alteração 92
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo -12-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-A
Exercício de delegação

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 3-A e 4, é 
conferido à Comissão por um período de 4
anos a contar de …*. A Comissão deve 
apresentar um relatório sobre o poder 
delegado o mais tardar seis meses antes 
do final do referido período de quatro 
anos. A delegação de poderes é renovada 
automaticamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a revogarem nos termos do 
artigo -12.º-B.
2. Sempre que adoptar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos -12.º-
B e -12.º-C.
_____
* Data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 93
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo -12-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-B
Revogação de delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.ºs 3-A e 4, pode ser revogada 
em qualquer momento pelo Parlamento 
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Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga a delegação de poderes procura 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação do poder especificados nessa 
decisão. Produz efeitos imediatamente ou 
numa data posterior nela fixada. A 
decisão de revogação não prejudica os 
actos delegados já em vigor. A decisão é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 94
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo -12-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-C
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por três meses.
2. Se, no termo do prazo a que se refere o 
n.º 1, nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele indicada.
O acto delegado pode ser publicado no 
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Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes de cessar aquele prazo, se 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam levantar objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho levantarem objecções a um acto 
delegado no prazo fixado no n.º 1, o acto 
não entra em vigor. Nos termos do artigo 
296.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, a instituição que 
formular objecções ao acto delegado 
expõe os motivos das mesmas.

Or. en

Alteração 95
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo -12-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-D
Reapreciação

1. Até ...  * e, posteriormente, de três em 
três anos, a Comissão publica um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento. Esse relatório deve avaliar, 
nomeadamente:
(a) se os indicadores e limiares do painel 
de avaliação foram capazes de detectar o 
aparecimento de desequilíbrios e de 
acompanhar o seu desenvolvimento;
(b) os progressos de uma coordenação 
eficaz das políticas económicas em 
conformidade com o TFUE.
2. O relatório e quaisquer propostas que o 
acompanhem serão transmitidos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
*JO, inserir a data: xxx anos após a data 
de entrada em vigor do presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 96
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo -12 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º
Exercício de delegação

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 3.º, n.ºs 2-A e 4, é 
conferido à Comissão por um período 
de quatro anos a contar de …*. A 
Comissão deve apresentar um relatório 
sobre o poder delegado o mais tardar seis 
meses antes do final do referido período 
de quatro anos. A delegação de poderes é 
renovada automaticamente por períodos 
de igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a revogarem nos 
termos do artigo -12.º-A.
2. Sempre que adoptar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos -12.º-
A e -12.º-B.
* Data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 97
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo -12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-A
Revogação de delegação

1. A delegação de poderes referida nos 
n.ºs 2-A e 4 do artigo 3.º pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga a delegação de poderes procura 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação do poder especificados nessa 
decisão. Produz efeitos imediatamente ou 
numa data posterior nela fixada. A 
decisão de revogação não prejudica os 
actos delegados já em vigor. A decisão é 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 98
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo -12-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-B
Objecções aos actos delegados
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1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por três meses.
2. Se, no termo do prazo a que se refere o 
n.º 1, nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele indicada.
O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes de cessar aquele prazo, se 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam levantar objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho levantarem objecções a um acto 
delegado no prazo fixado no n.º 1, o acto 
não entra em vigor. Nos termos do artigo 
296.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, a instituição que 
formular objecções ao acto delegado 
expõe os motivos das mesmas.

Or. en

Alteração 99
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo -12-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo -12.º-C
Reapreciação

1. Até ...  * e, posteriormente, de três em 
três anos, a Comissão publica um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento. Esse relatório deve avaliar, 
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nomeadamente:
(a) se os indicadores e limiares do painel 
de avaliação foram capazes de detectar o 
aparecimento de desequilíbrios e de 
acompanhar o seu desenvolvimento;
(b) os progressos de uma coordenação 
eficaz das políticas económicas em 
conformidade com o TFUE.
2. O relatório e quaisquer propostas que o 
acompanhem serão transmitidos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
*JO, inserir a data: xxx anos após a data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 100
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
20.º dia após o dia da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor 
quando tiverem sido restabelecidas 
condições económicas normais e assim 
que uma regulação eficaz dos mercados 
financeiros assegurar que os títulos 
soberanos já não são objecto de 
especulação.

Or. en


