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Alteração 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento – ato modificativo
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

As consequências da chamada "consolidação orçamental" são claras. Deveriam ser 
empreendidas as seguintes ações: revogar a Governação Económica, o Pacto para o Euro 
Mais e o Pacto Orçamental; revogar e substituir o Pacto de Estabilidade por um verdadeiro 
Pacto para o Emprego e Progresso Social; promover o emprego e o crescimento económico e 
social com mais Fundos Estruturais e de Coesão; criar um Fundo de Solidariedade com vista 
a apoiar os países necessitados em termos de nível de produção, serviços públicos essenciais 
e criação de emprego com direitos.

Alteração 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Por força do Tratado, os 
Estados-Membros devem encarar as suas 
políticas económicas como uma questão de 
interesse comum, as suas políticas 
orçamentais devem ser orientadas pela 
necessidade de dispor de finanças 
públicas sólidas e as suas políticas 
económicas não devem pôr em risco o 
bom funcionamento da União Económica 
e Monetária.

(1) Por força do Tratado, os 
Estados-Membros devem encarar as suas 
políticas económicas como uma questão de 
interesse comum.

Or. en
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Alteração 18
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em aplicação do artigo 9.º do 
TFUE, na definição e execução das suas 
políticas e ações, a União tem em conta as 
exigências relacionadas com a promoção 
de um nível elevado de emprego, a 
garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a exclusão social 
e um nível elevado de educação, formação 
e proteção da saúde humana.

Or. en

Alteração 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 9.º dispõe que, na definição 
e execução das suas políticas e ações, a 
União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde 
humana.

Or. en

Alteração 20
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As alterações introduzidas no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento reforçam as 
orientações e, para os Estados-Membros 
cuja moeda é o euro, os incentivos para o 
estabelecimento e a aplicação de uma 
política orçamental prudente, permitindo 
simultaneamente prevenir défices 
excessivos das administrações públicas.
Estas disposições criaram um quadro mais 
robusto a nível da União para a supervisão 
das políticas económicas nacionais.

(3) As alterações introduzidas no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento reforçam as 
orientações e, para os Estados-Membros 
cuja moeda é o euro, os incentivos para o 
estabelecimento e a aplicação de uma 
política orçamental prudente, permitindo 
simultaneamente prevenir défices 
excessivos das administrações públicas.
Estas disposições criaram um quadro mais 
robusto a nível da União para a supervisão 
das políticas económicas nacionais. Uma 
supervisão reforçada das políticas sociais 
associadas à criação de emprego deverá 
ser adicionada a estas disposições.

Or. en

Alteração 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As alterações introduzidas no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento reforçam as 
orientações e, para os Estados-Membros 
cuja moeda é o euro, os incentivos para o 
estabelecimento e a aplicação de uma 
política orçamental prudente, permitindo 
simultaneamente prevenir défices 
excessivos das administrações públicas.
Estas disposições criaram um quadro 
mais robusto a nível da União para a 
supervisão das políticas económicas 
nacionais.

(3) As alterações introduzidas no Pacto de 
Estabilidade e Crescimento reforçam as 
orientações e, para os Estados-Membros 
cuja moeda é o euro, os incentivos para o 
estabelecimento e a aplicação de uma 
política orçamental prudente, permitindo 
simultaneamente prevenir défices 
excessivos das administrações públicas.

Or. en
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Alteração 22
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Conselho Europeu, reunido em 
17 de junho de 2010, adotou uma nova 
estratégia para o crescimento e emprego, 
Estratégia Europa 2020, com vista a 
permitir à União sair fortalecida da crise 
e orientar a sua economia em direção a 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, acompanhado de um nível 
elevado de emprego de qualidade, 
produtividade e coesão social.

Or. en

Alteração 23
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Deverá ser dada a devida atenção à 
Estratégia Europa 2020 para o 
crescimento e emprego e ao modo como a 
mesma é aplicada pelos Estados-Membros 
através dos programas nacionais de
reformas.

Or. en

Alteração 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A União comprometeu-se a executar 
uma estratégia para o crescimento e 
emprego, Estratégia Europa 2020, que 
inclui objetivos nos domínios do emprego, 
pobreza, educação, inovação e ambiente.

Or. en

Alteração 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
possível. Os Estados-Membros devem
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da fiscalização 
sincronizada das suas políticas 
orçamentais.

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
possível. Os Estados-Membros poderão
retirar benefícios da fixação de princípios 
orientadores e de metas orçamentais

Or. en

Alteração 26
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez e 
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públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
possível. Os Estados-Membros devem 
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da fiscalização 
sincronizada das suas políticas 
orçamentais.

sustentabilidade das finanças públicas, 
devendo, portanto, os desvios importantes 
ser identificados o mais cedo possível. Os 
Estados-Membros devem retirar benefícios 
não apenas da fixação de princípios 
orientadores e de metas orçamentais, mas 
também da fiscalização sincronizada das 
suas políticas orçamentais.

Or. en

Alteração 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
possível. Os Estados-Membros devem 
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da fiscalização 
sincronizada das suas políticas 
orçamentais.

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a sustentabilidade das 
finanças públicas, devendo, portanto, os 
desvios importantes ser identificados o 
mais cedo possível. Os Estados-Membros 
devem retirar benefícios não apenas da 
fixação de princípios orientadores e de 
metas orçamentais, mas também da 
fiscalização sincronizada das suas políticas 
orçamentais.

Or. en

Alteração 28
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
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possível. Os Estados-Membros devem 
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da fiscalização 
sincronizada das suas políticas 
orçamentais.

possível. Os Estados-Membros devem 
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da fiscalização
sincronizada das suas políticas orçamentais
e de crescimento.

Or. en

Alteração 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve melhorar a sincronização das 
principais etapas da preparação dos 
orçamentos nacionais, contribuindo, 
assim, para a eficácia do Semestre 
Europeu na sua vertente de coordenação 
das políticas orçamentais. A adoção de 
um calendário orçamental comum deve 
conduzir a sinergias mais fortes, 
facilitando a coordenação das políticas 
entre os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro, e assegurar que as recomendações 
do Conselho e da Comissão são 
devidamente integradas no processo 
nacional de adoção do orçamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve melhorar a sincronização das 
principais etapas da preparação dos 
orçamentos nacionais, contribuindo, assim, 
para a eficácia do Semestre Europeu na sua 
vertente de coordenação das políticas 
orçamentais. A adoção de um calendário 
orçamental comum deve conduzir a 
sinergias mais fortes, facilitando a 
coordenação das políticas entre os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, e 
assegurar que as recomendações do 
Conselho e da Comissão são devidamente 
integradas no processo nacional de adoção 
do orçamento.

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve melhorar a sincronização das 
principais etapas da preparação dos 
orçamentos nacionais, contribuindo, assim, 
para a eficácia do Semestre Europeu na sua 
vertente de coordenação das políticas 
orçamentais. A adoção de um calendário 
orçamental comum deve: a) conduzir a 
sinergias mais fortes, facilitando a 
coordenação das políticas entre os Estados-
Membros cuja moeda é o euro; b) garantir 
que as políticas orçamentais estejam 
alinhadas com a Estratégia Europa 2020
e c) assegurar que as recomendações do 
Conselho e da Comissão são devidamente 
integradas no processo nacional de adoção 
do orçamento.

Or. en

Alteração 31
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve melhorar a sincronização das 
principais etapas da preparação dos 
orçamentos nacionais, contribuindo, assim, 
para a eficácia do Semestre Europeu na sua 
vertente de coordenação das políticas 
orçamentais. A adoção de um calendário 
orçamental comum deve conduzir a 
sinergias mais fortes, facilitando a 
coordenação das políticas entre os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, e 

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve melhorar a sincronização das 
principais etapas da preparação dos 
orçamentos nacionais, contribuindo, assim, 
para a eficácia do Semestre Europeu na sua 
vertente de coordenação das políticas 
orçamentais e para promover o 
crescimento económico e o emprego 
sustentável. A adoção de um calendário 
orçamental comum deve conduzir a 
sinergias mais fortes, facilitando a 
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assegurar que as recomendações do 
Conselho e da Comissão são devidamente 
integradas no processo nacional de adoção 
do orçamento.

coordenação das políticas entre os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, e 
assegurar que as recomendações do 
Conselho e da Comissão são devidamente 
integradas no processo nacional de adoção 
do orçamento.

Or. en

Alteração 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 
da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.
Concretamente, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras em matéria de 
equilíbrio estrutural do orçamento que 
transponham para a legislação nacional 
os princípios essenciais do quadro 
orçamental da União. A eficácia dessa 
transposição deve ser garantida através de 
regras vinculativas, consagradas, de 
preferência, a nível constitucional, que 
demonstrem o máximo empenho das 
autoridades nacionais no cumprimento do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 
da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 33
Roger Helmer
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 
da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
Concretamente, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras em matéria de 
equilíbrio estrutural do orçamento que 
transponham para a legislação nacional os 
princípios essenciais do quadro orçamental 
da União. A eficácia dessa transposição 
deve ser garantida através de regras 
vinculativas, consagradas, de preferência, 
a nível constitucional, que demonstrem o 
máximo empenho das autoridades 
nacionais no cumprimento do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 
da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
Concretamente, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras em matéria de 
equilíbrio estrutural do orçamento que 
transponham para a legislação nacional os 
princípios essenciais do quadro orçamental 
da União. A eficácia dessa transposição 
deve ser garantida através de regras 
nacionais constitucionais vinculativas, 
que demonstrem o máximo empenho das 
autoridades nacionais no cumprimento do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 34
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais, de emprego e de 
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da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
Concretamente, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras em matéria de 
equilíbrio estrutural do orçamento que 
transponham para a legislação nacional os 
princípios essenciais do quadro orçamental 
da União. A eficácia dessa transposição 
deve ser garantida através de regras 
vinculativas, consagradas, de preferência, a 
nível constitucional, que demonstrem o 
máximo empenho das autoridades 
nacionais no cumprimento do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

crescimento sustentável estabelecidos a 
nível da União deve ser um elemento 
essencial para garantir o respeito do 
disposto no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. Concretamente, os Estados-
Membros devem estabelecer regras em 
matéria de equilíbrio estrutural do 
orçamento que transponham para a 
legislação nacional os princípios essenciais 
do quadro orçamental da União. A eficácia 
dessa transposição deve ser garantida 
através de regras vinculativas, consagradas, 
de preferência, a nível constitucional, que 
demonstrem o máximo empenho das 
autoridades nacionais no cumprimento do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 35
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O anúncio de previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
tendenciosas e irrealistas pode prejudicar 
consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, 
consequentemente, comprometer o 
respeito da disciplina orçamental. É 
possível obter, de organismos 
independentes, previsões macroeconómicas 
imparciais e realistas.

(8) O anúncio de previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
tendenciosas e irrealistas prejudica 
consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, 
consequentemente, compromete o respeito 
da disciplina orçamental. É possível obter, 
de organismos independentes, previsões 
macroeconómicas imparciais e realistas.

Or. en

Alteração 36
Frédéric Daerden
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O anúncio de previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
tendenciosas e irrealistas pode prejudicar 
consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, 
consequentemente, comprometer o respeito 
da disciplina orçamental. É possível obter, 
de organismos independentes, previsões 
macroeconómicas imparciais e realistas.

(8) O anúncio de previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
tendenciosas e irrealistas pode prejudicar 
consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, 
consequentemente, comprometer o respeito 
da disciplina orçamental. Seria possível 
obter, de organismos independentes, 
previsões macroeconómicas imparciais e 
mais realistas.

Or. en

Alteração 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Como a crise das dívidas soberanas e, 
em especial, a necessidade de criar 
mecanismos comuns de apoio financeiro 
demonstraram, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro partilham mais 
intensamente os efeitos colaterais das 
suas políticas orçamentais. Cada um dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve consultar a Comissão e os restantes 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
antes de adotar planos importantes de 
reforma da política orçamental que 
possam ter efeitos colaterais, de modo a 
possibilitar uma avaliação do eventual 
impacto na área do euro no seu todo. 
Estes Estados-Membros devem encarar os 
seus planos orçamentais como uma 
questão de interesse comum e apresentá-
los à Comissão para fins de fiscalização, 
antes de esses planos se tornarem 

Suprimido
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vinculativos. A Comissão deve estar em 
condições de, se necessário, adotar um 
parecer sobre o projeto de plano 
orçamental, devendo o Estado-Membro e, 
em especial, as autoridades orçamentais 
ser convidados a terem em conta esse 
parecer no âmbito do processo de adoção 
da lei do orçamento. O referido parecer 
deve assegurar a correta integração das 
orientações políticas da União para o 
domínio orçamental na preparação do 
orçamento nacional. Concretamente, o 
parecer deve incluir uma avaliação que 
determine se os planos orçamentais estão 
em consonância com as recomendações 
emitidas no contexto do Semestre 
Europeu no domínio orçamental. A 
Comissão deve estar pronta a apresentar o 
referido parecer ao Parlamento do 
Estado-Membro em causa, a pedido deste. 
A avaliação deve determinar em que 
medida o parecer foi tomado em conta e 
se e quando as condições estão satisfeitas, 
conduzindo à decisão de aplicar ao 
Estado-Membro em causa o procedimento 
relativo aos défices excessivos, devendo, 
neste contexto, o não-respeito das 
orientação iniciais da Comissão ser 
considerado um fator agravante. Além 
disso, com base numa avaliação global 
dos planos pela Comissão, o Eurogrupo 
deve discutir a situação e as perspetivas 
orçamentais na área do euro.

Or. en

Alteração 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Como a crise das dívidas soberanas e, 
em especial, a necessidade de criar 

(10) Como a crise das dívidas soberanas e, 
em especial, a necessidade de criar 
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mecanismos comuns de apoio financeiro 
demonstraram, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro partilham mais 
intensamente os efeitos colaterais das suas 
políticas orçamentais. Cada um dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve consultar a Comissão e os restantes 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
antes de adotar planos importantes de 
reforma da política orçamental que possam 
ter efeitos colaterais, de modo a possibilitar 
uma avaliação do eventual impacto na área 
do euro no seu todo. Estes 
Estados-Membros devem encarar os seus 
planos orçamentais como uma questão de 
interesse comum e apresentá-los à 
Comissão para fins de fiscalização, antes 
de esses planos se tornarem vinculativos. A 
Comissão deve estar em condições de, se 
necessário, adotar um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental, devendo o 
Estado-Membro e, em especial, as 
autoridades orçamentais ser convidados a 
terem em conta esse parecer no âmbito do 
processo de adoção da lei do orçamento. O 
referido parecer deve assegurar a correta 
integração das orientações políticas da 
União para o domínio orçamental na 
preparação do orçamento nacional. 
Concretamente, o parecer deve incluir uma 
avaliação que determine se os planos 
orçamentais estão em consonância com as 
recomendações emitidas no contexto do 
Semestre Europeu no domínio orçamental. 
A Comissão deve estar pronta a apresentar 
o referido parecer ao Parlamento do 
Estado-Membro em causa, a pedido deste. 
A avaliação deve determinar em que 
medida o parecer foi tomado em conta e se 
e quando as condições estão satisfeitas, 
conduzindo à decisão de aplicar ao 
Estado-Membro em causa o procedimento 
relativo aos défices excessivos, devendo, 
neste contexto, o não-respeito das 
orientação iniciais da Comissão ser 
considerado um fator agravante. Além 
disso, com base numa avaliação global dos 
planos pela Comissão, o Eurogrupo deve 

mecanismos comuns de apoio financeiro 
demonstraram, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro partilham mais 
intensamente os efeitos colaterais das suas 
políticas orçamentais e macroeconómicas. 
Cada um dos Estados-Membros cuja
moeda é o euro deve consultar a Comissão 
e os restantes Estados-Membros cuja 
moeda é o euro antes de adotar planos 
importantes de reforma da política 
orçamental que possam ter efeitos 
colaterais, de modo a possibilitar uma 
avaliação do eventual impacto na área do 
euro no seu todo, incluindo o impacto 
social e ambiental. Estes 
Estados-Membros devem encarar os seus 
planos orçamentais como uma questão de 
interesse comum e apresentá-los à 
Comissão para fins de fiscalização, antes 
de esses planos se tornarem vinculativos. A 
Comissão deve estar em condições de, se 
necessário, adotar um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental, devendo o 
Estado-Membro e, em especial, as 
autoridades orçamentais ser convidados a 
terem em conta esse parecer no âmbito do 
processo de adoção da lei do orçamento. O 
referido parecer deve assegurar a correta 
integração das orientações políticas da 
União transmitidas no contexto do 
Semestre Europeu na preparação do 
orçamento nacional. Concretamente, o 
parecer deve incluir uma avaliação que 
determine se os planos orçamentais estão 
em consonância com as recomendações 
emitidas no contexto do Semestre Europeu. 
A Comissão deve estar pronta a apresentar 
o referido parecer ao Parlamento do 
Estado-Membro em causa, a pedido deste. 
A avaliação deve determinar em que 
medida o parecer foi tomado em conta e se 
e quando as condições estão satisfeitas, 
conduzindo à decisão de aplicar ao 
Estado-Membro em causa o procedimento 
relativo aos défices excessivos, devendo, 
neste contexto, o não-respeito das 
orientação iniciais da Comissão ser 
considerado um fator agravante. Além 
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discutir a situação e as perspetivas 
orçamentais na área do euro.

disso, com base numa avaliação global dos 
planos pela Comissão, o Eurogrupo deve 
discutir a situação e as perspetivas 
orçamentais na área do euro.

Or. en

Alteração 39
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Como a crise das dívidas soberanas e, 
em especial, a necessidade de criar 
mecanismos comuns de apoio financeiro 
demonstraram, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro partilham mais 
intensamente os efeitos colaterais das suas 
políticas orçamentais. Cada um dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve consultar a Comissão e os restantes 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
antes de adotar planos importantes de 
reforma da política orçamental que possam 
ter efeitos colaterais, de modo a possibilitar 
uma avaliação do eventual impacto na área 
do euro no seu todo. Estes 
Estados-Membros devem encarar os seus 
planos orçamentais como uma questão de 
interesse comum e apresentá-los à 
Comissão para fins de fiscalização, antes 
de esses planos se tornarem vinculativos. A 
Comissão deve estar em condições de, se 
necessário, adotar um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental, devendo o 
Estado-Membro e, em especial, as 
autoridades orçamentais ser convidados a 
terem em conta esse parecer no âmbito do 
processo de adoção da lei do orçamento. O 
referido parecer deve assegurar a correta 
integração das orientações políticas da 
União para o domínio orçamental na 
preparação do orçamento nacional. 

(10) Como a crise das dívidas soberanas e, 
em especial, a necessidade de criar 
mecanismos comuns de apoio financeiro 
demonstraram, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro partilham mais 
intensamente os efeitos colaterais das suas 
políticas orçamentais. Cada um dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve consultar a Comissão e os restantes 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
antes de adotar planos importantes de 
reforma da política orçamental que possam 
ter efeitos colaterais, de modo a possibilitar 
uma avaliação do eventual impacto na área 
do euro no seu todo. Estes 
Estados-Membros devem encarar os seus 
planos orçamentais como uma questão de 
interesse comum e apresentá-los à 
Comissão para fins de fiscalização, antes 
de esses planos se tornarem vinculativos. A 
Comissão deve estar em condições de, se 
necessário, adotar um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental, devendo o 
Estado-Membro e, em especial, as 
autoridades orçamentais ser convidados a 
terem em conta esse parecer no âmbito do 
processo de adoção da lei do orçamento. O 
referido parecer deve assegurar a correta 
integração das orientações políticas da 
União na preparação do orçamento 
nacional. Concretamente, o parecer deve 
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Concretamente, o parecer deve incluir uma 
avaliação que determine se os planos 
orçamentais estão em consonância com as 
recomendações emitidas no contexto do 
Semestre Europeu no domínio orçamental. 
A Comissão deve estar pronta a apresentar 
o referido parecer ao Parlamento do 
Estado-Membro em causa, a pedido deste. 
A avaliação deve determinar em que 
medida o parecer foi tomado em conta e se 
e quando as condições estão satisfeitas, 
conduzindo à decisão de aplicar ao 
Estado-Membro em causa o procedimento 
relativo aos défices excessivos, devendo, 
neste contexto, o não-respeito das 
orientação iniciais da Comissão ser 
considerado um fator agravante. Além 
disso, com base numa avaliação global dos 
planos pela Comissão, o Eurogrupo deve 
discutir a situação e as perspetivas 
orçamentais na área do euro.

incluir uma avaliação que determine se os 
planos orçamentais estão em consonância 
com os objetivos de crescimento e 
emprego e no domínio social decorrentes 
da Estratégia Europa 2020, assim como 
as recomendações emitidas no contexto do 
Semestre Europeu. A Comissão deve estar 
pronta a apresentar o referido parecer ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. A avaliação deve determinar 
em que medida o parecer foi tomado em 
conta e se e quando as condições estão 
satisfeitas, conduzindo à decisão de aplicar 
ao Estado-Membro em causa o 
procedimento relativo aos défices 
excessivos, devendo, neste contexto, o 
não-respeito das orientação iniciais da 
Comissão ser considerado um fator 
agravante. Além disso, com base numa 
avaliação global dos planos pela Comissão, 
o Eurogrupo deve discutir a situação e as 
perspetivas orçamentais na área do euro.

Or. en

Alteração 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que são objeto de um procedimento 
relativo a défices excessivos devem ser 
objeto de uma fiscalização mais rigorosa, a 
fim de assegurar a plena e oportuna 
correção das situações de défice 
excessivo. Uma fiscalização mais rigorosa 
deve assegurar a correção, logo na fase 
inicial, de eventuais desvios em relação às 
recomendações do Conselho para a 
correção da situação de défice excessivo. 
Essa fiscalização deve complementar o 
disposto no Regulamento (CE) 

(11) Os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que são objeto de um procedimento 
relativo a défices excessivos devem ser 
objeto de uma observação mais rigorosa. 
As modalidades da fiscalização mais 
rigorosa devem ser graduadas em função 
da fase em que se encontre o procedimento 
de que o Estado-Membro é objeto, como 
previsto no artigo 126.º do Tratado.
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n.º 1467/97. As modalidades da 
fiscalização mais rigorosa devem ser 
graduadas em função da fase em que se 
encontre o procedimento de que o 
Estado-Membro é objeto, como previsto no 
artigo 126.º do Tratado.

Or. en

Alteração 41
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que são objeto de um procedimento 
relativo a défices excessivos devem ser 
objeto de uma fiscalização mais rigorosa, a 
fim de assegurar a plena e oportuna 
correção das situações de défice excessivo. 
Uma fiscalização mais rigorosa deve 
assegurar a correção, logo na fase inicial, 
de eventuais desvios em relação às 
recomendações do Conselho para a 
correção da situação de défice excessivo. 
Essa fiscalização deve complementar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 1467/97. 
As modalidades da fiscalização mais 
rigorosa devem ser graduadas em função 
da fase em que se encontre o procedimento 
de que o Estado-Membro é objeto, como 
previsto no artigo 126.º do Tratado.

(11) Os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro e que são objeto de um procedimento 
relativo a défices excessivos devem ser 
objeto de uma fiscalização mais rigorosa, a 
fim de assegurar a plena e oportuna 
correção das situações de défice excessivo. 
Uma fiscalização mais rigorosa deve 
assegurar a correção, logo na fase inicial, 
de eventuais desvios em relação às 
recomendações do Conselho para a 
correção da situação de défice excessivo, 
promovendo o crescimento sustentável. 
Essa fiscalização deve complementar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 1467/97. 
As modalidades da fiscalização mais 
rigorosa devem ser graduadas em função 
da fase em que se encontre o procedimento 
de que o Estado-Membro é objeto, como 
previsto no artigo 126.º do Tratado.

Or. en

Alteração 42
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A fiscalização mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 
da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no facto 
de o Estado-Membro ter ou não seguido a 
recomendação da Comissão.

(12) Um exame exato e estrito dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 
da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no facto 
de o Estado-Membro ter ou não seguido a 
recomendação da Comissão e em que 
medida isto afeta os objetivos no domínio 
do emprego. Em caso de inobservância, 
deverão ser ponderadas sanções estritas. 
Contudo, cada Estado-Membro deverá 
manter a soberania orçamental. Em todos 
os exames orçamentais no âmbito do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos, o Conselho e a Comissão 
deverão dar a devida atenção à 
implementação de sistemas de segurança 
social favoráveis aos objetivos de 
crescimento sustentável visados pela 
União.

Or. en
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Alteração 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fiscalização mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 
da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no 
facto de o Estado-Membro ter ou não 
seguido a recomendação da Comissão.

(12) A observação mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido.

Or. en

Alteração 44
Roger Helmer

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A fiscalização mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 
da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no facto 
de o Estado-Membro ter ou não seguido a 
recomendação da Comissão.

(12) A fiscalização mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 
da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no facto 
de o Estado-Membro ter ou não seguido a 
recomendação da Comissão. Contudo, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, cada Estado-Membro 
deverá manter a soberania orçamental.

Or. en

Alteração 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para melhorar o diálogo entre as (13) Para melhorar o diálogo entre as



AM\893420PT.doc 23/47 PE483.671v01-00

PT

instituições da União, em especial o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e garantir maior transparência e 
responsabilização, a comissão competente 
do Parlamento Europeu pode oferecer ao 
Estado-Membro visado por uma 
recomendação da Comissão a oportunidade 
de participar num intercâmbio de pontos de 
vista,

instituições da União, em especial o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e garantir maior transparência e 
responsabilização, as comissões 
competentes do Parlamento Europeu 
podem oferecer ao Estado-Membro visado 
por uma recomendação da Comissão a 
oportunidade de participar num 
intercâmbio de pontos de vista,

Or. en

Alteração 46
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para melhorar o diálogo entre as 
instituições da União, em especial o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e garantir maior transparência e 
responsabilização, a comissão competente 
do Parlamento Europeu pode oferecer ao 
Estado-Membro visado por uma 
recomendação da Comissão a oportunidade 
de participar num intercâmbio de pontos de 
vista,

(13) Para melhorar o diálogo entre as 
instituições da União, em especial o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e garantir maior transparência e 
responsabilização, a comissão competente 
do Parlamento Europeu pode oferecer ao 
Estado-Membro visado por uma 
recomendação da Comissão, bem como 
aos parceiros sociais desse 
Estado-Membro, a oportunidade de 
participar num intercâmbio de pontos de 
vista,

Or. en

Alteração 47
Roger Helmer

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para melhorar o diálogo entre as (13) Para melhorar o diálogo entre as 
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instituições da União, em especial o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e garantir maior transparência e 
responsabilização, a comissão competente 
do Parlamento Europeu pode oferecer ao 
Estado-Membro visado por uma 
recomendação da Comissão a oportunidade 
de participar num intercâmbio de pontos de 
vista,

instituições da União, em especial o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e garantir um controlo 
democrático adequado, maior 
transparência e responsabilização, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode oferecer ao Estado-Membro 
visado por uma recomendação da 
Comissão a oportunidade de participar num 
intercâmbio de pontos de vista,

Or. en

Alteração 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) complementando o sistema de 
supervisão multilateral das políticas 
orçamentais, previsto no Regulamento 
(CE) n.º 1466/97, com requisitos 
suplementares de fiscalização, para 
assegurar que as recomendações políticas 
da União no domínio orçamental são 
devidamente integradas na preparação do 
orçamento nacional;

(b) complementando o sistema de 
observação multilateral das políticas 
orçamentais, previsto no Regulamento 
(CE) n.º 1466/97, com requisitos 
suplementares, para assegurar que as 
recomendações políticas da União no 
domínio orçamental são devidamente 
integradas na preparação do orçamento 
nacional;

Or. en

Alteração 49
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) estabelecendo disposições 
reforçadas relativas às regras orçamentais 
nacionais e à coordenação da política 
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económica;

Or. en

Alteração 50
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação do presente regulamento 
deve respeitar inteiramente o artigo 153.º, 
n.º 3, e o artigo 152.º do TFUE, e as 
decisões tomadas ao abrigo do presente 
regulamento devem respeitar os princípios 
da subsidiariedade e diálogo social e as 
competências dos Estados-Membros e 
parceiros sociais em relação à formação 
dos salários e ao sistema de pensões. A 
aplicação do presente regulamento 
respeita o artigo 28.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e não 
afeta o direito de negociar, celebrar ou 
implementar acordos coletivos, bem como 
o direito de exercer ações coletivas, com o 
devido respeito das práticas nacionais de 
negociação coletiva ou da legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 51
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições orçamentais comuns Disposições orçamentais comuns e 
obrigações de informação sobre a emissão 
de dívida pública nacional
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Or. en

Alteração 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem publicar
anualmente os seus planos orçamentais de 
médio prazo em conformidade com o seu
quadro orçamental de médio prazo, com 
base em previsões macroeconómicas 
independentes, juntamente com os 
respetivos programas de estabilidade, até 
15 de abril.

1. Os Estados-Membros devem definir 
anualmente os seus planos orçamentais de 
médio prazo em conformidade com o seu 
quadro orçamental de médio prazo, com 
base em previsões macroeconómicas 
independentes, juntamente com os 
respetivos programas de estabilidade, até 
15 de abril.

Or. en

Alteração 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os projetos de leis orçamentais para as 
administrações públicas devem ser 
publicados anualmente até 15 de outubro, 
juntamente com as previsões 
macroeconómicas independentes em que 
se baseiam.

Suprimido

Or. en

Alteração 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As leis orçamentais para as 
administrações públicas devem ser 
adotadas e tornadas públicas anualmente 
até 31 de dezembro.

3. As leis orçamentais para as 
administrações públicas devem ser 
adotadas o mais tardar em dezembro.

Or. en

Alteração 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem ter em 
vigor regras orçamentais numéricas para o 
equilíbrio orçamental conducentes, nos 
processos orçamentais nacionais, à
realização do seu objetivo orçamental de 
médio prazo, como definido no artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97. Tais 
regras devem abranger as administrações 
públicas no seu todo e ter caráter 
vinculativo, consagrado, de preferência, a 
nível constitucional.

1. Os Estados-Membros devem ter em 
vigor regras orçamentais numéricas para o 
equilíbrio orçamental que tenham em 
conta, nos processos orçamentais 
nacionais, a realização do seu objetivo 
orçamental de médio prazo, como definido 
no artigo 2.º-A do Regulamento (CE) 
n.º 1466/97.

Or. en

Alteração 56
Roger Helmer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem ter em 
vigor regras orçamentais numéricas para o 

1. Os Estados-Membros devem ter em 
vigor regras orçamentais numéricas para o 
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equilíbrio orçamental conducentes, nos 
processos orçamentais nacionais, à 
realização do seu objetivo orçamental de 
médio prazo, como definido no artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97. Tais 
regras devem abranger as administrações 
públicas no seu todo e ter caráter 
vinculativo, consagrado, de preferência, a 
nível constitucional.

equilíbrio orçamental conducentes, nos 
processos orçamentais nacionais, à 
realização do seu objetivo orçamental de 
médio prazo, como definido no artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97. Tais 
regras constitucionais nacionais devem 
abranger as administrações públicas no seu 
todo.

Or. en

Alteração 57
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Além do Regulamento (CE) n.º 
1466/97, os Estados-Membros devem 
assegurar que a posição orçamental das 
administrações públicas esteja equilibrada 
ou em excedente.

Or. en

Alteração 58
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A posição orçamental das 
administrações públicas considera-se 
equilibrada, se o saldo estrutural anual 
das administrações públicas tiver atingido 
o objetivo de médio prazo específico do 
país em causa, tal como definido no Pacto 
de Estabilidade e Crescimento revisto, 
com um limite de défice estrutural de 
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0,5% do produto interno bruto a preços de 
mercado. Os Estados-Membros 
asseguram uma rápida convergência em 
direção aos respetivos objetivos de médio 
prazo. Os Estados-Membros podem 
desviar-se temporariamente do respetivo 
objetivo de médio prazo ou da respetiva 
trajetória de ajustamento apenas em 
circunstâncias excecionais, tal como 
definido no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.
Sempre que a relação entre a dívida 
pública e o produto interno bruto a preços 
de mercado for significativamente inferior 
a 60 % e os riscos para a sustentabilidade 
a longo prazo das finanças públicas forem 
reduzidos, o limite para o objetivo de 
médio prazo fixado no segundo parágrafo 
pode atingir um défice estrutural de, no 
máximo, 1,0 % do produto interno bruto a 
preços de mercado.

Or. en

Alteração 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem dispor de 
um conselho orçamental independente 
para acompanhar a aplicação das regras 
orçamentais nacionais a que se refere o 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Obrigações de informação sobre a 
emissão de dívida pública nacional

A fim de coordenar melhor o 
planeamento e otimizar as condições de 
financiamento da emissão de dívida 
pública, os Estados-Membros comunicam 
antecipadamente à Comissão e ao 
Conselho os respetivos planos de emissão 
de dívida pública.

Or. en

Alteração 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
anualmente à Comissão e ao Eurogrupo, 
até 15 de outubro, um projeto de plano 
orçamental para o ano seguinte.

Suprimido

Or. en

Alteração 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O projeto de plano orçamental deve
conter as seguintes informações 

3. O projeto de plano orçamental pode
conter as seguintes informações 
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respeitantes ao ano seguinte: respeitantes ao ano seguinte:

Or. en

Alteração 63
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) uma avaliação da consistência do 
projeto de plano orçamental com os 
objetivos de crescimento e emprego da 
União, as orientações gerais para as 
políticas económicas e financeiras dos 
Estados-Membros e da União e as 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) uma descrição detalhada da despesa 
planeada, diretamente relacionada com a 
realização dos objetivos constantes da 
Estratégia da União para o crescimento e 
emprego, incluindo investimentos 
públicos, utilizando os indicadores do 
Quadro de Avaliação Conjunta;

Or. en
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Alteração 65
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) o impacto do projeto de plano 
orçamental em relação aos objetivos de 
crescimento e emprego e no domínio 
social decorrentes da Estratégia Europa 
2020;

Or. en

Alteração 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) uma avaliação do impacto social do 
projeto de plano orçamental, bem como 
uma avaliação da consistência do projeto 
de plano orçamental com os objetivos de 
crescimento e emprego da União, e com 
as orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e as 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) com base num cenário de manutenção 
das políticas em vigor, as projeções das 
despesas e receitas e suas principais 
componentes, em percentagem do PIB, no 
que respeita às administrações públicas;

(b) as projeções das despesas e receitas e 
suas principais componentes, em 
percentagem do PIB, no que respeita às 
administrações públicas;

Or. en

Alteração 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os objetivos de despesas e de receitas e 
suas principais componentes, em 
percentagem do PIB, no que respeita às 
administrações públicas, tendo em conta 
as condições e os critérios utilizados na 
determinação da trajetória de crescimento 
das despesas públicas, excluídas as 
medidas discricionárias em matéria de 
receitas, como previsto no artigo 5.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97;

Suprimido

Or. en

Alteração 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) uma descrição pormenorizada e uma 
quantificação bem documentada das 
medidas a incluir no orçamento para o 
ano seguinte, a fim de colmatar a 

(d) uma descrição dos grandes planos de 
reforma da política orçamental suscetíveis 
de produzir efeitos colaterais nos outros 
Estados-Membros cuja moeda é o euro;
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diferença entre os objetivos referidos na 
alínea c) e as projeções num cenário de 
manutenção das políticas, apresentadas 
em conformidade com a alínea b). A 
descrição pode ser menos pormenorizada 
para as medidas com um impacto 
orçamental estimado em menos de 0,1% 
do PIB. Deve ser dada especial atenção 
aos grandes planos de reforma da política 
orçamental suscetíveis de produzir efeitos 
colaterais nos outros Estados-Membros 
cuja moeda é o euro;

Or. en

Alteração 70
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) os principais pressupostos respeitantes à 
evolução previsível da situação económica 
e a outras importantes variáveis 
económicas que são pertinentes para atingir 
os objetivos orçamentais. Esses 
pressupostos devem basear-se em 
previsões independentes de crescimento 
macroeconómico;

(e) os principais pressupostos respeitantes à 
evolução previsível da situação económica 
e social e a outras importantes variáveis 
económicas e sociais que são pertinentes 
para atingir os objetivos orçamentais. Esses 
pressupostos devem basear-se em 
previsões independentes de crescimento 
macroeconómico;

Or. en

Alteração 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) se for caso disso, indicações 
suplementares sobre o modo como serão 

Suprimido
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seguidas as recomendações em vigor 
dirigidas ao Estado-Membro em causa, 
em conformidade com o artigo 121.º do 
Tratado no que respeita ao domínio 
orçamental.

Or. en

Alteração 72
Mara Bizzotto

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso os objetivos orçamentais 
apresentados no projeto de plano 
orçamental em conformidade com o 
disposto no n.º 3, alíneas a) e c), ou as 
projeções baseadas num cenário de 
manutenção das políticas sejam diferentes 
dos que constam no mais recente 
programa de estabilidade, essas diferenças 
devem ser devidamente explicadas.

4. Caso o projeto de plano orçamental seja 
diferente das orientações do mais recente 
programa de estabilidade, essas diferenças 
devem ser explicadas

Or. en

Alteração 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem incluir 
nos respetivos programas de estabilidade e 
programas nacionais de reformas uma 
descrição atualizada e detalhada da 
despesa planeada, diretamente 
relacionada com a realização dos 
objetivos constantes da Estratégia da 
União para o crescimento e o emprego, 
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incluindo investimentos públicos, 
utilizando os indicadores do Quadro de 
Avaliação Conjunta. A referida descrição 
detalhada deve explicar devidamente as 
diferenças da despesa planeada em 
relação aos programas de estabilidade 
mais recentes.

Or. en

Alteração 74
Marije Cornelissen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso detete uma situação de 
incumprimento muito grave das obrigações 
respeitantes à política orçamental 
estabelecidas no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, a Comissão deve, no prazo 
de duas semanas a contar da apresentação 
do projeto de plano orçamental, pedir ao 
Estado-Membro em causa um projeto 
revisto de plano orçamental. Esse pedido 
deve ser tornado público.

Caso detete uma situação de 
incumprimento muito grave das 
recomendações dirigidas ao país em causa 
no âmbito do Semestre Europeu, a 
Comissão deve, no prazo de duas semanas 
a contar da apresentação do projeto de 
plano orçamental, pedir ao Estado-Membro 
em causa um projeto revisto de plano 
orçamental. Esse pedido deve ser tornado 
público.

Or. en

Alteração 75
Roger Helmer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso detete uma situação de 
incumprimento muito grave das obrigações 
respeitantes à política orçamental 
estabelecidas no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, a Comissão deve, no prazo 

Caso detete uma situação de 
incumprimento muito grave das obrigações 
respeitantes à política orçamental 
estabelecidas no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, a Comissão deve, no prazo 
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de duas semanas a contar da apresentação 
do projeto de plano orçamental, pedir ao 
Estado-Membro em causa um projeto 
revisto de plano orçamental. Esse pedido 
deve ser tornado público.

de duas semanas a contar da apresentação 
do projeto de plano orçamental, pedir ao 
Estado-Membro em causa um projeto 
revisto de plano orçamental. A Comissão 
torna público e transparente o seu pedido
e a resposta do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O projeto revisto de plano orçamental deve 
obedecer ao disposto nos n.ºs 2 a 4.

O projeto revisto de plano orçamental deve 
obedecer ao disposto nos n.ºs 2 a 4-A.

Or. en

Alteração 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se necessário, a Comissão deve adotar, 
até 30 de novembro, um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental.

1. A Comissão deve adotar, até 1 de 
novembro, um parecer sobre o projeto de 
plano orçamental nos casos em que um 
Estado-Membro não apresente um 
orçamento condicente com as obrigações 
decorrentes do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, e o progresso em direção 
aos objetivos definidos na Estratégia da 
União para o crescimento e emprego.

Or. en
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Alteração 78
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se necessário, a Comissão deve adotar, 
até 30 de novembro, um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental.

1. Se necessário, a Comissão deve adotar, 
até 30 de novembro, um parecer sobre o 
projeto de plano orçamental. Neste aspeto, 
a Comissão deve dar a devida atenção à 
implementação da Estratégia Europa 
2020 para o crescimento e emprego pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O parecer da Comissão deve ser tornado 
público e, a pedido do Parlamento do 
Estado-Membro em causa, apresentado 
pela Comissão a esse Parlamento.

2. O parecer da Comissão deve ser tornado 
público e, a pedido do Parlamento do 
Estado-Membro em causa ou do 
Parlamento Europeu, apresentado pela 
Comissão a esse Parlamento.

Or. en

Alteração 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve realizar uma avaliação 
global da situação e das perspetivas 

3. A Comissão pode realizar uma avaliação 
global da situação e das perspetivas 
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orçamentais na área do euro no seu todo. A 
avaliação deve ser tornada pública.

orçamentais na área do euro no seu todo. A 
avaliação deve ser tornada pública.

Or. en

Alteração 81
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve realizar uma avaliação 
global da situação e das perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo. A 
avaliação deve ser tornada pública.

3. A Comissão deve realizar uma avaliação 
global da situação e das perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo. A 
avaliação deve ser tornada pública, bem 
como os seus efeitos em termos dos 
objetivos de crescimento e emprego e no 
domínio social decorrentes da Estratégia 
Europa 2020.

Or. en

Alteração 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Eurogrupo deve discutir os pareceres 
da Comissão sobre os planos orçamentais 
nacionais e a situação e perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo, 
com base na avaliação global realizada 
pela Comissão nos termos do n.º 3. A 
avaliação deve ser tornada pública.

4. O Eurogrupo pode discutir os pareceres 
da Comissão sobre os planos orçamentais 
nacionais e a situação e perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo, 
com base na avaliação global realizada 
pela Comissão nos termos do n.º 3. A 
avaliação deve ser tornada pública.

Or. en
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Alteração 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Eurogrupo deve discutir os pareceres 
da Comissão sobre os planos orçamentais 
nacionais e a situação e perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo, 
com base na avaliação global realizada 
pela Comissão nos termos do n.º 3. A 
avaliação deve ser tornada pública.

4. O Eurogrupo e as comissões pertinentes 
do Parlamento Europeu devem discutir os 
pareceres da Comissão sobre os planos 
orçamentais nacionais e a situação e 
perspetivas orçamentais na área do euro no 
seu todo, com base na avaliação global 
realizada pela Comissão nos termos do 
n.º 3. A avaliação deve ser tornada pública.

Or. en

Alteração 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso o Conselho determine, em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado, que existe uma situação de 
défice excessivo num Estado-Membro, 
aplica-se a esse Estado-Membro o 
disposto nos n.ºs 2 a 5 do presente artigo 
até à revogação do procedimento relativo 
aos défices excessivos.

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No que respeita às administrações públicas 
e aos seus subsetores, o Estado-Membro 
deve apresentar regularmente à Comissão e 
ao Comité Económico e Financeiro, ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito, um relatório sobre a execução 
orçamental no ano em curso, o impacto 
orçamental das medidas discricionárias 
tomadas tanto do lado da despesa como do 
da receita e os objetivos de despesa e de 
receita das administrações públicas, assim 
como informações sobre as medidas 
adotadas e a natureza das medidas 
previstas para atingir os objetivos. O 
relatório deve ser tornado público.

No que respeita às administrações públicas 
e aos seus subsetores, o Estado-Membro 
deve apresentar regularmente à Comissão, 
ao Parlamento Europeu e ao Comité 
Económico e Financeiro, ou ao subcomité 
que este venha a designar para o efeito, um 
relatório sobre a execução orçamental no 
ano em curso, o impacto orçamental das 
medidas discricionárias tomadas tanto do 
lado da despesa como do da receita e os 
objetivos de despesa e de receita das 
administrações públicas, assim como 
informações sobre as medidas adotadas e a 
natureza das medidas previstas para atingir 
os objetivos. O relatório deve ser 
acompanhado por uma avaliação de 
impacto social. O relatório deve ser 
tornado público.

Or. en

Alteração 86
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às administrações públicas 
e aos seus subsetores, o Estado-Membro
deve apresentar regularmente à Comissão e 
ao Comité Económico e Financeiro, ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito, um relatório sobre a execução 
orçamental no ano em curso, o impacto 
orçamental das medidas discricionárias 
tomadas tanto do lado da despesa como do 
da receita e os objetivos de despesa e de 
receita das administrações públicas, assim 
como informações sobre as medidas 
adotadas e a natureza das medidas 
previstas para atingir os objetivos. O 

No que respeita às administrações públicas 
e aos seus subsetores, o Estado-Membro 
deve apresentar regularmente à Comissão e 
ao Comité Económico e Financeiro, ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito, um relatório sobre a execução 
orçamental no ano em curso, o impacto 
orçamental das medidas discricionárias 
tomadas tanto do lado da despesa como do 
da receita e os objetivos de despesa e de 
receita das administrações públicas, assim 
como informações sobre as medidas 
adotadas e o respetivo impacto em relação 
aos objetivos de crescimento e emprego 
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relatório deve ser tornado público. decorrentes da Estratégia Europa 2020, 
bem como a natureza das medidas 
previstas para atingir os objetivos. O 
relatório deve ser tornado público.

Or. en

Alteração 87
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às administrações públicas 
e aos seus subsetores, o Estado-Membro 
deve apresentar regularmente à Comissão e 
ao Comité Económico e Financeiro, ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito, um relatório sobre a execução 
orçamental no ano em curso, o impacto 
orçamental das medidas discricionárias 
tomadas tanto do lado da despesa como do 
da receita e os objetivos de despesa e de 
receita das administrações públicas, assim 
como informações sobre as medidas 
adotadas e a natureza das medidas 
previstas para atingir os objetivos. O 
relatório deve ser tornado público.

No que respeita às administrações públicas 
e aos seus subsetores, o Estado-Membro 
deve apresentar regularmente à Comissão e 
ao Comité Económico e Financeiro, ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito, um relatório sobre a execução 
orçamental no ano em curso, o impacto 
orçamental e social das medidas 
discricionárias tomadas tanto do lado da 
despesa como do da receita e os objetivos 
de despesa e de receita das administrações 
públicas, assim como informações sobre as 
medidas adotadas e a natureza das medidas 
previstas para atingir os objetivos. O 
relatório deve ser tornado público.

Or. en

Alteração 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) realizar e comunicar os resultados de 
uma auditoria independente e exaustiva 
das contas das administrações públicas 

Suprimido
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em coordenação com as mais altas 
instituições nacionais de auditoria, com 
vista a avaliar a fiabilidade, a 
exaustividade e a exatidão dessas contas 
públicas, para efeitos do procedimento 
relativo aos défices excessivos. Neste 
contexto, a Comissão (Eurostat) deve 
avaliar a qualidade dos dados 
comunicados pelo Estado-Membro em 
causa, como previsto no Regulamento 
(CE) n.º 679/20103;

Or. en

Alteração 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de risco de incumprimento do 
prazo para a correção da situação de défice 
excessivo, a Comissão deve dirigir ao 
Estado-Membro em causa uma 
recomendação de adoção de novas medidas 
num calendário compatível com o prazo 
para a correção da situação de défice 
excessivo a que se refere o n.º 1. A 
recomendação da Comissão deve ser 
tornada pública e, a pedido do Parlamento 
do Estado-Membro em causa, apresentada 
pela Comissão a esse Parlamento.

2. Em caso de risco de incumprimento do 
prazo para a correção da situação de défice 
excessivo, a Comissão deve dirigir ao 
Estado-Membro em causa uma 
recomendação de adoção de novas medidas 
num calendário compatível com o prazo 
para a correção da situação de défice 
excessivo a que se refere o n.º 1. A 
recomendação da Comissão deve ser 
tornada pública e, a pedido do Parlamento 
do Estado-Membro em causa ou do 
Parlamento Europeu, apresentada pela 
Comissão a esse Parlamento.

Or. en

Alteração 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Dentro do período fixado na 
recomendação da Comissão a que se refere 
o n.º 2, o Estado-Membro em causa deve 
apresentar à Comissão um relatório sobre
as medidas adotadas em resposta a essa 
recomendação, juntamente com os 
relatórios previstos no artigo 7.º, n.º 3. O 
relatório deve incluir o impacto orçamental 
das medidas discricionárias tomadas, os 
objetivos de despesa e de receita das 
administrações públicas, informações sobre 
as medidas adotadas e a natureza das 
medidas previstas para atingir os objetivos, 
assim como informações sobre as outras 
medidas em curso em resposta à 
recomendação da Comissão. O relatório 
deve ser tornado público.

3. Dentro do período fixado na 
recomendação da Comissão a que se refere 
o n.º 2, o Estado-Membro em causa deve 
apresentar à Comissão um relatório sobre 
as medidas adotadas em resposta a essa 
recomendação, juntamente com os 
relatórios previstos no artigo 7.º, n.º 3. O 
relatório deve incluir o impacto orçamental 
e social das medidas discricionárias 
tomadas, os objetivos de despesa e de 
receita das administrações públicas, 
informações sobre as medidas adotadas e a 
natureza das medidas previstas para atingir 
os objetivos, informações sobre as outras 
medidas em curso em resposta à 
recomendação da Comissão, assim como o 
impacto das medidas em termos do 
avanço em direção aos objetivos da 
Estratégia da União para o crescimento e 
emprego. O relatório deve ser tornado 
público.

Or. en

Alteração 91
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Consistência com os objetivos de 
crescimento e emprego da União

O presente regulamento não isenta os 
Estados-Membros do cumprimento das 
respetivas obrigações em termos dos 
objetivos de crescimento e emprego e no 
domínio social decorrentes da Estratégia 
Europa 2020 nem autoriza os Estados-
Membros a ignorar ou descurar a 
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obrigação geral de promover um nível 
elevado de emprego, garantir uma 
proteção social adequada e lutar contra a 
exclusão social, como previsto pelo artigo 
9.º do TFUE. 

Or. en

Alteração 92
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) os efeitos do presente regulamento 
em termos dos objetivos de crescimento e 
emprego e no domínio social decorrentes 
da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o contributo do presente 
regulamento para a realização da 
Estratégia da União para o crescimento e 
emprego;

Or. en

Alteração 94
Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar até 31 de dezembro de 
2012, a Comissão Europeia deve 
apresentar propostas com vista a um 
fundo europeu de amortização de dívida.

Or. en

Alteração 95
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Diálogo económico

1. A fim de melhorar o diálogo entre as 
instituições da União, em particular o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e de assegurar uma maior 
transparência e responsabilização, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Presidente do 
Conselho, a Comissão e, se for caso disso, 
o Presidente do Conselho Europeu ou o 
Presidente do Eurogrupo a comparecerem 
perante a comissão para debater os 
pareceres e recomendações adotados ao 
abrigo do presente regulamento.
2. A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode dar a qualquer 
Estado-Membro que seja destinatário de 
um parecer ou recomendação nos termos 
do presente regulamento a oportunidade 
de participar numa troca de pontos de 
vista.
3. Representantes da Comissão podem ser 
convidados a participar numa troca de 
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pontos de vista pelo Parlamento de 
qualquer Estado-Membro que seja 
destinatário de um parecer ou 
recomendação nos termos do presente 
regulamento.
4. O Conselho e a Comissão devem 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu sobre a implementação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável aos 
Estados-Membros que, à data da entrada 
em vigor do presente regulamento, sejam 
já objeto de um procedimento relativo aos 
défices excessivos.

Suprimido

Or. en


