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Alteração 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta de regulamento 
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

As chamadas medidas de "consolidação orçamental" visam objetivos precisos: revogação do 
pacote "governação económica"; pacto para o euro plus e pacto orçamental; revogação do 
pacto de estabilidade substituindo-o por um verdadeiro pacto para o emprego e o progresso 
social; promoção do emprego e do crescimento social e económico com mais fundos 
estruturais e de coesão; criação de um fundo de solidariedade para apoiar os países 
necessitados no plano da produção, dos serviços públicos essenciais e da criação de postos 
de trabalho garantidos com direitos.

Alteração 27
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise mundial sem precedentes dos 
últimos três anos prejudicou gravemente o 
crescimento económico e a estabilidade 
financeira e originou uma acentuada 
deterioração do défice público e do 
endividamento dos Estados-Membros, o 
que fez com que alguns deles tivessem de 
procurar assistência financeira fora do 
quadro da União.

(1) A crise mundial sem precedentes e a 
recessão económica dos últimos três anos
prejudicaram gravemente o crescimento 
económico e a estabilidade financeira e
originaram uma acentuada deterioração
das condições financeiras, económicas e 
sociais, bem como do défice público e do 
endividamento dos Estados-Membros, o 
que fez com que alguns deles tivessem de 
procurar assistência financeira fora do 
quadro da União.

Or. en
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Alteração 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise mundial sem precedentes dos 
últimos três anos prejudicou gravemente o 
crescimento económico e a estabilidade 
financeira e originou uma acentuada 
deterioração do défice público e do 
endividamento dos Estados-Membros, o 
que fez com que alguns deles tivessem de 
procurar assistência financeira fora do 
quadro da União.

(1)  A crise mundial sem precedentes dos 
últimos três anos prejudicou gravemente o 
crescimento económico e a estabilidade 
financeira e originou uma acentuada 
deterioração das condições financeiras, 
económicas e sociais, bem como do défice 
público e do endividamento dos Estados-
Membros, o que fez com que alguns deles 
tivessem de procurar assistência financeira 
fora do quadro da União.

Or. en

Alteração 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A crise económica pôs em evidência 
que a UE necessita de uma agenda 
política alternativa em matéria económica 
em que sejam previstas, a par das medidas 
de austeridade, medidas orientadas para o 
desenvolvimento, o pleno emprego de alta 
qualidade, o crescimento sustentável e a 
responsabilidade orçamental, na linha das 
finalidades e objetivos da estratégia 
Europa 2020.

Or. en
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Alteração 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A abrupta deterioração da situação 
económica e orçamental dos Estados-
Membros teve efeitos devastadores, 
consubstanciados num considerável 
aumento da taxa de desemprego em toda a 
União, sendo os jovens com menos de 25 
anos um dos grupos mais afetados pela 
crise. A taxa de desemprego entre estes 
jovens subiu para 20%, tendo 
ultrapassado os 40% em muitos 
Estados-Membros. Consequentemente, a 
matéria coletável registou uma quebra, as 
despesas económicas e sociais 
aumentaram em flecha, tendo sido 
acompanhadas por um sensível aumento 
da pobreza e da exclusão social, 
fenómenos que, juntamente com a 
ausência de perspetivas de crescimento, 
reduzem consideravelmente as 
possibilidades de recuperação económica 
e orçamental.

Or. en

Alteração 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Todas as políticas da União 
Europeia devem ser coerentes com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, que outorga direitos 
individuais e coletivos aos cidadãos. Além 
disso, a UE e os seus Estados-Membros 
devem respeitar os princípios elementares 
das principais convenções da 
Organização Internacional do Trabalho, 
que protegem os direitos fundamentais 
dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Convém consagrar no direito da União 
a total coerência entre o quadro de 
supervisão multilateral da União 
estabelecido pelo Tratado e as eventuais 

(2) Convém consagrar no direito da União 
a total coerência entre o quadro de 
supervisão multilateral da União 
estabelecido pelo Tratado e as eventuais 
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condições de política económica 
associadas a essa assistência financeira. A 
integração económica e financeira dos 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro 
exige uma supervisão reforçada, a fim de 
evitar que as dificuldades de um 
Estado-Membro respeitantes à sua 
estabilidade financeira contagiem o resto 
da área do euro.

condições de política económica 
associadas a essa assistência financeira, 
juntamente com incentivos para promover 
o crescimento sustentável, o emprego e o 
progresso social. A integração económica 
e financeira dos Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro exige uma supervisão 
reforçada, a fim de evitar que as 
dificuldades de um Estado-Membro 
respeitantes à sua estabilidade financeira 
contagiem o resto da área do euro.

Or. en

Alteração 34
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Convém consagrar no direito da União
a total coerência entre o quadro de 
supervisão multilateral da União 
estabelecido pelo Tratado e as eventuais 
condições de política económica 
associadas a essa assistência financeira. A 
integração económica e financeira dos 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro 
exige uma supervisão reforçada, a fim de 
evitar que as dificuldades de um 
Estado-Membro respeitantes à sua 
estabilidade financeira contagiem o resto 
da área do euro.

(2) Convém consagrar no direito da União 
a total coerência entre o quadro de 
supervisão multilateral da União 
estabelecido pelo Tratado e as eventuais 
condições de política económica 
associadas a essa assistência financeira, 
juntamente com incentivos para a 
promoção do crescimento. A integração 
económica e financeira dos 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro 
exige uma supervisão reforçada, a fim de 
evitar que as dificuldades de um 
Estado-Membro respeitantes à sua 
estabilidade financeira contagiem o resto 
da área do euro.

Or. en

Alteração 35
Philippe Boulland
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Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A noção de governação social deve 
ser incluída no pacote da "governação 
económica", nomeadamente no tocante às 
medidas de reforço da supervisão das 
políticas económicas, bem como medidas 
sociais adequadas e convergentes 
destinadas a preservar o emprego.

Or. en

Alteração 36
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A intensidade da supervisão económica 
e orçamental deverá ser proporcional à 
gravidade das dificuldades financeiras e ter 
devidamente em conta a natureza da 
assistência financeira recebida, que pode 
variar de um simples apoio a título 
preventivo baseado em condições de 
elegibilidade até um programa de 
ajustamento macroeconómico completo, 
que envolve condições políticas rigorosas.

(3) A intensidade da supervisão económica 
e orçamental deverá ser proporcional à 
gravidade das dificuldades financeiras e ter 
devidamente em conta a natureza da 
assistência financeira recebida, que pode 
variar de um simples apoio a título 
preventivo baseado em condições de 
elegibilidade até um programa de 
ajustamento macroeconómico completo, 
que envolve condições políticas rigorosas.
Todos os programas de ajustamento 
macroeconómico devem ter em conta, se 
possível, o programa nacional de reforma 
do país em questão no contexto da 
estratégia Europa 2020 para o 
crescimento e o emprego.

Or. en

Alteração 37
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro cuja moeda seja o 
euro deve ser sujeito a uma supervisão 
reforçada se for afetado ou correr o risco 
de ser afetado por graves perturbações 
financeiras, a fim de assegurar o seu rápido 
regresso a uma situação normal e proteger 
os outros Estados-Membros da área do 
euro dos eventuais efeitos negativos. Esta 
supervisão reforçada deverá incluir um 
maior acesso às informações necessárias à 
estreita fiscalização da situação económica, 
orçamental e financeira e a apresentação de 
relatórios regulares ao Comité Económico 
e Financeiro (CEF) ou ao subcomité que 
este venha a designar para o efeito. As 
mesmas regras de supervisão deverão ser 
aplicáveis aos Estados-Membros que 
solicitem assistência a título preventivo ao 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira
(FEEF), ao Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou a outra instituição 
financeira internacional.

(4) Um Estado-Membro cuja moeda seja o 
euro deve ser sujeito a uma supervisão 
reforçada se for afetado ou correr o risco 
de ser afetado por graves perturbações 
financeiras, a fim de: a) assegurar o seu 
rápido regresso a uma situação normal e 
proteger os outros Estados-Membros da 
área do euro dos eventuais efeitos 
negativos; b) prevenir as consequências 
da turbulência financeira que resultaria 
dos cortes nas disposições sociais e da 
insustentabilidade do regime de pensões; 
c) combater a exclusão social, a pobreza e 
a falta de acesso às oportunidades de 
aprendizagem, especialmente dos grupos 
mais vulneráveis. Esta supervisão 
reforçada deverá incluir um maior acesso 
às informações necessárias à estreita 
fiscalização da situação económica, 
orçamental e financeira e a apresentação de 
relatórios regulares ao Comité Económico 
e Financeiro (CEF) ou ao subcomité que 
este venha a designar para o efeito. As 
mesmas regras de supervisão deverão ser 
aplicáveis aos Estados-Membros que 
solicitem assistência a título preventivo ao 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira
(FEEF), ao Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou a outra instituição 
financeira internacional.

Or. en

Alteração 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4



PE483.682v01-00 10/42 AM\893501PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro cuja moeda seja o 
euro deve ser sujeito a uma supervisão 
reforçada se for afetado ou correr o risco 
de ser afetado por graves perturbações 
financeiras, a fim de assegurar o seu rápido 
regresso a uma situação normal e proteger 
os outros Estados-Membros da área do 
euro dos eventuais efeitos negativos. Esta 
supervisão reforçada deverá incluir um 
maior acesso às informações necessárias à 
estreita fiscalização da situação económica, 
orçamental e financeira e a apresentação
de relatórios regulares ao Comité 
Económico e Financeiro (CEF) ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito. As mesmas regras de supervisão 
deverão ser aplicáveis aos Estados-
Membros que solicitem assistência a título 
preventivo ao Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira (FEEF), ao 
Mecanismo Europeu de Estabilidade
(MEE), ao Fundo Monetário Internacional
(FMI) ou a outra instituição financeira 
internacional.

(4) Um Estado-Membro cuja moeda seja o 
euro deve ser sujeito a uma supervisão 
reforçada se for afetado ou correr o risco 
de ser afetado por graves perturbações 
financeiras, a fim de assegurar o seu rápido 
regresso a uma situação normal e proteger 
os outros Estados-Membros da área do 
euro dos eventuais efeitos negativos. Esta 
supervisão reforçada deverá incluir um 
maior acesso às informações necessárias à 
estreita fiscalização da situação social, do 
emprego, económica, orçamental e 
financeira e a elaboração de relatórios 
regulares ao Parlamento Europeu, ao
Comité Económico e Financeiro (CEF), ao 
Comité do Emprego (EMCO) e ao Comité 
da Proteção Social (CPS) ou ao subcomité 
que os referidos comités venham a 
designar para o efeito. As mesmas regras 
de supervisão deverão ser aplicáveis aos 
Estados-Membros que solicitem assistência 
a título preventivo ao Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira (FEEF), ao 
Mecanismo Europeu de Estabilidade
(MEE), ao Fundo Monetário Internacional
(FMI) ou a outra instituição financeira 
internacional.

Or. en

Alteração 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve-se reforçar de forma significativa 
a supervisão da situação económica e
orçamental dos Estados-Membros sujeitos 
a um programa de ajustamento 

(5) Deve-se reforçar de forma significativa 
a supervisão da situação económica, 
orçamental, social e do emprego dos 
Estados-Membros sujeitos a um programa 
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macroeconómico. Devido ao caráter 
exaustivo deste tipo de programa, os 
demais processos de supervisão económica 
e orçamental devem ser suspensos durante 
o período de vigência do programa de 
ajustamento macroeconómico, a fim de 
evitar uma duplicação das obrigações de 
apresentação de informações.

de ajustamento macroeconómico. Este 
programa deve conter medidas 
integralmente destinadas a restabelecer a
estabilidade financeira e a atingir os 
objetivos da"estratégia para o 
crescimento e o emprego». Os 
Estados-Membros devem comunicar os 
progressos obtidos em ambos os campos. 
Devido ao caráter exaustivo do programa 
de ajustamento macroeconómico, os 
demais processos de supervisão económica 
e orçamental devem ser suspensos durante 
o período de vigência deste programa, a 
fim de evitar uma duplicação das 
obrigações de apresentação de 
informações.

Or. en

Alteração 40
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 
programa de ajustamento acarretaria 
também a suspensão dos pagamentos ou 
autorizações dos fundos da União prevista 
no artigo 21.°, n.º 6, do Regulamento 
(UE) n.° XXX que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 

Suprimido
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n.º 1083/2006,

Or. en

Alteração 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 
programa de ajustamento acarretaria 
também a suspensão dos pagamentos ou 
autorizações dos fundos da União prevista 
no artigo 21.°, n.º 6, do Regulamento 
(UE) n.° XXX que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006,

Suprimido

Or. en

Alteração 42
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 

(7) Os Estados-Membros que 
experimentam ou correm o risco de 
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programa de ajustamento acarretaria 
também a suspensão dos pagamentos ou 
autorizações dos fundos da União prevista 
no artigo 21.°, n.º 6, do Regulamento 
(UE) n.° XXX que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006,

experimentar sérias dificuldades em 
termos da sua estabilidade financeira e/ou 
que beneficiam ou poderão vir a 
beneficiar de assistência financeira, 
dependem da solidariedade europeia. Os 
fundos estruturais e o Fundo de Coesão 
da UE podem dar um contributo essencial 
para garantir que, inclusivamente quando 
se imponham restrições financeiras, se
façam os investimentos necessários para a 
consecução dos objetivos sociais, de 
crescimento e de emprego da estratégia 
Europa 2020. Um projeto de programa de 
adaptação poderia, portanto, ser 
acompanhado por um pedido do 
Estado-Membro em causa para beneficiar 
de um aumento momentâneo dos 
pagamentos ou dos pagamentos do saldo 
final dos fundos estruturais e do Fundo 
de Coesão;

Or. en

Alteração 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 
programa de ajustamento acarretaria
também a suspensão dos pagamentos ou 
autorizações dos fundos da União prevista 
no artigo 21.°, n.º 6, do Regulamento (UE) 
n.° XXX que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu, de forma 
grave e reiterada, o seu programa de 
ajustamento poderia eventualmente 
acarretar também a suspensão dos 
pagamentos ou autorizações dos fundos da 
União prevista no artigo 21.°, n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.° XXX que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
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Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006,

Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006. Em contrapartida, os 
Estados-Membros que atravessem graves 
dificuldades económicas, orçamentais e 
sociais e realizem consideráveis esforços 
para impulsionar a recuperação 
económica e a criação de emprego 
deverão beneficiar de uma maior 
solidariedade europeia através do 
aumento dos fundos europeus. Estes 
fundos permitir-lhes-ão obter a 
estabilidade orçamental e, 
simultaneamente, estimular o crescimento 
económico, promover a criação de 
emprego e manter níveis adequados de 
proteção social.

Or. en

Alteração 44
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 
programa de ajustamento acarretaria
também a suspensão dos pagamentos ou
autorizações dos fundos da União prevista
no artigo 21.°, n.º 6, do Regulamento (UE) 
n.° XXX que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 

(7) Uma decisão que verifique que um 
Estado-Membro não cumpriu o seu 
programa de ajustamento poderia também
acarretar autorizações dos fundos da 
União previstas no artigo 21.°, n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.° XXX que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
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Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006,

disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006,

Or. en

Alteração 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação do presente regulamento 
deve respeitar plenamente o disposto no 
artigo 152.º do TFUE e as recomendações 
formuladas com base no seu articulado 
devem respeitar as práticas e instituições 
nacionais no que diz respeito à formação 
de salários. Terá igualmente em conta o 
artigo 28.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, pelo 
que não pode afetar o direito à 
negociação, conclusão e aplicação de 
acordos coletivos, bem como à realização 
de ações coletivas, de acordo com a 
legislação e as práticas nacionais.

Or. en

Alteração 46
Frédéric Daerden

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação do presente regulamento 
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está conforme com os artigos 153.º, n.º 3, 
e 152.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. As 
decisões tomadas ao abrigo do presente 
regulamento devem respeitar o princípio 
da subsidiariedade, o diálogo social e as 
competências dos Estados-Membros e dos 
parceiros sociais em matéria de formação 
dos salários e de pagamento de pensões. 
Para a aplicação do presente 
regulamento, será igualmente tido em 
conta o artigo 28.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, pelo 
que não pode afetar o direito à 
negociação, conclusão e aplicação de 
acordos coletivos, bem como à realização 
de ações coletivas, no respeito das práticas 
nacionais de negociação coletiva ou da 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode decidir sujeitar a uma 
supervisão reforçada um Estado-Membro 
cuja estabilidade financeira esteja a 
atravessar graves dificuldades. Deve ser 
dada ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de se exprimir previamente.
A Comissão decide semestralmente da 
prorrogação do reforço da supervisão.

1. A Comissão pode decidir sujeitar a uma 
supervisão reforçada um Estado-Membro 
cuja estabilidade financeira esteja a 
atravessar graves dificuldades. Deve ser 
dada ao Estado-Membro e aos parceiros 
sociais em causa a possibilidade de se 
exprimir previamente. A Comissão decide 
semestralmente da prorrogação do reforço 
da supervisão.

Or. en
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Alteração 48
Philippe De Backer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A.  A Comissão deverá, nos termos dos 
n.ºs 1 e 2, tornar públicas todas as 
decisões.

Or. en

Alteração 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Comunicar todo o tipo de 
informações atualizadas necessárias para 
um rigoroso acompanhamento dos 
progressos efetuados na consecução dos 
objetivos da estratégia para o crescimento 
e o emprego da UE, com base nos 
indicadores elaborados no âmbito do 
Quadro Conjunto de Avaliação;

Or. en

Alteração 50
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Comunicar ao Parlamento Europeu 
informações sobre a evolução da pobreza 



PE483.682v01-00 18/42 AM\893501PT.doc

PT

em cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 51
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Transmitir ao Parlamento Europeu, 
à Comissão e aos parlamentos nacionais 
informações sobre o investimento público 
para atingir os objetivos da estratégia 
Europa 2020 em matéria de crescimento e 
de emprego e em matéria social.

Or. en

Alteração 52
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Estado-Membro sob supervisão 
não aplicará, em caso algum, as medidas 
mencionadas nos nºs 1, 2 e 3 em 
detrimento dos direitos sociais, devendo 
antes procurar reforçar a dimensão social 
e a especificidade de género do mercado 
único.

Or. en

Alteração 53
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Na aplicação do programa de 
ajustamento, o Estado-Membro sob 
supervisão deve respeitar plenamente a 
legislação e as práticas laborais e os 
direitos de representação e negociação 
coletiva, bem como as ações coletivas, 
incluindo o direito de greve.

Or. en

Alteração 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE, missões de 
avaliação no Estado-Membro sob 
supervisão, a fim de verificar os progressos 
registados na execução das medidas 
referidas nos n.ºs 1, 2 e 3. Deve comunicar 
trimestralmente as suas conclusões ao 
Comité Económico e Financeiro (CEF) -
ou o subcomité que este venha a designar 
para o efeito - e avaliar, nomeadamente, a 
necessidade de novas medidas. Estas 
missões de avaliação devem substituir o 
controlo «in loco» previsto no artigo 
10.°-A, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1467/97.

4. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE e a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), missões de avaliação no 
Estado-Membro sob supervisão, a fim de 
verificar os progressos registados na 
execução das medidas referidas nos n.ºs 1, 
2 e 3. Deve comunicar trimestralmente as 
suas conclusões ao Comité Económico e 
Financeiro (CEF), ao Comité do Emprego 
(EMCO) e ao Comité da Proteção Social 
(CPS) - ou ao subcomité que estes últimos 
venham a designar para o efeito - e avaliar, 
nomeadamente, a necessidade de novas 
medidas. Estas missões de avaliação 
devem substituir o controlo «in loco» 
previsto no artigo 10.°-A, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97.

Or. en
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Alteração 55
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira do Estado-Membro em causa 
tiver efeitos prejudiciais significativos na 
estabilidade financeira da área do euro, o 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro em 
causa que solicite assistência financeira e 
elabore um programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho pode decidir 
tornar pública essa recomendação.

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira do Estado-Membro em causa 
tiver efeitos prejudiciais significativos na 
estabilidade financeira da área do euro, o
Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob 
proposta da Comissão, podem recomendar 
ao Estado-Membro em causa que solicite 
assistência financeira e elabore um 
programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho delibera por 
maioria qualificada.

Or. en

Alteração 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira do Estado-Membro em causa 
tiver efeitos prejudiciais significativos na 
estabilidade financeira da área do euro, o 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro em 
causa que solicite assistência financeira e 
elabore um programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho pode decidir

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira, económica e social do 
Estado-Membro em causa tiver efeitos 
prejudiciais significativos na estabilidade 
financeira e económica da área do euro, o 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro em 
causa que solicite assistência financeira e 
elabore um programa de ajustamento 
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tornar pública essa recomendação. macroeconómico. O Conselho deve tornar 
pública essa recomendação.

Or. en

Alteração 57
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira do Estado-Membro em causa 
tiver efeitos prejudiciais significativos na 
estabilidade financeira da área do euro, o 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro em 
causa que solicite assistência financeira e 
elabore um programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho pode decidir 
tornar pública essa recomendação.

5. Quando se concluir, com base na 
avaliação prevista no n.º 4, que são 
necessárias novas medidas e a situação 
financeira do Estado-Membro em causa 
tiver efeitos prejudiciais significativos na 
estabilidade financeira da área do euro, o 
Conselho, sob proposta da Comissão, pode 
recomendar ao Estado-Membro em causa 
que solicite assistência financeira e elabore 
um programa de ajustamento 
macroeconómico. O Conselho pode decidir 
tornar pública essa recomendação.

Or. en

Alteração 58
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que seja tomada uma decisão 
em conformidade com o nº 5, a 
recomendação da Comissão é considerada 
adotada pelo Conselho, salvo se este 
decidir, deliberando por maioria 
qualificada, rejeitar a recomendação no 
prazo de 10 dias a contar da data de 
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adoção pela Comissão. O Estado-Membro 
em causa pode, durante este prazo, 
solicitar a convocação de uma reunião do 
Conselho para este deliberar sobre a 
decisão.

Or. en

Alteração 59
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que uma recomendação nos 
termos do n.º 5 seja tornada pública:

Suprimido

(a) A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em causa a participar numa troca de 
opiniões;
(b) O Parlamento do Estado-Membro em 
causa pode convidar representantes da 
Comissão a participar numa troca de 
opiniões.

Or. en

Justificação

Estas trocas de pontos de vista devem fazer parte de um «diálogo económico» mais amplo, 
que é de extraordinária importância. Por conseguinte, é preferível consagrar um artigo 
específico do presente regulamento ao "diálogo económico".

Alteração 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que uma recomendação nos 
termos do n.º 5 seja tornada pública:

6. Sempre que uma recomendação nos 
termos do n.º 5 seja formulada:

Or. en

Alteração 61
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que uma recomendação nos 
termos do n.º 5 seja tornada pública:

6. Sempre que uma recomendação nos 
termos do n.º 5 seja formulada:

Or. en

Alteração 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em causa a participar numa troca de 
opiniões;

(a) As comissões competentes do 
Parlamento Europeu podem convidar o 
Estado-Membro em causa a participar 
numa troca de opiniões;

Or. en

Alteração 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE



PE483.682v01-00 24/42 AM\893501PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3°-A
Programa de recuperação sustentável

1. Um Estado-Membro sob supervisão 
reforçada deve adotar, em estreita 
cooperação com a Comissão, um 
programa de recuperação sustentável 
para velar pela sustentabilidade das 
finanças públicas e pela recuperação 
económica.
2. O programa de recuperação sustentável 
deverá fixar objetivos plurianuais de 
investimento público e de despesas sociais 
com vista a preservar as condições para a 
consecução dos objetivos da estratégia 
para o crescimento e o emprego da UE. O 
programa de recuperação sustentável 
deve prever, tendo em conta as debilidades 
estruturais, a execução dos programas e 
projetos prioritários específicos destinados 
a estabilizar a procura agregada.
3. O programa de recuperação sustentável 
deverá compreender todas as medidas 
previstas para mobilizar os recursos da 
UE disponíveis nos seguintes 
instrumentos:
- Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização
- Fundos Estruturais
- Obrigações para financiamento de 
projetos da UE
- Programa-Quadro Horizonte 2020.
4. O programa de recuperação sustentável 
será apenso aos documentos a comunicar 
à Comissão nos termos do artigo 3.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro que pretenda 
beneficiar da assistência financeira de um 
ou vários outros Estados-Membros, do
FEEF, do MEE, do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou de outra instituição 
fora do quadro da União deve 
imediatamente informar da sua intenção o 
Conselho, a Comissão e o BCE. O CEF, ou 
o subcomité que este venha a designar para 
o efeito, procederá a um debate sobre o 
pedido previsto, após ter recebido uma 
avaliação da Comissão.

Um Estado-Membro que pretenda 
beneficiar da assistência financeira de um 
ou vários outros Estados-Membros, do 
FEEF, do MEE, do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou de outra instituição 
fora do quadro da União deve 
imediatamente informar da sua intenção o
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e o BCE. O CEF, ou o 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito, procederá a um debate sobre o 
pedido previsto, após ter recebido uma 
avaliação da Comissão.

Or. en

Alteração 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

Quando for solicitado o apoio financeiro 
do FEEF ou do MEE a Comissão deve 
elaborar, em colaboração com o BCE e, 
sempre que possível, com o FMI, uma 
análise da sustentabilidade da dívida 
pública do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente da capacidade do 
Estado-Membro para reembolsar a 
assistência financeira pretendida, e 
transmiti-la ao CEF ou ao subcomité que 
este venha a designar para o efeito.

Quando for solicitado o apoio financeiro 
do FEEF ou do MEE a Comissão deve 
elaborar, em colaboração com o BCE e, 
sempre que possível, com o FMI, uma 
análise de médio e longo prazo da 
sustentabilidade da dívida pública do 
Estado-Membro em causa, nomeadamente 
da capacidade do Estado-Membro para 
reembolsar a assistência financeira 
pretendida, e transmiti-la ao CEF ou ao 
subcomité que este venha a designar para o 
efeito.
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Or. en

Alteração 66
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

Quando for solicitado o apoio financeiro 
do FEEF ou do MEE a Comissão deve 
elaborar, em colaboração com o BCE e, 
sempre que possível, com o FMI, uma 
análise da sustentabilidade da dívida 
pública do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente da capacidade do 
Estado-Membro para reembolsar a 
assistência financeira pretendida, e 
transmiti-la ao CEF ou ao subcomité que
este venha a designar para o efeito.

Quando for solicitado o apoio financeiro 
do FEEF ou do MEE, a Comissão deve 
elaborar, em colaboração com o BCE e, 
sempre que possível, com o FMI, uma 
análise da sustentabilidade da dívida 
pública do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente da capacidade do 
Estado-Membro para reembolsar a 
assistência financeira pretendida,
cumprindo simultaneamente os objetivos 
fixados em matéria de crescimento da 
União e da estratégia para o emprego, e
transmiti-la ao CEF, ao EMCO e ao CPS
ou ao subcomité que estes últimos venham
a designar para o efeito.

Or. en

Alteração 67
Frédéric Daerden

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica, social, financeira e de 
emprego sã e sustentável e restaurar a sua 
capacidade de se financiar integralmente 
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financeiros. O projeto de programa de 
ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias.

nos mercados financeiros. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 9.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia nem 
dos objetivos da estratégia Europa 2020 
em matéria de crescimento e de emprego e 
em matéria social, o projeto de programa 
de ajustamento terá devidamente em conta 
as recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias. Um projeto de programa de 
adaptação poderia, portanto, ser 
acompanhado por um pedido do 
Estado-Membro em causa para beneficiar 
de um aumento momentâneo dos 
pagamentos ou dos pagamentos do saldo 
final dos fundos estruturais e do Fundo 
de Coesão.

Or. en

Alteração 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 
financeiros. O projeto de programa de 
ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), um projeto de programa 
de ajustamento destinado a restabelecer 
uma situação económica, financeira e
social sã e sustentável e restaurar a sua 
capacidade de se financiar integralmente 
nos mercados financeiros. O projeto de 
programa de ajustamento será totalmente 
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Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias.

compatível com o artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia e com as recomendações 
vigentes dirigidas ao Estado-Membro em 
causa nos termos dos artigos 121.º, 126.º
e/ou 148.º do Tratado, bem como as 
medidas tomadas para as cumprir, visando 
simultaneamente alargar, reforçar e 
aprofundar as medidas necessárias. Os 
Estados-Membros incluirão nos seus 
programas de ajustamento 
macroeconómico uma descrição 
atualizada e detalhada dos objetivos 
plurianuais previstos no domínio das 
despesas diretamente ligadas à realização 
das metas fixadas na estratégia para o 
crescimento e o emprego da UE, 
nomeadamente em matéria de 
investimentos públicos. Esta descrição 
detalhada deverá explicar claramente as 
diferenças entre as despesas previstas e as 
despesas relativas aos programas de 
estabilidade mais recentes.

Or. en

Alteração 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 
financeiros. O projeto de programa de 

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica, social e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 
financeiros. Os programas de ajustamento 
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ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias.

devem ser estabelecidos para um período 
realista de tempo (a médio e longo prazo), 
tendo em conta que os programas de 
ajustamento não devem ser muito bruscos 
nem demasiado rápidos, já que, desse 
modo, impediriam a recuperação 
económica e do emprego, agravando 
ainda mais o impacto económico e social 
da crise. O projeto de programa de 
ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias.

Or. en

Alteração 70
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 
financeiros. O projeto de programa de 
ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 

1. Um Estado-Membro que requeira ou
beneficie de assistência financeira de um 
ou vários outros Estados-Membros, do 
FMI, do FEEF ou do MEE deve elaborar, 
com o acordo da Comissão, em 
colaboração com o BCE, um projeto de
programa de ajustamento destinado a 
restabelecer uma situação económica e 
financeira sã e sustentável e restaurar a sua 
capacidade de se financiar integralmente 
nos mercados financeiros. O projeto de 
programa de ajustamento terá devidamente 
em conta as recomendações vigentes 
dirigidas ao Estado-Membro em causa nos 
termos dos artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º 
do Tratado, bem como as medidas tomadas 
para as cumprir, visando simultaneamente 
alargar, reforçar e aprofundar as medidas 
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necessárias. necessárias. Os programas de ajustamento 
macroeconómico devem ter em conta, se 
possível, o programa nacional de reforma 
do país em questão no contexto da 
estratégia Europa 2020 para o 
crescimento e o emprego.

Or. en

Alteração 71
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e restaurar a sua capacidade de 
se financiar integralmente nos mercados 
financeiros. O projeto de programa de 
ajustamento terá devidamente em conta as 
recomendações vigentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa nos termos dos 
artigos 121.º, 126.º e/ou 148.º do Tratado, 
bem como as medidas tomadas para as 
cumprir, visando simultaneamente alargar, 
reforçar e aprofundar as medidas 
necessárias.

1. Um Estado-Membro que beneficie de 
assistência financeira de um ou vários 
outros Estados-Membros, do FMI, do 
FEEF ou do MEE deve elaborar, com o 
acordo da Comissão, em colaboração com 
o BCE, um projeto de programa de 
ajustamento destinado a restabelecer uma 
situação económica e financeira sã e 
sustentável e de promoção do emprego e
restaurar a sua capacidade de se financiar 
integralmente nos mercados financeiros. O 
projeto de programa de ajustamento terá 
devidamente em conta as recomendações 
vigentes dirigidas ao Estado-Membro em 
causa nos termos dos artigos 121.º, 126.º 
e/ou 148.º do Tratado, bem como as 
medidas tomadas para as cumprir, visando 
simultaneamente alargar, reforçar e 
aprofundar as medidas necessárias.

Or. en

Alteração 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro que execute um 
programa de ajustamento 
macroeconómico deve, em estreita
coordenação com a Comissão, adotar um 
programa de recuperação sustentável que 
identifique os objetivos plurianuais de 
investimento público e de despesa social 
previstos para preservar as condições que 
permitam a consecução dos objetivos da 
estratégia para o crescimento e o emprego 
da UE.
O programa de recuperação sustentável 
identificará e selecionará uma série de 
diferentes projetos e programas 
prioritários específicos para estabilizar a 
procura agregada, promover o 
crescimento sustentável e ultrapassar as 
debilidades estruturais do 
Estado-Membro.
O programa de recuperação sustentável 
especificará igualmente os planos de 
financiamento antecipado e de 
mobilização dos recursos financeiros, 
incluindo os empréstimos do BEI e os 
instrumentos financeiros da UE.
O relatório relativo ao programa de 
recuperação sustentável será integrado 
nos programas de ajustamento, devendo 
ser atualizado todos os anos.

Or. en

Alteração 73
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
aprova o programa de ajustamento.

2. O Conselho, sob proposta da Comissão, 
aprova o programa de ajustamento. A 
recomendação da Comissão será 
considerada adotada pelo Conselho, salvo 
se este decidir, deliberando por maioria 
qualificada, rejeitar a recomendação num 
prazo de 10 dias a contar da data de 
adoção pela Comissão. O Estado-Membro 
em causa pode, durante este prazo, 
solicitar a convocação de uma reunião do 
Conselho para este deliberar sobre a 
decisão.

Or. en

Alteração 74
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão,
aprova o programa de ajustamento.

2. 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
sob proposta da Comissão, aprovam o 
programa de ajustamento. O Conselho 
delibera por maioria qualificada. 

Or. en

Alteração 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve fiscalizar os progressos 

3. A Comissão, em colaboração com o 
BCE e a OIT, deve fiscalizar os progressos 
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registados na execução do programa de 
ajustamento e informar trimestralmente o 
CEF ou o subcomité que este venha a 
designar para o efeito. O Estado-Membro 
em causa deve cooperar plenamente com a 
Comissão. Deve, nomeadamente, fornecer 
à Comissão todas as informações que esta 
considere necessárias para o 
acompanhamento do programa. É aplicável 
o disposto no artigo 3.º, n.º 3.

registados na execução do programa de 
ajustamento e informar trimestralmente o 
CEF ou o subcomité que este venha a 
designar para o efeito, bem como o 
Parlamento Europeu e o Parlamento do 
Estado-Membro interessado. O 
Estado-Membro em causa deve cooperar 
plenamente com a Comissão. Deve, 
nomeadamente, fornecer à Comissão todas 
as informações que esta considere 
necessárias para o acompanhamento do 
programa. É aplicável o disposto no artigo 
3.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 76
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve analisar com o Estado-Membro 
em causa as alterações ao programa de 
ajustamento que possam ser necessárias. O 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
decide das alterações eventuais a introduzir 
no programa de ajustamento.

4. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve analisar com o Estado-Membro 
em causa as alterações ao programa de 
ajustamento que possam ser necessárias. O 
Conselho, sob proposta da Comissão, 
decide das alterações eventuais a introduzir 
no programa de ajustamento. Ao tomar 
esta decisão, a recomendação da 
Comissão será considerada adotada pelo 
Conselho, salvo se este decidir, 
deliberando por maioria qualificada, 
rejeitar a recomendação num prazo de 10 
dias a contar da data de adoção pela 
Comissão. O Estado-Membro em causa 
pode, durante este prazo, solicitar a 
convocação de uma reunião do Conselho 
para este deliberar sobre a decisão.

Or. en

Alteração 77
Tamás Deutsch
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve analisar com o Estado-Membro 
em causa as alterações ao programa de 
ajustamento que possam ser necessárias. O 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão,
decide das alterações eventuais a introduzir 
no programa de ajustamento.

4. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve analisar com o Estado-Membro 
em causa as alterações ao programa de 
ajustamento que possam ser necessárias. O
Parlamento Europeu e o Conselho, sob 
proposta da Comissão, decidem das 
alterações eventuais a introduzir no 
programa de ajustamento. O Conselho 
deliberará por maioria qualificada.

Or. en

Alteração 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão, em colaboração com o 
BCE, deve analisar com o Estado-Membro 
em causa as alterações ao programa de 
ajustamento que possam ser necessárias. O 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
decide das alterações eventuais a introduzir 
no programa de ajustamento.

4. A Comissão, em colaboração com o 
BCE e a OIT, deve analisar com o 
Estado-Membro em causa as alterações ao 
programa de ajustamento que possam ser 
necessárias. O Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, decide das alterações eventuais 
a introduzir no programa de ajustamento.

Or. en

Alteração 79
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Se a fiscalização referida no n.º 3 revelar 
desvios significativos em relação ao 
programa de ajustamento 
macroeconómico, o Conselho, deliberando 
por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode decidir que o 
Estado-Membro em causa não respeita as 
exigências constantes do programa de 
ajustamento.

5. Se a fiscalização referida no n.º 3 revelar 
desvios significativos em relação ao 
programa de ajustamento 
macroeconómico, o Conselho, deliberando 
por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode decidir que o 
Estado-Membro em causa não respeita as 
exigências constantes do programa de 
ajustamento. Ao tomar esta decisão, a 
recomendação da Comissão será 
considerada adotada pelo Conselho, salvo 
se este decidir, deliberando por maioria 
qualificada, rejeitar a recomendação num 
prazo de 10 dias a contar da data de 
adoção pela Comissão. O Estado-Membro 
em causa pode, durante este prazo, 
solicitar a convocação de uma reunião do 
Conselho para este deliberar sobre a 
decisão.

Or. en

Alteração 80
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a fiscalização referida no n.º 3 revelar 
desvios significativos em relação ao 
programa de ajustamento 
macroeconómico, o Conselho, deliberando 
por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode decidir que o 
Estado-Membro em causa não respeita as 
exigências constantes do programa de 
ajustamento.

5. Se a fiscalização referida no n.º 3 revelar 
desvios significativos em relação ao 
programa de ajustamento 
macroeconómico, o Parlamento Europeu 
e o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
podem decidir que o Estado-Membro em 
causa não respeita as exigências constantes 
do programa de ajustamento. O Conselho 
delibera por maioria qualificada.

Or. en
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Alteração 81
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em questão a participar numa troca de 
opiniões sobre os progressos realizados na 
execução do programa de ajustamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas trocas de pontos de vista devem fazer parte de um «diálogo económico» mais amplo, 
que é de extraordinária importância. Por conseguinte, é preferível consagrar um artigo 
específico do presente regulamento ao "diálogo económico".

Alteração 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Estado-Membro 
em questão a participar numa troca de 
opiniões sobre os progressos realizados na 
execução do programa de ajustamento.

7. As comissões competentes do 
Parlamento Europeu podem convidar o 
Estado-Membro em questão a participar 
numa troca de opiniões sobre os progressos 
realizados na execução do programa de 
ajustamento.

Or. en

Alteração 83
Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Parlamento do Estado-Membro em 
causa pode convidar representantes da 
Comissão a participar numa troca de 
opiniões sobre os progressos realizados na 
execução do programa de ajustamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas trocas de pontos de vista devem fazer parte de um «diálogo económico» mais amplo, 
que é de extraordinária importância. Por conseguinte, é preferível consagrar um artigo 
específico do presente regulamento ao "diálogo económico".

Alteração 84
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6°-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 e o 
Presidente do Eurogrupo a comparecerem 
perante a comissão para debater as 
recomendações e decisões tomadas ao 
abrigo do presente regulamento.
2. A comissão competente do Parlamento 
pode propor ao Estado-Membro que é 
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objeto de uma recomendação ou decisão 
do Conselho adotada nos termos do 
presente regulamento que este participe 
numa troca de pontos de vista.
3. O Parlamento do Estado-Membro que é 
objeto de uma recomendação ou decisão 
do Conselho adotada nos termos do 
presente regulamento pode convidar os 
representantes da Comissão a participar 
numa troca de pontos de vista.
4. A Comissão e o Conselho informarão 
regularmente o Parlamento Europeu 
sobre os resultados da aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Coerência com o Semestre Europeu para 
a coordenação da política económica

Suprimido

A fiscalização prevista no artigo 6.º, n.º 3, 
do presente regulamento deve entender-se 
como substituindo a supervisão e a 
apreciação do Semestre Europeu para a 
coordenação da política económica, 
previstas no artigo 2.º-A do Regulamento 
(CE) n.º 1466/97 relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à
supervisão e coordenação das políticas 
económicas.

Or. en

Alteração 86
Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Compatibilidade com o artigo 28.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e com o direito ao 

trabalho
O presente regulamento tem em conta o 
artigo 28.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, pelo 
que a sua aplicação não afeta o direito de 
negociar, celebrar e aplicar convenções 
coletivas ou a empreender ações coletivas 
de acordo com a legislação e as práticas 
nacionais. O presente regulamento 
também não afeta o direito ao trabalho.

Or. en

Alteração 87
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Compatibilidade com os direitos de 

negociação e de ação coletiva
Em conformidade com o direito da União 
e com as legislações e práticas nacionais, 
os programas de ajustamento 
macroeconómico no quadro do presente 
regulamento não interferem com o direito 
dos trabalhadores e empregadores, ou das 
suas organizações respetivas, de negociar 
e assinar convenções coletivas nos níveis 
adequados e de empreender ações 
coletivas para defender essas convenções, 
incluindo a greve.
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Or. en

Alteração 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Compatibilidade com os objetivos de 
crescimento e de emprego da União

A implementação dos programas de 
ajustamento macroeconómico no quadro 
do presente regulamento não justifica o 
incumprimento por parte de um 
Estado-Membro das suas obrigações em 
matéria de crescimento da União e de 
estratégia para o emprego, nem que a 
União Europeia ignore ou negligencie o 
seu dever geral de promover um elevado 
nível de emprego, de garantir uma 
proteção social adequada e de combater a 
exclusão social, em conformidade com o 
disposto no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 89
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro deve ficar sujeito a 
uma supervisão pós-programa até que 
tenham sido reembolsados, no mínimo, 

1. Um Estado-Membro deve ficar sujeito a 
uma supervisão pós-programa até que 
tenham sido reembolsados, no mínimo, 
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75% da assistência financeira recebida de 
um ou vários outros Estados-Membros, do 
MEEF, do FEEF ou do MEE. O Conselho,
deliberando por maioria qualificada, sob 
proposta da Comissão, pode prorrogar o 
período de supervisão pós-programa.

75% da assistência financeira recebida de 
um ou vários outros Estados-Membros, do 
MEEF, do FEEF ou do MEE. O Conselho, 
sob proposta da Comissão, pode prorrogar 
o período de supervisão pós-programa. Ao 
tomar esta decisão, a recomendação da 
Comissão será considerada adotada pelo 
Conselho, salvo se este decidir, 
deliberando por maioria qualificada, 
rejeitar a recomendação num prazo de 10 
dias a contar da data de adoção pela 
Comissão. O Estado-Membro em causa 
pode, durante este prazo, solicitar a 
convocação de uma reunião do Conselho 
para este deliberar sobre a decisão.

Or. en

Alteração 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE, missões de 
avaliação no Estado-Membro sob 
supervisão pós-programa para avaliar a sua 
situação económica, orçamental e 
financeira. A Comissão deve transmitir
semestralmente as suas conclusões ao CEF, 
ou ao subcomité que este venha a designar 
para o efeito, e avaliar, nomeadamente, a 
necessidade de medidas corretivas.

3. A Comissão deve realizar regularmente, 
em colaboração com o BCE e a OIT, 
missões de avaliação no Estado-Membro 
sob supervisão pós-programa para avaliar a 
sua situação económica, orçamental e 
financeira. A Comissão deve transmitir 
semestralmente as suas conclusões ao CEF, 
ou ao subcomité que este venha a designar 
para o efeito, e avaliar, nomeadamente, a 
necessidade de medidas corretivas.

Or. en

Alteração 91
Philippe De Backer
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro sob 
supervisão pós-programa que adote 
medidas corretivas.

4. O Conselho, sob proposta da Comissão, 
pode recomendar ao Estado-Membro sob 
supervisão pós-programa que adote 
medidas corretivas. Ao tomar esta decisão, 
a recomendação da Comissão será 
considerada adotada pelo Conselho, salvo 
se este decidir, deliberando por maioria 
qualificada, rejeitar a recomendação num 
prazo de 10 dias a contar da data de 
adoção pela Comissão. O Estado-Membro 
em causa pode, durante este prazo, 
solicitar a convocação de uma reunião do 
Conselho para este deliberar sobre a 
decisão.

Or. en

Alteração 92
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas nos artigos 2.º, n.º 1, 
3.°, 6.º, n.º 2, 6.º, n.º 4 e 11.º só devem ser 
votadas pelos membros do Conselho que 
representam os Estados-Membros cuja 
moeda seja o euro e o Conselho deve 
deliberar sem ter em conta o voto do 
membro do Conselho que representa o 
Estado-Membro em causa.

As medidas referidas no presente 
regulamento só devem ser votadas pelos 
membros do Conselho que representam os 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro e 
o Conselho deve deliberar sem ter em 
conta o voto do membro do Conselho que 
representa o Estado-Membro em causa.

Or. en


