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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto da proposta

Em 29 de Setembro de 2010, a Comissão apresentou um pacote legislativo destinado a 
reforçar a governação económica na UE e na zona do euro. O pacote é composto por seis 
propostas: quatro delas tratam de questões orçamentais, incluindo uma reforma do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC), enquanto dois novos regulamentos visam detectar e 
resolver os desequilíbrios macroeconómicos emergentes na UE e na zona do euro.

A Comissão propõe o reforço do cumprimento do PEC por parte dos Estados-Membros e o 
aprofundamento da coordenação da política orçamental. No âmbito da denominada vertente 
preventiva do PEC, o actual Regulamento n.º 1466/97 relativo ao "reforço da supervisão das 
situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas económicas" é alterado, a 
fim de garantir que os Estados-Membros sigam uma política de "prudência" orçamental em 
períodos de conjuntura favorável, de modo a criar as reservas necessárias para os períodos 
desfavoráveis. Além disso, no âmbito da denominada vertente correctiva, são propostas 
alterações ao Regulamento n.º 1467/97 sobre a "aplicação do procedimento relativo aos 
défices excessivos", a fim de garantir que a evolução da dívida seja seguida mais de perto e 
colocada em pé de igualdade com a evolução do défice.

Além disso, é proposta uma directiva que estabelece requisitos aplicáveis aos quadros 
orçamentais dos Estados-Membros, no sentido de incentivar a responsabilidade orçamental, 
estabelecendo requisitos mínimos para os quadros orçamentais nacionais e assegurando que 
estes estejam em consonância com as obrigações decorrentes dos Tratados. Para apoiar as 
alterações nas vertentes preventiva e correctiva do PEC, a Comissão propôs igualmente o 
reforço dos mecanismos de execução relativamente aos Estados-Membros da zona do euro.

OBSERVAÇÕES

O presente projecto de parecer diz respeito à proposta, apresentada pela Comissão, de 
regulamento do Conselho que altera o Regulamento n.º 1466/97 relativo ao "reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas económicas". 
A relatora está de acordo em que o PEC, tanto na sua vertente preventiva como na sua 
vertente correctiva, falhou e carece de ser reformado. Essa reforma deverá ter em conta a 
experiência adquirida durante os anos da sua existência, incluindo as actuais crises económica 
e social. Não obstante, a relatora entende que a proposta da Comissão para a reforma da 
vertente preventiva do PEC apresenta deficiências em vários pontos, razão pela qual propõe 
alterações relativas aos seguintes aspectos principais: 

- O quadro da UE para a supervisão orçamental, bem como para a supervisão e coordenação 
das políticas económicas, deverá ser alargado de modo a incluir a dimensão do emprego e a 
dimensão social. Por tal motivo, deverá ser aditado o artigo 148.º do Tratado como base 
jurídica na vertente preventiva do quadro de supervisão. 

- Em ligação com o aspecto supra, os instrumentos baseados no artigo 148.º do Tratado, em 
especial as orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros, deverão ser tidos 
em conta por estes na apresentação dos respectivos programas de estabilidade e convergência, 
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bem como durante a apreciação desses programas. O Comité do Emprego (COEM) e o 
Comité da Protecção Social (CPS) deverão, pois, participar activamente em todos os 
processos de supervisão pertinentes.

- A supervisão multilateral dos programas de estabilidade e convergência deverá ser 
conduzida como parte do Semestre Europeu, o qual deverá ser incluído no regulamento, 
juntamente com a supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos e sociais e o exame da 
aplicação das orientações gerais para as políticas económicas, bem como das orientações para 
as políticas de emprego.

- Os programas de estabilidade e convergência dos Estados-Membros deverão incluir 
informações sobre a coerência dos objectivos orçamentais dos Estados-Membros com a 
estratégia da UE para o crescimento e o emprego, como a estratégia Europa 2020, e, em 
especial, com as orientações gerais para as políticas económicas e as orientações para as 
políticas de emprego.

- Deverá ser permitido um desvio temporário das políticas orçamentais – que a relatora 
prefere qualificar como eficientes, em vez de prudentes, adjectivo que carece de definição –
conforme previsto no regulamento, não apenas em caso de grave crise económica, mas 
também de crise social.

- A possibilidade de os Estados-Membros que executam reformas estruturais se desviarem dos 
seus objectivos orçamentais a médio prazo não deverá ser associada às reformas dos regimes 
de pensões tendo em vista a promoção de determinados modelos. Tal possibilidade deve, ao 
invés, ser concedida aos Estados-Membros que executam reformas estruturais como forma de 
contribuir para a manutenção ou criação de emprego e para a redução da pobreza.

Por último, a relatora considera da maior importância que o reforço da governação económica 
seja acompanhado pelo reforço da legitimidade democrática da governação europeia. Neste 
contexto, deverá ser reforçado o papel do Parlamento Europeu em todo o processo de 
supervisão.  Por outro lado, a consulta regular dos parceiros sociais e uma maior participação 
dos parlamentos nacionais representam condições prévias necessárias a um quadro de 
supervisão credível e transparente.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

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

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

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

Or. en

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

   (1-A) A fim de desenvolver uma estratégia 
coordenada para o emprego, em 
conformidade com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), os Estados-Membros e a União 
deverão respeitar os princípios 
orientadores de promoção de uma 
mão-de-obra qualificada, formada e 
susceptível de adaptação, bem como de 
mercados de trabalho que reajam 
rapidamente às mudanças económicas.

Or. en

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia prevê que, na 
definição e execução das suas políticas e 
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acções, a União tem em conta as 
exigências relacionadas com a promoção 
de um elevado nível de emprego, a 
garantia de uma protecção social 
adequada e a luta contra a exclusão 
social.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Pacto de Estabilidade e Crescimento 
baseia-se no objectivo de assegurar a 
solidez das finanças públicas como meio 
de reforçar as condições propícias à 
estabilização dos preços e a um forte 
crescimento sustentável suportado pela 
estabilidade financeira e conducente à 
criação de emprego.

(3) O Pacto de Estabilidade e Crescimento 
baseia-se no objectivo de assegurar a 
solidez das finanças públicas como meio 
de reforçar as condições propícias à 
estabilização dos preços e a um forte 
crescimento sustentável suportado pela 
estabilidade financeira e conducente à 
criação de emprego, devendo, por tal 
motivo, aumentar os investimentos a 
longo prazo para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

implementação do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, em especial no que diz 
respeito à sua contribuição para o 
crescimento e a criação de emprego.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O reforço da governação económica 
deverá ser acompanhado pelo reforço da 
legitimidade democrática da governação 
económica na União, o qual deverá ser 
conseguido através de uma participação 
mais estreita e mais tempestiva do 
Parlamento Europeu e dos parlamentos 
nacionais nos processos de coordenação 
da política económica, mediante a 
utilização plena dos instrumentos 
previstos pelo TFUE, em especial as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros da 
União e as orientações para as políticas 
de emprego dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A adesão ao objectivo orçamental de 
médio prazo relativo às situações 
orçamentais deverá permitir aos 

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

Estados-Membros manter uma margem de 
segurança suficiente para garantir o 
respeito do valor de referência de 3% do 
PIB relativamente ao défice, de forma a 
assegurar uma progressão rápida no sentido 
da sustentabilidade e a manter ainda uma 
margem de manobra orçamental, em 
especial para atender às necessidades de 
investimento público, conducente à 
concretização dos objectivos da União em 
matéria de crescimento e de emprego.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na análise e acompanhamento dos 
programas de estabilidade e dos 
programas de convergência, em particular 
dos seus objectivos orçamentais de médio 
prazo ou da trajectória de ajustamento 
programada para esses objectivos, o 
Conselho deverá ter em conta as 
pertinentes características cíclicas e 
estruturais da economia de cada 
Estado-Membro e os seus efeitos 
colaterais sobre as economias dos outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Deverá ser conseguida uma 
abordagem simétrica da política 
orçamental eficiente ao longo do ciclo 
através do reforço da disciplina 
orçamental em períodos de conjuntura 
económica favorável, tendo como 
objectivo permitir políticas contracíclicas 
e alcançar gradualmente o objectivo 
orçamental de médio prazo. A adesão ao 
objectivo orçamental de médio prazo 
deverá permitir aos Estados-Membros 
enfrentar flutuações cíclicas normais, 
mantendo o défice público abaixo do 
valor de referência de 3 % do PIB, e 
progredir rapidamente na via da 
sustentabilidade orçamental. Tendo isto 
em conta, o objectivo orçamental de 
médio prazo deverá prever uma margem 
de manobra orçamental, em especial para 
o investimento público conducente à
concretização dos objectivos da União em 
matéria de crescimento e de emprego.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de reforçar a apropriação 
nacional do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, os quadros orçamentais 
nacionais deverão ser plenamente 
ajustados aos objectivos de supervisão 
multilateral na União e, em particular, ao 
Semestre Europeu, no contexto do qual os 
parlamentos nacionais e todas as outras 
partes interessadas, em especial os 
parceiros sociais, deverão ser 
tempestivamente informados e 
devidamente integrados no processo.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo -2-A (novo) (antes da Secção 1-A)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo -2.º-A

A supervisão multilateral pelo Conselho 
será conduzida como parte do Semestre 
Europeu (Semestre), em consonância com 
as disposições do presente regulamento e 
com o requisito de que os Estados 
Membros considerem as suas políticas 
económicas e promovam o emprego como 
uma questão de interesse comum, 
coordenando as suas políticas e a sua 
acção nesse domínio a nível do Conselho, 
de acordo com os objectivos definidos nos 
artigos 120.º e 146.º do TFUE.
O Semestre consistirá, nomeadamente, na 
supervisão multilateral dos programas de 
estabilidade e de convergência, ao abrigo 
do presente regulamento, na prevenção e 
correcção dos desequilíbrios 
macroeconómicos e sociais, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º .../2011, no 
procedimento relativo aos défices 
excessivos, ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º 1467/97, na formulação das 
orientações gerais para as políticas 
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económicas dos Estados-Membros e da 
União, em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 121.º do TFUE, nas orientações 
que os Estados-Membros devem ter em 
conta nas respectivas políticas de 
emprego, de acordo com o n.º 2 do artigo 
148.º do TFUE, e na execução dessas 
orientações e das orientações políticas 
anuais decorrentes da cimeira económica 
e social anual no quadro da estratégia 
definida pela União 
O Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais participarão devidamente no 
Semestre, a fim de aumentar a 
transparência, apropriação e 
responsabilização em relação a quaisquer 
decisões tomadas. A fim de garantir uma 
participação adequada do Parlamento 
Europeu, será celebrado, até 31 de 
Dezembro de 2011, um acordo 
interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho Europeu, o 
Conselho e a Comissão. De três em três 
anos, esse acordo processual será revisto e 
alterado, se for caso disso. 
O Comité Económico e Financeiro, 
instituído nos termos do artigo 134.º do 
TFUE, o Comité do Emprego, instituído 
nos termos do artigo 150.º do TFUE, e o 
Comité da Protecção Social, instituído nos 
termos do artigo 160.º do TFUE, serão 
consultados no âmbito do Semestre, 
sempre que tal se afigure adequado. 
As partes interessadas, em especial os 
parceiros sociais, serão consultadas no 
âmbito do Semestre sobre as principais 
formulações de política a debater pelas 
instituições da União. 

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b – subalínea i-A (nova)
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) É inserida a seguinte alínea:
"(a-A) Informações sobre a coerência do 
objectivo orçamental de médio prazo com 
os objectivos da União em matéria de 
crescimento e de emprego, as orientações 
gerais para as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União e as 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros;”

Or. en

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação quantitativa das medidas 
orçamentais e de outras medidas de política 
económica adoptadas ou propostas para a 
realização dos objectivos do programa, 
incluindo uma análise dos 
custos/benefícios das grandes reformas 
estruturais que têm efeitos directos e de 
longo prazo na poupança, incluindo 
através da promoção do crescimento 
potencial;»

c) Uma avaliação quantitativa das medidas 
orçamentais e de outras medidas de política 
económica adoptadas ou propostas para a 
realização dos objectivos do programa, 
incluindo uma análise dos 
custos/benefícios das grandes reformas 
estruturais conducentes à concretização 
dos objectivos da União em matéria de 
crescimento e de emprego;»

Or. en
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Com base em avaliações efectuadas pela 
Comissão, pelo Comité Económico e 
Financeiro, pelo Comité do Emprego e 
pelo Comité da Protecção Social, o 
Conselho examinará, no quadro da 
supervisão multilateral prevista no artigo 
121.º do TFUE e da análise da execução 
das políticas de emprego nos termos do 
artigo 148.º do TFUE, os objectivos 
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são realistas, se a trajectória de ajustamento 
ao objectivo orçamental de médio prazo é 
adequada e se as medidas adoptadas e/ou 
propostas são suficientes para respeitar 
essa trajectória de ajustamento a fim de 
alcançar o objectivo orçamental a médio 
prazo durante o ciclo.

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

Or. en

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de a Comissão detectar choques 
externos repentinos de qualquer natureza, 
o Conselho poderá modificar o objectivo 
orçamental de médio prazo a pedido do 
Estado-Membro visado ou mediante 
proposta da Comissão.

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

Ao apreciar a trajectória de ajustamento 
para alcançar o objectivo orçamental de 
médio prazo, o Conselho analisará se o 

Ao apreciar a trajectória de ajustamento 
para alcançar o objectivo orçamental de 
médio prazo, o Conselho analisará se o 



PA\852013PT.doc 17/39 PE454.656v01-00

PT

Estado-Membro em causa prossegue a 
melhoria anual adequada do seu saldo 
orçamental corrigido de variações cíclicas 
e líquido de medidas extraordinárias ou 
temporárias, exigido para alcançar o seu 
objectivo orçamental de médio prazo, 
tendo 0,5 % do PIB como valor de 
referência. No tocante aos 
Estados-Membros que apresentam um 
nível de endividamento elevado ou 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos ou ambos, o Conselho 
examinará se a melhoria anual do saldo 
orçamental corrigido das variações cíclicas, 
líquido das medidas extraordinárias ou 
temporárias, é superior a 0,5 % do PIB. O 
Conselho tomará em consideração se os 
esforços de ajustamento são maiores em 
períodos de conjuntura económica 
favorável, podendo ser mais limitados em 
períodos desfavoráveis.

Estado-Membro em causa prossegue a 
melhoria anual adequada do seu saldo 
orçamental corrigido de variações cíclicas 
e líquido de medidas extraordinárias ou 
temporárias, exigido para alcançar o seu 
objectivo orçamental de médio prazo, 
tendo 0,5 % do PIB como valor de 
referência. No tocante aos 
Estados-Membros que apresentam um 
nível de endividamento elevado ou 
desequilíbrios macroeconómicos e sociais 
excessivos ou ambos, o Conselho 
examinará se a melhoria anual do saldo 
orçamental corrigido das variações cíclicas, 
líquido das medidas extraordinárias ou 
temporárias, corresponde, no mínimo, a 
0,5 % do PIB. O Conselho tomará em 
consideração se os esforços de ajustamento 
são maiores em períodos de conjuntura 
económica favorável, podendo ser mais 
limitados em períodos desfavoráveis.

Or. en

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) No que respeita aos Estados-Membros 
que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, se a política orçamental 
pelos mesmos escolhida cumprir as 
disposições pertinentes do TFUE e o 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 26

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



PA\852013PT.doc 19/39 PE454.656v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

c) As reduções discricionárias de 
elementos das receitas públicas são 
compensadas por reduções da despesa ou 
por aumentos discricionários noutros 
elementos das receitas públicas ou ainda 
por ambas as medidas.

c) As reduções discricionárias de 
elementos das receitas públicas são 
compensadas por reduções da despesa ou 
por aumentos discricionários noutros 
elementos das receitas públicas ou ainda 
por ambas as medidas, no que respeita aos 
Estados-Membros que não tenham 
alcançado os seus objectivos orçamentais 
de médio prazo.

Or. en
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Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

Deve ser dada especial atenção à 
contribuição dessas reformas para a 
manutenção ou criação de emprego e 
para a redução da pobreza.  Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo. 

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O Conselho examinará ainda se o conteúdo 
do programa de estabilidade facilita a 
sustentabilidade do processo de 
convergência na área do euro e a 
coordenação estreita das políticas 
económicas e se as políticas económicas 

O Conselho examinará ainda se o conteúdo 
do programa de estabilidade facilita a 
sustentabilidade do processo de 
convergência na área do euro e a 
coordenação estreita das políticas 
económicas e se as políticas económicas 
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dos Estados-Membros em causa são 
consentâneas com as orientações gerais das 
políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União.

dos Estados-Membros em causa são 
consentâneas com o artigo 9.ºdo TFUE, 
em especial no que diz respeito à 
promoção de um elevado nível de 
emprego, a garantia de protecção social 
adequada e a luta contra a exclusão 
social, os objectivos da União em matéria 
de crescimento e de emprego, as 
orientações gerais das políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União e as 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

programa de estabilidade o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data da sua 
apresentação. O Conselho, deliberando sob 
recomendação da Comissão e após 
consulta ao Comité Económico e 
Financeiro, ao Comité do Emprego e ao 
Comité da Protecção Social, emitirá, se 
necessário, um parecer sobre o programa. 
Se, nos termos dos artigos 9.º e 121.º do 
TFUE, considerar que os objectivos e o 
conteúdo de um programa devem ser 
reforçados, sobretudo no âmbito de uma 
política orçamental eficiente, o Conselho 
convidará, no seu parecer, o 
Estado-Membro em causa a ajustar o 
respectivo programa.»

Or. en

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

O desvio não será considerado se o 
Estado-Membro em causa tiver 
ultrapassado significativamente o 
objectivo orçamental de médio prazo, 
tendo em conta a existência de 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos, e se os planos orçamentais 
estabelecidos no programa de estabilidade 
não colocarem em risco este objectivo ao 
longo do programa.

O desvio não será considerado se o 
Estado-Membro em causa tiver alcançado
o objectivo orçamental de médio prazo, 
tendo em conta a existência de 
desequilíbrios macroeconómicos e sociais 
excessivos, e se os planos orçamentais 
estabelecidos no programa de estabilidade 
não colocarem em risco este objectivo ao 
longo do programa.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

O desvio também poderá não ser 
considerado em caso de grave crise 
económica ou social.

Or. en
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b – subalínea i-A (nova) 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) É inserida a seguinte alínea:
"(a-A) Informações sobre a coerência do 
objectivo orçamental de médio prazo com 
os objectivos da União em matéria de 
crescimento e de emprego, as orientações 
gerais para as políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União e as
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros;”

Or. en



PA\852013PT.doc 27/39 PE454.656v01-00

PT

Alteração 41

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma avaliação quantitativa das medidas 
orçamentais e de outras medidas de política 
económica adoptadas ou propostas para a 
realização dos objectivos do programa, 
incluindo uma análise dos 
custos/benefícios das grandes reformas 
estruturais que têm efeitos directos e de 
longo prazo na poupança, incluindo 
através da promoção do crescimento 
potencial;»

c) Uma avaliação quantitativa das medidas 
orçamentais e de outras medidas de política 
económica adoptadas ou propostas para a 
realização dos objectivos do programa, 
incluindo uma análise dos 
custos/benefícios das grandes reformas 
estruturais conducentes à concretização 
dos objectivos da União em matéria de
crescimento e de emprego;»

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Com base em avaliações efectuadas pela 
Comissão, pelo Comité Económico e 
Financeiro, pelo Comité do Emprego e 
pelo Comité da Protecção Social, o 
Conselho examinará, no quadro da 
supervisão multilateral prevista no artigo 
121.º do TFUE e da análise da execução 
das políticas de emprego nos termos do 
artigo 148.º do TFUE, os objectivos 
orçamentais de médio prazo apresentados 
pelos Estados-Membros em causa, 
apreciará se as hipóteses de natureza 
económica em que o programa se baseia 
são realistas, se a trajectória de ajustamento 
ao objectivo orçamental de médio prazo é
adequada e se as medidas adoptadas e/ou 
propostas são suficientes para respeitar 
essa trajectória de ajustamento a fim de 
alcançar o objectivo orçamental a médio 
prazo durante o ciclo.

Or. en

Alteração 44

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

No caso de a Comissão detectar choques 
externos repentinos de qualquer natureza, 
o Conselho poderá modificar o objectivo 
orçamental de médio prazo a pedido do 
Estado-Membro visado ou mediante 
proposta da Comissão.

Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

Ao apreciar a trajectória de ajustamento 
para alcançar o objectivo orçamental de 
médio prazo, o Conselho tomará em 
consideração se os esforços são maiores 
em períodos de conjuntura económica 
favorável, podendo ser mais limitados em 
períodos desfavoráveis. No tocante aos 
Estados-Membros que apresentam um 
nível de endividamento elevado ou 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos ou ambos, o Conselho 
examinará se a melhoria anual do saldo 
orçamental corrigido das variações cíclicas, 
líquido das medidas extraordinárias ou 
temporárias, é superior a 0,5 % do PIB. No 
que se refere aos Estados-Membros do 
MTC2, o Conselho analisará se o Estado-
Membro em causa prossegue a melhoria 
anual do seu saldo corrigido de variações 
cíclicas e líquido de medidas 
extraordinárias ou temporárias, para 
alcançar o seu objectivo orçamental de 
médio prazo, tendo 0,5 % do PIB como 
valor de referência. 

Ao apreciar a trajectória de ajustamento 
para alcançar o objectivo orçamental de 
médio prazo, o Conselho tomará em 
consideração se os esforços são maiores 
em períodos de conjuntura económica 
favorável, podendo ser mais limitados em 
períodos desfavoráveis. No tocante aos 
Estados-Membros que apresentam um 
nível de endividamento elevado ou 
desequilíbrios macroeconómicos e sociais
excessivos ou ambos, o Conselho 
examinará se a melhoria anual do saldo 
orçamental corrigido das variações cíclicas, 
líquido das medidas extraordinárias ou 
temporárias, corresponde, no mínimo, a 
0,5 % do PIB. No que se refere aos 
Estados-Membros do MTC2, o Conselho 
analisará se o Estado-Membro em causa 
prossegue a melhoria anual do seu saldo 
corrigido de variações cíclicas e líquido de 
medidas extraordinárias ou temporárias, 
para alcançar o seu objectivo orçamental 
de médio prazo, tendo 0,5 % do PIB como 
valor de referência. 
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Or. en

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) No que respeita aos Estados-Membros 
que alcançaram o objectivo orçamental de 
médio prazo, se a política orçamental 
pelos mesmos escolhida cumprir as 
disposições pertinentes do TFUE e o 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

c) As reduções discricionárias de 
elementos das receitas públicas são 
compensadas por reduções da despesa ou 
por aumentos discricionários noutros 
elementos das receitas públicas ou ainda 
por ambas as medidas. 

c) As reduções discricionárias de 
elementos das receitas públicas são 
compensadas por reduções da despesa ou 
por aumentos discricionários noutros 
elementos das receitas públicas ou ainda 
por ambas as medidas, no que respeita aos 
Estados-Membros que não tenham 
alcançado os seus objectivos orçamentais 
de médio prazo. 

Or. en

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 52

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

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

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

Or. en

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

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

Deve ser dada especial atenção à 
contribuição dessas reformas para a 
manutenção ou criação de emprego e 
para a redução da pobreza.  Os 
Estados-Membros que implementem tais 
reformas serão autorizados a desviar-se da 
trajectória de ajustamento ao objectivo 
orçamental de médio prazo, ou do próprio 
objectivo.
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sistema de pensões de gestão pública, 
desde que esse desvio seja temporário e 
que seja preservada uma margem de 
segurança adequada relativamente ao 
valor de referência do défice.

Or. en

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

O Conselho examinará ainda se o conteúdo 
do programa de convergência facilita a 
coordenação estreita das políticas 
económicas e se as políticas económicas 
dos Estados-Membros em causa são 
consentâneas com as orientações gerais das 
políticas económicas dos 
Estados-Membros e da União. Além disso, 
no que diz respeito aos países do MTC2, o 
Conselho examinará se o conteúdo do 
programa de convergência assegura uma 
participação normal no mecanismo de taxa 
de câmbio.

O Conselho examinará ainda se o conteúdo 
do programa de estabilidade facilita a 
sustentabilidade do processo de 
convergência na área do euro e a 
coordenação estreita das políticas 
económicas e se as políticas económicas 
dos Estados-Membros em causa são 
consentâneas com o artigo 9.ºdo TFUE, 
em especial no que diz respeito à 
promoção de um elevado nível de 
emprego, a garantia de protecção social 
adequada e a luta contra a exclusão 
social, os objectivos da União em matéria 
de crescimento e de emprego, as 
orientações gerais das políticas económicas 
dos Estados-Membros e da União e as 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros. Além disso, no que 
diz respeito aos países do MTC2, o 
Conselho examinará se o conteúdo do 
programa de convergência assegura uma 
participação normal no mecanismo de taxa 
de câmbio.

Or. en
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Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Conselho procederá ao exame do 
programa de convergência o mais tardar no 
prazo de três meses a contar da data da sua 
apresentação. O Conselho, deliberando sob 
recomendação da Comissão e após 
consulta ao Comité Económico e 
Financeiro, ao Comité do Emprego e ao 
Comité da Protecção Social, emitirá, se 
necessário, um parecer sobre o programa. 
Se, nos termos dos artigos 9.º e 121.º do 
TFUE, considerar que os objectivos e o 
conteúdo de um programa devem ser 
reforçados, sobretudo no âmbito de uma 
política orçamental eficiente, o Conselho 
convidará, no seu parecer, o 
Estado-Membro em causa a ajustar o 
respectivo programa.»
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Or. en

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

2. Se identificar um desvio significativo em 
relação à política orçamental prudente
referida no artigo 9.º, n.º 1, quarto 
parágrafo, do presente Regulamento, e a 
fim de evitar a ocorrência de um défice 
excessivo, a Comissão poderá, nos termos 

2. Se identificar um desvio significativo em 
relação à política orçamental eficiente
referida no artigo 9.º, n.º 1, quarto 
parágrafo, do presente Regulamento, e a 
fim de evitar a ocorrência de um défice ou 
de um superavit excessivo, a Comissão 
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do artigo 121.º, n.º 4, do Tratado, 
apresentar uma advertência ao Estado-
Membro em causa. 

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

Or. en

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O desvio não será considerado se o 
Estado-Membro em causa tiver 
ultrapassado significativamente o 
objectivo orçamental de médio prazo, 

O desvio não será considerado se o Estado-
Membro em causa tiver alcançado o 
objectivo orçamental de médio prazo, 
tendo em conta a existência de 
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tendo em conta a existência de 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos, e se os planos orçamentais 
estabelecidos no programa de estabilidade 
não colocarem em risco este objectivo ao 
longo do programa.

desequilíbrios macroeconómicos ou sociais 
excessivos, e se os planos orçamentais 
estabelecidos no programa de estabilidade 
não colocarem em risco este objectivo ao 
longo do programa.

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

O desvio também poderá não ser 
considerado em caso de grave crise 
económica ou social.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PA\852013PT.doc 39/39 PE454.656v01-00

PT


