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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 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 euro.

Nas duas últimas propostas, e tendo em vista a alargar a vigilância económica da UE a 
domínios não orçamentais, a Comissão propõe uma série de elementos novos relacionados 
com a vigilância e a correcção dos desequilíbrios macroeconómicos. A «vertente preventiva» 
destes elementos consiste numa avaliação regular dos riscos de desequilíbrio com base num 
painel de indicadores e na realização de análises aprofundadas específicas a cada país. Sempre 
que necessário, o Conselho poderá endereçar recomendações específicas a cada país aos 
Estados-Membros possuidores de graves desequilíbrios, ou de desequilíbrios que ponham em 
risco o funcionamento da UEM. Além disso, a «vertente correctiva», tal como foi apresentada 
na proposta de «medidas de execução para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos», prevê que os Estados-Membros da área do euro que patenteiem uma observância 
insuficiente das respectivas recomendações possam vir a ser sujeitos a um processo por défice 
excessivo e, em última análise, a enfrentar sanções sob a forma de uma multa anual.

OBSERVAÇÕES

As propostas da Comissão contêm muitas ideias salutares. Em termos gerais, a relatora 
partilha a opinião da Comissão, segundo a qual é imprescindível desenvolver um novo 
procedimento estruturado para a prevenção e correcção de desequilíbrios macroeconómicos 
perniciosos em todos os Estados-Membros. A relatora recorda que a Comunicação UEM@10 
da Comissão já referia o aumento das divergências entre os Estados-Membros antes da crise e 
que a resolução do Parlamento Europeu sobre a UEM@10 debateu exaustivamente este 
ponto. Por isso, o surgimento de um mecanismo para fiscalizar e prevenir essas divergências e 
desequilíbrios é mais do que bem-vindo. No entanto, a relatora considera que há uma série de 
modificações que são necessárias para garantir que os desequilíbrios e as divergências entre 
os Estados-Membros sejam detectadas, prevenidas ou, em última análise, corrigidas de forma 
eficaz. É por isso que a relatora introduz uma série de alterações às propostas da Comissão 
sobre a «prevenção e correcção dos desequilíbrios macroeconómicos» e as «medidas de 
execução para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos excessivos na área do euro», 
abordando os seguintes aspectos principais:

– O quadro de supervisão da UE deve incluir o emprego e os aspectos sociais, para além dos 
de carácter económico e financeiro em geral. Há, por isso, que aditar o artigo 148.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) como base jurídica na parte preventiva do 
quadro de supervisão, devendo o regulamento em causa abordar a prevenção e correcção dos 
desequilíbrios macroeconómicos e dos desequilíbrios sociais numa base de igualdade. Desta 
forma, ficará salvaguardada uma abordagem mais integrada das vertentes económica e social.

– Relacionados com este aspecto, os instrumentos baseados no artigo 148.º do TFUE, 
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designadamente, as orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros, deverão 
ser tidos em conta na avaliação dos desequilíbrios e complementados com instrumentos 
específicos para a detecção e prevenção de desequilíbrios sociais. O Comité do Emprego 
(COEM) e o Comité da Protecção Social (CPS) deverão, por esse motivo, participar 
activamente em todos os processos de fiscalização pertinentes.

– Deverá ser aprovado e actualizado regularmente pela Comissão, sob a forma de actos 
delegados, nos termos do artigo 290.º do TFUE, um painel de indicadores que sirva de 
instrumento para a detecção precoce e o acompanhamento dos desequilíbrios. Os principais 
indicadores devem incluir aspectos relevantes do mercado de trabalho, do desemprego, da 
pobreza e de questões de natureza fiscal.

– O sistema de correcção dos desequilíbrios não deve só contribuir para a disciplina 
orçamental dos Estados-Membros da área do euro. É também importante que ele seja 
concebido de forma a evitar o aparecimento de choques assimétricos, contribuindo de igual 
modo para o crescimento sustentável e a criação de postos de trabalho. O sistema deve, pois, 
funcionar em prol da consecução dos objectivos da UE em matéria de crescimento e emprego, 
tal como foram adoptados no âmbito da Estratégia Europa 2020.

– Além disso, o sistema de correcção, inclusive quando se trata da correcção de desequilíbrios 
excessivos, deverá integrar não apenas de multas (sanções), mas também incentivos. Qualquer 
decisão no sentido de impor uma sanção ou uma multa a um Estado-Membro deverá ser 
objecto de uma avaliação do impacto social.

– As multas aplicadas aos Estados-Membros que não cumpram as respectivas recomendações 
devem ser utilizadas no apoio ao cumprimento dos objectivos a longo prazo da UE em 
matéria de investimento e emprego, e não apenas distribuídas pelos Estados-Membros que 
não são objecto de qualquer procedimento relativo aos défices excessivos, como propõe a 
Comissão.

Finalmente, a relatora considera de extrema importância que o papel do Parlamento Europeu 
seja reforçado em todo o processo de supervisão.  Além disso, a consulta regular dos 
parceiros sociais e uma maior participação dos Parlamentos nacionais são pré-requisitos 
indispensáveis 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:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de desenvolver uma estratégia 
coordenada para o emprego, como prevê o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), os Estados-Membros e 
a União devem trabalhar em 
conformidade com os princípios 
orientadores da promoção de uma força 
de trabalho qualificada, formada e 
adaptável e de mercados de trabalho que 
reajam rapidamente às transformações 
económicas.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) O Conselho Europeu de 17 de 
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Junho de 2010 aprovou uma nova 
estratégia para o emprego e o 
crescimento, a Estratégia Europa 2020, 
destinada a permitir que a União saia 
mais fortalecida da crise e a orientar a 
sua economia para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
acompanhado de um elevado nível de 
emprego, produtividade e coesão social. O 
Conselho Europeu decidiu igualmente 
lançar, em 1 de Janeiro de 2011, o 
semestre europeu de coordenação política, 
a fim de permitir que os Estados-
-Membros beneficiem de uma 
coordenação precoce a nível da União e 
com o objectivo de viabilizar uma 
vigilância reforçada e uma avaliação 
simultânea, quer das medidas 
orçamentais, quer das reformas 
estruturais, que promovam o crescimento 
e o emprego. 

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Há que aproveitar a experiência 
adquirida nos primeiros dez anos de 
funcionamento da União Económica e 
Monetária.

(2) Há que aproveitar a experiência 
adquirida nos primeiros dez anos de 
funcionamento da União Económica e 
Monetária no que diz respeito aos 
desequilíbrios macroeconómicos e sociais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em especial, importa alargar a (3) Em especial, importa alargar a 
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supervisão das políticas económicas dos 
Estados-Membros para além da supervisão 
orçamental, a fim de evitar desequilíbrios 
macroeconómicos excessivos e auxiliar os 
Estados-Membros afectados a definir 
medidas correctivas, antes de as 
divergências se enraizarem. Este 
alargamento deve ser acompanhado do 
reforço da supervisão orçamental.

supervisão das políticas económicas dos 
Estados-Membros para além da supervisão 
orçamental, a fim de evitar desequilíbrios 
macroeconómicos e sociais excessivos,
auxiliar os Estados-Membros afectados a 
definir medidas correctivas, antes de as 
divergências se enraizarem, promover 
estratégias de desenvolvimento que 
mutuamente se reforcem e facilitar o 
acompanhamento dos progressos da 
União no sentido do crescimento e do 
emprego. Este alargamento deve ser 
acompanhado do reforço da supervisão 
orçamental.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de facilitar a correcção destes 
desequilíbrios, há que estabelecer um 
procedimento legislativo.

(4) A fim de facilitar a correcção destes 
desequilíbrios, há que estabelecer uma 
abordagem económica e social mais 
integrada e um procedimento legislativo.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É conveniente completar a supervisão 
multilateral referida no artigo 121.º, n.ºs 3 
e n.º 4, do Tratado, com regras específicas 
em matéria de detecção, prevenção e 
correcção dos desequilíbrios 
macroeconómicos. O procedimento deverá 
inserir-se no ciclo anual da supervisão 
multilateral.

(5) É conveniente completar a supervisão 
multilateral referida no artigo 121.º, n.º 3 e 
n.º 4, do TFUE, com regras específicas em 
matéria de detecção, prevenção e correcção 
dos desequilíbrios macroeconómicos, que 
incluam tanto incentivos, como multas. O 
procedimento deverá inserir-se no ciclo 
anual da supervisão multilateral.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A aplicação do Regulamento (UE) 
n.º […/…] deve ser reforçada com o 
estabelecimento de multas para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, em 
caso de persistência no incumprimento das 
recomendações para corrigir os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos.

(6) A aplicação do Regulamento (UE) 
n.º […/…] deve ser reforçada com o 
estabelecimento de incentivos e multas 
para os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro, em caso de persistência no 
incumprimento das recomendações para 
corrigir os desequilíbrios 
macroeconómicos excessivos.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os desequilíbrios macroeconómicos 
são susceptíveis de provocar flutuações 
indevidas das receitas e despesas públicas 
ao longo do ciclo económico, o que faz 
variar os valores de base e falsear os 
elementos tidos em conta no planeamento e 
tomada de decisão no plano orçamental. As 
escolhas erradas em matéria de política 
orçamental, baseadas em tendências 
distorcidas, poderão enfraquecer, ou 
mesmo comprometer, a sustentabilidade 
das finanças públicas. Se os desequilíbrios 
orçamentais e outros desequilíbrios 
macroeconómicos não forem controlados, 
poderão reforçar-se mutuamente e, 
eventualmente, comprometer o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária. Por estes motivos, a instauração 
de um mecanismo para corrigir os 
desequilíbrios macroeconómicos deverá 
contribuir para o rigor orçamental dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. 

(7) Os desequilíbrios macroeconómicos 
são susceptíveis de provocar flutuações 
indevidas das receitas e despesas públicas 
ao longo do ciclo económico, o que faz 
variar os valores de base e falsear os 
elementos tidos em conta no planeamento e 
tomada de decisão no plano orçamental. As 
escolhas erradas em matéria de política 
orçamental, baseadas em tendências 
distorcidas, poderão enfraquecer, ou 
mesmo comprometer, a sustentabilidade 
das finanças públicas. Se os desequilíbrios 
orçamentais e outros desequilíbrios 
macroeconómicos não forem controlados, 
poderão reforçar-se mutuamente e, 
eventualmente, comprometer o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária. Por estes motivos, a instauração 
de um mecanismo para corrigir os 
desequilíbrios macroeconómicos deverá 
contribuir para a optimização das políticas 
comuns, evitando o aparecimento de 
choques assimétricos, e, por conseguinte, 
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deverá de igual modo contribuir para o 
crescimento sustentável, a criação de 
postos de trabalho e o rigor orçamental dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro.  

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) O seu montante deve ser utilizado no 
apoio à concretização dos investimentos 
comunitários a longo prazo e dos 
objectivos em matéria de emprego.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O Conselho deve ser habilitado do (13) O Conselho deve ser habilitado do 
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poder de adoptar decisões individuais de 
aplicação da multa prevista no presente 
regulamento. No quadro da coordenação 
das políticas económicas dos 
Estados-Membros no âmbito do Conselho, 
em conformidade com o artigo 121.º, n.º 1, 
do Tratado, este tipo de decisão inscreve-
-se plenamente no seguimento das medidas 
adoptadas pelo Conselho em conformidade 
com o artigo 121.º do Tratado CE e o 
Regulamento (UE) n. ° [... /...].

poder de adoptar decisões individuais de 
aplicação da multa prevista no presente 
regulamento, após consulta ao Parlamento 
Europeu. No quadro da coordenação das 
políticas económicas dos 
Estados-Membros no âmbito do Conselho, 
em conformidade com o artigo 121.º, n.º 1, 
do TFUE, este tipo de decisão inscreve-se 
plenamente no seguimento das medidas 
adoptadas pelo Conselho em conformidade 
com os artigos 121.º e 148.º do TFUE e o 
Regulamento (UE) n. ° [... /...].

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece um 
regime de multas para efeitos da correcção 
efectiva dos desequilíbrios 
macroeconómicos na área do euro.

1. O presente regulamento estabelece um 
regime de incentivos e multas para efeitos 
da correcção efectiva dos desequilíbrios 
macroeconómicos na área do euro.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Multas Incentivos e multas

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho, deliberando sob proposta 1. O  Conselho, com base no imposto 
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da Comissão, aplicará uma multa anual se: sobre o carbono e num aumento do 
imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas, deliberando sob proposta da 
Comissão e após consulta ao Parlamento 
Europeu, aplicará uma multa anual, se:

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 2, no prazo de dez 
dias a contar da data de adopção das 
conclusões do Conselho referidas no n.º 1, 
a Comissão pode propor a redução do 
montante da multa ou a sua anulação, com 
base em circunstâncias económicas 
excepcionais e na sequência de um pedido 
devidamente justificado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão. 

3. Em derrogação ao n.º 2, no prazo de dez 
dias a contar da data de adopção das 
conclusões do Conselho referidas no n.º 1, 
a Comissão pode propor a redução do 
montante da multa ou a sua anulação, com 
base em circunstâncias sociais ou
económicas excepcionais e na sequência de 
um pedido devidamente justificado 
apresentado pelo Estado-Membro em causa 
à Comissão. 

Or. en

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

As multas aplicadas em conformidade com 
o disposto no artigo 3.º do presente 
regulamento, constituem outras receitas, a 
que se refere o artigo 311.° do TFUE, e o 
seu montante será utilizado no apoio à 
consecução dos objectivos de longo prazo 
da União em matéria de investimento e 
emprego.

Or. en


