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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto

Em 29 de Setembro de 2010, a Comissão apresentou um pacote legislativo destinado a 
reforçar a governação económica da UE e da área do euro. O pacote é composto por seis 
propostas: quatro deles 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 área 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 assegurar que os Estados-Membros sigam uma política de "prudência" orçamental em 
períodos de conjuntura favorável para 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" para assegurar 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 do Tratado. 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 área do euro.

Observações

O presente projecto de parecer diz respeito à proposta da Comissão que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1467/97 relativo à aceleração e clarificação da aplicação do procedimento relativo 
aos défices excessivos, à qual o relator propõe as seguintes alterações principais:

- A execução da supervisão orçamental deve estar sempre subordinada aos grandes objectivos 
da União Europeia e, em particular, às exigências do artigo 9.º do TFUE relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma protecção social adequada e a 
luta contra a exclusão social. 

- No controlo do cumprimento das regras de disciplina orçamental e na tomada de decisões a 
esse respeito, deve ser prestada uma atenção especial não só às graves crises económicas, mas 
também às crises sociais susceptíveis de ter um impacto sobre a situação financeira dos 
governos.

- A possibilidade de os Estados-Membros que implementam 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. Essa 
possibilidade deve, ao invés, ser concedida aos Estados-Membros que implementam reformas 
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estruturais que contribuem para a preservação ou a criação de emprego e para a redução da 
pobreza.

- 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 distribuídas apenas pelos Estados-Membros que não 
são objecto de qualquer procedimento relativo aos défices excessivos, como propõe a 
Comissão.

- O fortalecimento da governação económica deve ser acompanhado pelo reforço da 
legitimidade democrática da governação europeia. Neste contexto, o papel do Parlamento 
Europeu deve ser reforçado no âmbito do processo geral de supervisão.  Além disso, a 
consulta regular dos parceiros sociais e uma maior participação dos parlamentos nacionais são 
pré-requisitos necessários para 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
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros, tal 
como estabelecido no Tratado, implica a
observância dos seguintes princípios 
orientadores: preços estáveis, finanças 
públicas e condições monetárias sólidas e 
balança de pagamentos sustentável.

(1) A coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros, tal 
como estabelecido no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), implica a observância dos 
seguintes princípios orientadores: elevados 
níveis de emprego e coesão social, preços 
estáveis, finanças públicas e condições 
monetárias sólidas e balança de 
pagamentos sustentável. 

Or. en
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Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 9.º do TFUE prevê que, na 
definição e execução das suas políticas e 
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 3

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 e deve, por 
conseguinte, aumentar os investimentos a 
longo prazo com vista a um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. 

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O quadro de supervisão orçamental 
reforçado deverá, no entanto, contribuir 
para o cumprimento dos objectivos da 
União em matéria de crescimento e 
emprego, e também, durante períodos de 
crise económica ou social, ser combinado 
com os esforços para estimular a 
economia, a protecção e criação de 
emprego e a coesão social, respeitando 
simultaneamente as prioridades e 
necessidades específicas dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O fortalecimento da governação 
económica deve ser acompanhado pelo 
reforço da legitimidade democrática da 
governação europeia, o que deverá ser 
alcançado através de uma participação 
mais estreita e oportuna do Parlamento 
Europeu e dos parlamentos nacionais em 
todos os processos de coordenação das 
políticas económicas, com a utilização 
plena dos instrumentos fornecidos pelo 
TFUE, nomeadamente 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



PA\852020PT.doc 7/17 PE454.658v01-00

PT

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na avaliação de um pedido de 
prorrogação de prazo para correcção do 
défice excessivo, deverão ser tidas 
especialmente em consideração as 
situações de grave crise económica que 
afectem o regular funcionamento da 
União Económica e Monetária.

(12) Na avaliação de um pedido de 
prorrogação de prazo para correcção do
défice excessivo, deverão ser tidas 
especialmente em consideração as 
situações de grave crise económica ou 
social. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Considerar-se-á que o carácter excessivo 
do défice orçamental em relação ao valor 
de referência é excepcional, na acepção do 
artigo 126.º, n.º 2, alínea a), segundo 
travessão, do Tratado, quando resulte de 
uma circunstância excepcional não 
controlável pelo Estado-Membro em causa 
e que tenha um impacto significativo na 
situação das finanças públicas, ou quando 
resulte de uma recessão económica grave.

1. Considerar-se-á que o carácter excessivo 
do défice orçamental em relação ao valor 
de referência é excepcional, na acepção do 
artigo 126.º, n.º 2, alínea a), segundo 
travessão, do TFUE, quando resulte de 
uma circunstância excepcional não 
controlável pelo Estado-Membro em causa 
e que tenha um impacto significativo na 
situação das finanças públicas, ou quando 
resulte de uma recessão económica ou 
social grave.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do Tratado, 
a Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento 
comum para a União e a qualidade geral 
das finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do Conselho 
[…] relativa aos requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos 
Estados-Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 
privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 
consideração quaisquer outros factores que, 

3. Para efeitos da elaboração do relatório 
previsto no artigo 126.º, n.º 3, do TFUE, a 
Comissão tomará em conta todos os 
factores pertinentes, conforme referido 
nesse mesmo artigo. O relatório reflectirá 
de modo adequado a evolução da situação 
económica a médio prazo (em especial, o 
crescimento potencial, as condições 
cíclicas prevalecentes, a inflação e os 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos) e a evolução da situação 
orçamental a médio prazo (em especial, os 
esforços de consolidação orçamental em 
«períodos favoráveis», o investimento 
público, a implementação de políticas no 
contexto da estratégia de crescimento e 
emprego da União e a qualidade geral das 
finanças públicas, nomeadamente a 
conformidade com a Directiva do Conselho 
[…] relativa aos requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos 
Estados-Membros). O relatório analisará 
igualmente a evolução da situação da 
dívida a médio prazo se pertinente (em 
especial, reflectirá adequadamente os 
factores de risco, incluindo a estrutura dos 
vencimentos da dívida e as unidades 
monetárias em que é expressa a dívida, as 
operações de ajustamento dívida-fluxo, as 
reservas cumuladas e outros activos 
públicos, as garantias, nomeadamente as 
associadas ao sector financeiro, os passivos 
explícitos e implícitos associados ao 
envelhecimento demográfico e a dívida 
privada na medida em que esta pode 
representar um passivo potencial para as 
autoridades públicas). Além disso, a 
Comissão tomará devidamente em 
consideração quaisquer outros factores que, 
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na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial atenção às 
contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira. 

na opinião do Estado-Membro em causa, 
sejam pertinentes para uma apreciação 
qualitativa exaustiva do excesso em relação 
ao valor de referência e tenham sido 
comunicados pelo Estado-Membro à 
Comissão e ao Conselho. Neste contexto, 
será concedida especial atenção às 
contribuições financeiras destinadas a 
fomentar a solidariedade internacional e a 
realizar os objectivos políticos da União, 
incluindo a estabilidade financeira.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea d-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(D-A) o número 5 passa a ter a seguinte 
redacção:
"5. No quadro de todas as apreciações 
orçamentais integradas no procedimento 
relativo aos défices excessivos, a 
Comissão e o Conselho ponderarão 
cuidadosamente a implementação de 
reformas estruturais conducentes ao 
cumprimento dos objectivos da União em 
matéria de crescimento e emprego."

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 2 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do Tratado tiverem surgido na sequência 
da implementação de reformas dos 
sistemas de pensões que introduzam um 
sistema em vários pilares que inclua um 
pilar obrigatório de capitalização integral, 
a Comissão e o Conselho tomarão 
igualmente em consideração, na apreciação 
da evolução dos valores do défice e da 
dívida, os custos da reforma para o pilar 
de gestão pública. Nos casos em que o 
rácio da dívida excede o valor de 
referência, os custos da reforma apenas 
serão considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, durante um 
período de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor de uma tal reforma, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor da reforma, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do Tratado, quanto à revogação total 
ou parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.os 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
trajectória decrescente. Além disso, 

7. Quando, num Estado-Membro, o 
excesso do défice ou o incumprimento dos 
requisitos relativos ao critério da dívida 
nos termos do artigo 126.º, n.º 2, alínea b) 
do TFUE tiverem surgido na sequência da 
implementação de reformas estruturais 
conducentes ao cumprimento dos 
objectivos da União em matéria de 
crescimento e emprego, a Comissão e o 
Conselho tomarão igualmente em 
consideração, na apreciação da evolução 
dos valores do défice e da dívida, o 
contributo dessas reformas para a 
preservação ou a criação de emprego e 
para a redução da pobreza. Nos casos em 
que o rácio da dívida excede o valor de 
referência, os custos das reformas apenas 
serão considerados se o défice se mantiver 
próximo do valor de referência. Para o 
efeito, toma-se em conta, durante um 
período de cinco anos a contar da data de 
entrada em vigor de tais reformas, o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução do défice e da dívida 
numa base linear degressiva. Além disso, 
independentemente da data de entrada em 
vigor das reformas, toma-se em conta o 
respectivo custo líquido, tal como 
reflectido na evolução da dívida, durante 
um período transitório de cinco anos a 
contar de [data de entrada em vigor do 
presente regulamento - a inserir] na mesma 
base linear degressiva. O custo líquido 
assim calculado será tomado em conta 
também para a decisão do Conselho, 
formulada de acordo com o artigo 126, n.º 
12, do TFUE, quanto à revogação total ou 
parcial das suas decisões, formuladas ao 
abrigo do artigo 126.º, n.os 6 a 9 e n.º 11, se 
o défice tiver diminuído significativamente 
e de modo contínuo e tiver atingido um 
nível próximo do valor de referência e, no 
caso de incumprimento dos requisitos 
relativos ao critério da dívida, se a 
evolução da dívida tiver seguido uma 
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também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total da reforma 
dos sistemas de pensões acima 
mencionada.

trajectória decrescente. Além disso, 
também deve ser tomada em consideração 
a redução deste custo líquido decorrente de 
uma inversão parcial ou total das reformas 
estruturais acima mencionadas.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A recomendação do Conselho formulada 
nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado estabelecerá um prazo máximo de 
seis meses para o Estado-Membro em 
causa tomar medidas eficazes. A 
recomendação do Conselho estabelecerá 
igualmente um prazo para a correcção da 
situação de défice excessivo, que deverá 
ser realizada no ano seguinte à sua 
identificação, salvo se se verificarem 
circunstâncias especiais. Na recomendação, 
o Conselho exigirá que o Estado-Membro 
cumpra os seus objectivos orçamentais 
anuais que, com base nas previsões 
subjacentes à recomendação, possibilitarão 
uma melhoria anual mínima de 0,5 % do 
PIB, como valor de referência, do seu saldo 
corrigido de variações cíclicas, líquido de 
medidas pontuais ou temporárias, a fim de 
assegurar a correcção da situação de défice 
excessivo no prazo fixado na 
recomendação.

4. A recomendação do Conselho, 
formulada nos termos do n.º 7 do artigo 
126.º do TFUE e após consulta do 
Parlamento Europeu, estabelecerá um 
prazo máximo de seis meses para o Estado-
Membro em causa tomar medidas eficazes. 
A recomendação do Conselho estabelecerá 
igualmente um prazo para a correcção da 
situação de défice excessivo, que deverá 
ser realizada no ano seguinte à sua 
identificação, salvo se se verificarem 
circunstâncias especiais. Na recomendação, 
o Conselho, tendo em plena consideração 
do artigo 9 º do TFUE, em particular no 
que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, a garantia de uma 
protecção social adequada e a luta contra 
a exclusão social, bem como os objectivos 
da União em matéria de crescimento e 
emprego, exigirá que o Estado Membro 
cumpra os seus objectivos orçamentais 
anuais que, com base nas previsões 
subjacentes à recomendação, possibilitarão 
uma melhoria anual mínima de 0,5 % do 
PIB, como valor de referência, do seu saldo 
corrigido de variações cíclicas, líquido de 
medidas pontuais ou temporárias, a fim de 
assegurar a correcção da situação de défice 
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excessivo no prazo fixado na 
recomendação

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma recomendação 
dirigida nos termos do artigo 126.º, n.º 7, 
do Tratado e, após a adopção dessa 
recomendação, ocorram acontecimentos 
económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas, o Conselho pode decidir, 
com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma recomendação 
revista, ao abrigo do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado. A recomendação revista, tendo em 
conta os factores pertinentes mencionados 
no artigo 2.º, n.º 3, do presente 
Regulamento, pode designadamente 
prorrogar por um ano o prazo para a 
correcção da situação de défice excessivo. 
O Conselho apreciará a eventual ocorrência 
de acontecimentos económicos adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, face às 
previsões económicas contidas na sua 
recomendação. O Conselho poderá também 
decidir, com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma recomendação 
revista nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado no caso de uma crise económica 
grave de natureza geral.

5. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma recomendação 
dirigida nos termos do n.º 7 do artigo 126.º 
do TFUE e, após a adopção dessa 
recomendação, ocorram acontecimentos 
económicos ou sociais adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, o 
Conselho pode decidir, com base numa 
recomendação da Comissão e após 
consulta do Parlamento Europeu, adoptar 
uma recomendação revista, ao abrigo do n.º 
7 do artigo 126.º. A recomendação revista, 
tendo em conta os factores pertinentes 
mencionados no artigo 2.º, n.º 3, do 
presente Regulamento, pode 
designadamente prorrogar por um ano o 
prazo para a correcção da situação de 
défice excessivo. O Conselho apreciará a 
eventual ocorrência de acontecimentos 
económicos ou sociais adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, face às 
previsões económicas contidas na sua 
recomendação. O Conselho poderá também 
decidir, com base numa recomendação da 
Comissão e após consulta do Parlamento 
Europeu, adoptar uma recomendação 
revista nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
TFUE no caso de uma crise económica ou 
social grave.
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Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as decisões do Conselho de 
notificar os Estados-Membros participantes 
em causa para que estes tomem medidas 
destinadas a reduzir o défice, nos termos 
do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado, serão 
adoptadas no prazo de dois meses a contar 
da data da decisão do Conselho que tiver 
estabelecido não terem sido tomadas 
medidas eficazes nos termos do artigo 
126.º, n.º 8. Na notificação, o Conselho 
exigirá que o Estado-Membro cumpra os 
seus objectivos orçamentais anuais que, 
com base nas previsões subjacentes à 
notificação, possibilitam uma melhoria 
anual mínima de 0,5 % do PIB, como valor 
de referência, do seu saldo corrigido de 
variações cíclicas, líquido de medidas 
extraordinárias ou temporárias, a fim de 
assegurar a correcção da situação de défice 
excessivo no prazo fixado na notificação. 
O Conselho definirá igualmente as medidas 
conducentes ao cumprimento destes 
objectivos.

1. Todas as decisões do Conselho de 
notificar os Estados-Membros participantes 
em causa para que estes tomem medidas 
destinadas a reduzir o défice, nos termos 
do nº 9 do artigo 126º, serão adoptadas, 
após consulta do Parlamento Europeu, no 
prazo de dois meses a contar da data da 
decisão do Conselho que tiver estabelecido 
que não foram tomadas medidas eficazes 
nos termos do nº 8 do artigo 126º. Na 
notificação, o Conselho exigirá que o 
Estado-Membro cumpra os seus objectivos 
orçamentais anuais que, com base nas 
previsões subjacentes à notificação, 
possibilitam uma melhoria anual mínima 
de 0,5 % do PIB, como valor de referência, 
do seu saldo corrigido de variações 
cíclicas, líquido de medidas extraordinárias 
ou temporárias, a fim de assegurar a 
correcção da situação de défice excessivo 
no prazo fixado na notificação. O Conselho 
definirá igualmente as medidas 
conducentes ao cumprimento destes 
objectivos.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso tenham sido tomadas medidas 
eficazes, em resposta a uma notificação 
dirigida nos termos do artigo 126.º, n.º 9, 
do Tratado e, após a adopção dessa 
notificação, ocorram acontecimentos 
económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas, o Conselho pode decidir, 
com base numa recomendação da 
Comissão, adoptar uma notificação revista, 
ao abrigo do artigo 126.º, n.º 9, do Tratado. 
A notificação revista, tendo em conta os 
factores pertinentes mencionados no artigo 
2.º, n.º 3, do presente Regulamento, pode 
designadamente prorrogar por um ano o 
prazo para a correcção da situação de 
défice excessivo. O Conselho apreciará a 
eventual ocorrência de acontecimentos 
económicos adversos e imprevistos com 
um impacto desfavorável significativo nas 
finanças públicas face às previsões 
económicas contidas na sua notificação. O 
Conselho poderá também decidir, com 
base numa recomendação da Comissão, 
adoptar uma recomendação revista nos 
termos do artigo 126.º, n.º 7, do Tratado no 
caso de uma crise económica grave de 
natureza geral.

2. Caso o Estado-Membro em causa tenha 
tomado medidas eficazes em resposta a 
uma notificação dirigida nos termos do nº 9 
do artigo 126º e, após a adopção dessa 
notificação, ocorram acontecimentos 
económicos ou sociais adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, o 
Conselho pode decidir, com base numa 
recomendação da Comissão e após 
consulta do Parlamento Europeu, adoptar 
uma notificação revista, ao abrigo do nº 9 
do artigo 126º do TFUE. A notificação 
revista, tendo em conta os factores 
pertinentes mencionados no artigo 2.º, n.º 
3, do presente Regulamento, pode 
designadamente prorrogar por um ano o 
prazo para a correcção da situação de 
défice excessivo. O Conselho apreciará a 
eventual ocorrência de acontecimentos 
económicos ou sociais adversos e 
imprevistos com um impacto desfavorável 
significativo nas finanças públicas, face às 
previsões económicas contidas na sua 
notificação. O Conselho poderá também 
decidir, com base numa recomendação da 
Comissão e após consulta do Parlamento 
Europeu, adoptar uma notificação revista 
nos termos do artigo 126.º, n.º 9, do TFUE
no caso de uma recessão económica ou 
social grave.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que estiverem reunidas as 
condições necessárias para aplicar o artigo 
126.º, n.º 11, do Tratado, o Conselho 
imporá sanções, nos termos dessa mesma 
disposição. Essa decisão será tomada, o 
mais tardar, no prazo de quatro meses a 
contar da decisão do Conselho que notifica 
o Estado-Membro participante em causa 
para tomar medidas nos termos do n.º 9 do 
artigo 126.º.

2. Sempre que estiverem reunidas as 
condições necessárias para aplicar o artigo 
126.º, n.º 11, do TFUE, o Conselho, após 
consulta do Parlamento Europeu, imporá 
sanções, nos termos dessa mesma 
disposição, tendo em plena consideração 
do artigo 9 º do TFUE, em particular no 
que respeita à promoção de um elevado 
nível de emprego, a garantia de uma 
protecção social adequada e a luta contra 
a exclusão social, bem como os objectivos 
da União em matéria de crescimento e 
emprego. Essa decisão será tomada, o mais 
tardar, no prazo de quatro meses a contar 
da decisão do Conselho que notifica o 
Estado-Membro participante em causa para 
tomar medidas nos termos do n.º 9 do 
artigo 126.º.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

7. No artigo 7º, a referência ao «artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, do Regulamento (CE) n.º 
3605/93» é substituída pela referência ao 
«artigo 3.º, n.os 2 e 3, do Regulamento 
(CE) n.º 479/2009».

7. O artigo 7.º passa a ter a seguinte 
redacção:

"7. Se os Estados-Membros 
participantes não cumprirem as decisões 
sucessivas do Conselho adoptadas nos 
termos dos n.os 7 e 9 do artigo 126.º do 
TFUE, a decisão do Conselho de impor 
sanções, nos termos do n.º 11 do artigo 
126.º do TFUE, tendo em plena 
consideração o artigo 9 º do TFUE, em 
particular no que respeita à promoção de 
um elevado nível de emprego, a garantia 
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de uma protecção social adequada e a luta 
contra a exclusão social, bem como os 
objectivos da União em matéria de 
crescimento e emprego, será tomada, em 
regra, no prazo de 16 meses a contar das 
datas de notificação previstas nos n.os 2 e 
3 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
479/2009. Caso sejam aplicados o n.º 5 
do artigo 3.º ou o n.º 2 do artigo 5.º do 
presente regulamento, o prazo de 16
meses será alterado em conformidade. 
Recorrer-se-á a um procedimento 
acelerado no caso de um défice 
programado de forma deliberada que o 
Conselho decida ser excessivo."

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

As decisões do Conselho de intensificar as 
sanções, nos termos do artigo 126.º, n.º 11, 
do Tratado, serão tomadas, o mais tardar, 
no prazo de dois meses a contar das datas 
de notificação previstas no Regulamento 
(CE) n.º 479/2009. As decisões do 
Conselho de revogar parte ou a totalidade 
das decisões que tomou por força do artigo 
126.º, n.º 12, do Tratado, serão tomadas o 
mais rapidamente possível e, em qualquer 
caso, o mais tardar no prazo de dois meses 
a contar das datas de notificação previstas 
no Regulamento (CE) n.º 479/2009.»

As decisões do Conselho de intensificar as 
sanções, nos termos do artigo 126.º, n.º 11, 
do TFUE, serão tomadas, após consulta do 
Parlamento Europeu, o mais tardar, no 
prazo de dois meses a contar das datas de 
notificação previstas no Regulamento (CE) 
n.º 479/2009. As decisões do Conselho de 
revogar parte ou a totalidade das decisões 
que tomou por força do n.º 12 do artigo 
126.º serão tomadas o mais rapidamente 
possível e, em qualquer caso, o mais tardar 
no prazo de dois meses a contar das datas 
de notificação previstas no Regulamento 
(CE) n.º 479/2009.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 10 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e o Conselho acompanharão 
regularmente a aplicação das medidas 
tomadas:

1. A Comissão e o Conselho acompanharão 
regularmente a aplicação das medidas 
tomadas e informarão o Parlamento 
Europeu dos resultados das mesmas:

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1467/97 
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do 
Tratado e serão distribuídas pelos 
Estados-Membros participantes que não 
tenham um défice excessivo, tal como 
determinado nos termos do artigo 126.º, 
n.º 6, do Tratado, proporcionalmente à 
sua participação no PNB total dos 
Estados-Membros elegíveis.

As coimas referidas no artigo 12.º do 
presente Regulamento constituem outras 
receitas referidas no artigo 311.º do TFUE
e serão utilizadas no apoio ao 
cumprimento dos objectivos de longo 
prazo da União em matéria de 
investimento e de emprego.

Or. en


