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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 da área 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 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 (CE) 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 (CE) 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 de regulamento da Comissão relativo à 
execução eficaz da supervisão orçamental na área do euro. O relator pode apoiar vários 
elementos propostos pela Comissão mas gostaria, no entanto, de introduzir 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. É igualmente importante que o quadro de supervisão reforçada 
seja estabelecido no contexto do Semestre Europeu de coordenação das políticas.

- Além disso, a fim de reforçar a supervisão orçamental, o sistema de controlo do 
cumprimento deve ser composto não apenas por um sistema de multas (sanções), mas também 
por um sistema de incentivos. 

- 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 
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são objecto de qualquer procedimento relativo aos défices excessivos como propõe a 
Comissão.

- O papel do Parlamento Europeu, bem como dos parlamentos nacionais, deve ser reforçado 
em todo o processo de supervisão.

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
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE) prevê 
igualmente 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 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O Conselho Europeu de 17 de 
Junho de 2010 adoptou uma nova 
estratégia para o crescimento e o 
emprego, conhecida como «Estratégia 
Europa 2020», destinada a permitir à 
União sair mais fortalecida da crise e 
orientar a sua economia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, acompanhado de um elevado 
nível de emprego, de produtividade e de 
coesão social. O Conselho Europeu 



PA\852022PT.doc 5/12 PE454.659v01-00

PT

decidiu igualmente lançar, em 1 de 
Janeiro de 2011, o Semestre Europeu de 
coordenação das políticas para permitir 
aos Estados-Membros beneficiar de uma 
coordenação precoce a nível Europeu, 
reforçar a supervisão e avaliar 
simultaneamente as medidas orçamentais 
e as reformas estruturais que visam 
impulsionar o crescimento e o emprego.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Há que impor sanções suplementares 
para que a aplicação da supervisão 
orçamental seja mais eficaz na área do 
euro. Essas sanções deverão aumentar a 
credibilidade do quadro de supervisão 
orçamental da União. 

(3) São necessários incentivos e sanções 
suplementares para que a aplicação da 
supervisão orçamental seja mais eficaz na 
área do euro. Esses incentivos e sanções 
deverão aumentar a credibilidade do 
quadro de supervisão orçamental da União.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O quadro de supervisão orçamental 
reforçado deverá, no entanto, servir de 
apoio aos objectivos da União em matéria 
de crescimento e emprego, e também, 
durante períodos de recessão 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 
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Estados-Membros.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O fortalecimento da governação 
económica deve ser acompanhado pelo 
reforço da legitimidade democrática da 
governação europeia na União, 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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A aplicação de sanções no âmbito da 
vertente preventiva do Pacto de 
estabilidade e crescimento aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, deverá 
constituir um incentivo à definição de 
políticas orçamentais prudentes. Tais 
políticas devem assegurar que a taxa de 

(5) A aplicação de incentivos e sanções no 
âmbito da vertente preventiva do Pacto de 
estabilidade e crescimento aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, deverá 
garantir a definição de políticas 
orçamentais prudentes. Tais políticas 
devem assegurar que a taxa de crescimento 
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crescimento das despesas públicas não 
ultrapassa, em princípio, uma taxa de 
crescimento prudente do produto interno 
bruto (PIB) a médio prazo, salvo se o 
excesso for compensado por um aumento 
das receitas públicas ou se a redução 
discricionária das receitas for compensada 
por reduções nas despesas.

das despesas públicas não ultrapassa, em 
princípio, uma taxa de crescimento 
prudente do produto interno bruto (PIB) a 
médio prazo, salvo se o excesso for 
compensado por um aumento das receitas 
públicas ou se a redução discricionária das 
receitas for compensada por reduções nas 
despesas.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Há que prever a possibilidade de o 
Conselho reduzir ou a anular as sanções 
impostas aos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, com base numa proposta 
da Comissão e na sequência de um pedido 
fundamentado apresentado pelo Estado-
Membro em causa. No âmbito da vertente 
correctiva do Pacto de estabilidade e 
crescimento, a Comissão deve igualmente 
ter a possibilidade de propor a redução do 
montante ou a anulação da sanção com 
base em circunstâncias económicas 
excepcionais. 

(11) Há que prever a possibilidade de o 
Conselho reduzir ou a anular as sanções 
impostas aos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, com base numa proposta 
da Comissão e na sequência de um pedido 
fundamentado apresentado pelo Estado-
Membro em causa. No âmbito da vertente 
correctiva do Pacto de estabilidade e 
crescimento, a Comissão deve igualmente 
ter a possibilidade de propor a redução do 
montante ou a anulação da sanção com 
base em circunstâncias económicas ou 
sociais excepcionais.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O depósito não remunerado é 
libertado após correcção da situação de 
défice excessivo, enquanto os seus juros e 

(12) O depósito não remunerado é 
libertado após correcção da situação de 
défice excessivo, enquanto os seus juros e 
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o montante das multas cobradas devem ser 
distribuídos pelos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro e que não tenham um 
défice excessivo nem sejam objecto de um
procedimento relativo aos desequilíbrios 
excessivos.

o montante das multas cobradas devem ser 
utilizados para apoiar a consecução dos 
objectivos da União a longo prazo em 
matéria de investimento e emprego.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O Conselho deve ser habilitado do 
poder de adoptar decisões individuais 
relativas à aplicação dos mecanismos de 
sanção previstos 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 TFUE, este 
tipo de decisão inscreve-se plenamente no 
seguimento das medidas adoptadas pelo 
Conselho em conformidade com os artigos 
121.° e 126.° do Tratado e os 
Regulamentos (CE) n.ºs 1466/97 e (CE) n.º 
1467/97. 

(13) O Conselho deve ser habilitado do 
poder de adoptar decisões individuais 
relativas à aplicação dos mecanismos de 
sanção previstos 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 TFUE, este 
tipo de decisão inscreve-se plenamente no 
seguimento das medidas adoptadas pelo 
Conselho em conformidade com os artigos 
121.°, 126.° e 148.º do TFUE e os 
Regulamentos (CE) n.ºs 1466/97 e (CE) n.º 
1467/97.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente Regulamento estabelece um 
sistema de sanções para reforçar a 
aplicação das vertentes preventiva e 
correctiva do Pacto de estabilidade e de 

1. O presente Regulamento estabelece um 
sistema de incentivos e sanções para 
reforçar a aplicação das vertentes 
preventiva e correctiva do Pacto de 
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crescimento na área do euro. estabilidade e de crescimento na área do 
euro.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, no caso de desvios persistentes ou 
especialmente graves e importantes em 
relação uma política orçamental prudente, 
tal como previsto no artigo 6º, nº 3, do 
Regulamento (CE) nº 1466/97, o Conselho 
formular a um Estado-Membro uma 
recomendação ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
4, do Tratado, para que adopte as medidas 
de ajustamento necessárias, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
imporá igualmente a esse Estado-Membro 
a constituição de um depósito remunerado. 
A decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, deliberando 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.

1. Se, no caso de desvios persistentes ou 
especialmente graves e importantes em 
relação uma política orçamental prudente, 
tal como previsto no artigo 6º, nº 3, do 
Regulamento (CE) nº 1466/97, o Conselho 
formular a um Estado-Membro uma 
recomendação ao abrigo do artigo 121.º, n.º 
4, do TFUE, para que adopte as medidas de 
ajustamento necessárias, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão e 
após consulta ao Parlamento Europeu, 
imporá igualmente a esse Estado-Membro 
a constituição de um depósito remunerado. 
A decisão é considerada adoptada pelo 
Conselho, salvo se, deliberando 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 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
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n.º 6, do Tratado, o Conselho decidir que 
existe um défice excessivo num Estado-
Membro, impor-lhe-á, com base numa sob 
proposta da Comissão, a constituição de 
um depósito não remunerado. 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.

n.º 6, do TFUE, o Conselho decidir que 
existe um défice excessivo num Estado-
Membro, impor-lhe-á, com base numa sob 
proposta da Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu, a constituição de um 
depósito não remunerado. 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 TFUE. 

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 2, com base em 
circunstâncias económicas excepcionais ou 
na sequência de um pedido fundamentado 
apresentado pelo Estado-Membro em causa 
à Comissão no prazo de 10 dias a contar da 
data da decisão do Conselho, adoptada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado, a Comissão pode propor a 
redução ou a anulação do montante do 
depósito não remunerado.

4. Em derrogação ao n.º 2, com base em 
circunstâncias económicas ou sociais 
excepcionais ou na sequência de um 
pedido fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão no 
prazo de 10 dias a contar da data da 
decisão do Conselho, adoptada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
TFUE, a Comissão pode propor a redução 
ou a anulação do montante do depósito não 
remunerado.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 8, do Tratado, o Conselho verificar que, 
na sequência das suas recomendações o 
Estado-Membro não tomou as medidas 
eficazes no prazo estabelecido, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão, 
decidirá que o Estado-Membro pague uma 
multa. 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. 

1. Se, em conformidade com o artigo 126.º, 
n.º 8, do TFUE, o Conselho verificar que, 
na sequência das suas recomendações o 
Estado-Membro não tomou as medidas 
eficazes no prazo estabelecido, o Conselho, 
deliberando sob proposta da Comissão e 
após consulta ao Parlamento Europeu, e 
tendo em devida conta o disposto no 
artigo 9.º do TFUE, em particular no que 
respeita à promoção de um elevado nível 
de emprego, à garantia de uma protecção 
social adequada e à luta contra a exclusão 
social, bem como os objectivos da União 
em matéria de crescimento e emprego,
decidirá que o Estado-Membro pague uma 
multa. 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 TFUE. 

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao n.º 2, com base em 
circunstâncias económicas excepcionais ou 
na sequência de um pedido fundamentado 
apresentado pelo Estado-Membro em causa 
à Comissão no prazo de 10 dias a contar da 
data da decisão do Conselho, adoptada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 8, do 

4. Em derrogação ao n.º 2, com base em 
circunstâncias económicas ou sociais 
excepcionais ou na sequência de um 
pedido fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa à Comissão no 
prazo de 10 dias a contar da data da 
decisão do Conselho, adoptada em 
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Tratado, a Comissão pode propor a redução 
ou a anulação da multa.

conformidade com o artigo 126.º, n.º 8, do 
Tratado, a Comissão pode propor a redução 
ou a anulação da multa.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os juros obtidos pela Comissão sobre os 
depósitos constituídos em conformidade 
com o artigo 4.º e as multas aplicadas em 
conformidade com o artigo 5º constituem 
outras receitas, na acepção do artigo 311 ° 
do Tratado, e serão distribuídos pelos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro e 
que não apresentam um défice excessivo, 
tal como determinado em conformidade 
com o artigo 126.º, n.º 6, do Tratado, nem 
são objecto de um procedimento relativo 
aos desequilíbrios excessivos, na acepção 
do Regulamento (UE) n.º […/…], 
proporcionalmente à sua parte no 
rendimento nacional bruto (RNB) total 
dos Estados-Membros elegíveis. 

Os juros obtidos pela Comissão sobre os 
depósitos constituídos em conformidade 
com o artigo 4.º e as multas aplicadas em 
conformidade com o artigo 5º constituem 
outras receitas, na acepção do artigo 311 ° 
do Tratado, e serão utilizados para apoiar 
a consecução dos objectivos da União a 
longo prazo em matéria de investimento e 
emprego.

Or. en


