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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

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 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 políticas financeiras "prudentes"  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 acompanhada 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 directiva da Comissão relativa aos 
requisitos aplicáveis aos quadros orçamentais dos Estados-Membros. De um modo geral, o 
relator de parecer enaltece as propostas apresentadas a fim de garantir melhorias nos quadros 
orçamentais nacionais e incentivar os Estados-Membros a tomar, no futuro, melhores decisões 
em matéria orçamental. São nomeadamente necessárias propostas para melhorar a 
comunicação estatística dos dados orçamentais para evitar a repetição de acontecimentos 
recentes em alguns Estados-Membros. De forma análoga, as propostas para a constituição de 
serviços orçamentais independentes, de normas financeiras nacionais e de um quadro 
orçamental plurianual obrigatório deveriam igualmente contribuir para uma maior 
estabilidade orçamental.

No entanto, o relator de parecer considera necessárias certas clarificações e modificações, 
pelo que propõe alterações incidentes sobre as seguintes questões-chave:

- O objectivo geral da presente proposta deve estar claramente vinculada 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.  Igualmente importante é a proposta de 
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regras a fim de assegurar melhorias nos quadros  orçamentais nacionais no contexto do 
Semestre Europeu para a coordenação de políticas.

- Os requisitos atinentes aos quadros orçamentais nacionais devem garantir não só que o 
planeamento financeiro dos Estados-Membros assente em previsões realistas, mas também 
garantir que seja dispensada a devida atenção à sustentabilidade dos respectivos sistemas de 
protecção social, incluindo sistemas de saúde e de pensões.

- Os requisitos atinentes aos quadros orçamentais nacionais devem ser também concebidos de 
forma a encorajar os Estados-Membros e a deixar-lhes espaço de manobra para o 
investimento público orientado para o desenvolvimento (como a educação e a formação), 
contribuindo para alcançar os objectivos de emprego e de crescimento da UE.

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 directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia 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, com a 
garantia de uma protecção social 
adequada e a luta contra a exclusão 
social.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O Conselho Europeu de 17 de 
Junho de 2010 adoptou uma nova 
estratégia para o emprego e o 



PA\852028PT.doc 5/7 PE454.660v01-00

PT

crescimento, a Estratégia "Europa 2020 , 
destinada a permitir à UE 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 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 da União e  
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 directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os Estados-Membros deverão evitar a 
adopção de políticas orçamentais 
pró-cíclicas e, perante uma conjuntura mais 
favorável, devem ser reforçados os 
esforços de consolidação orçamental. 
Regras orçamentais claramente enunciadas 
e quantificadas conduzem à prossecução
destes objectivos.

(13) Os Estados-Membros deverão evitar a 
adopção de políticas orçamentais 
pró-cíclicas e, perante uma conjuntura mais 
favorável, devem ser reforçados os 
esforços de consolidação orçamental. Os 
esforços de consolidação orçamental 
deverão, também, permitir espaço de 
manobra, em particular para o 
investimento público conducente à 
realização dos objectivos de crescimento e 
emprego da União. Regras orçamentais 
claramente enunciadas e quantificadas 
conduzem à prossecução destes objectivos.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros deverão basear o 
seu plano orçamental em previsões 
macroeconómicas e orçamentais realistas, 
recorrendo, para isso, às informações mais 
actualizadas. O planeamento orçamental 
deverá basear-se no cenário 
macro-orçamental mais provável ou num 
cenário mais prudente que revele 
claramente quaisquer desvios em relação 
ao cenário macro-orçamental mais 
provável. As previsões macroeconómicas e 
orçamentais serão elaboradas tendo em 
conta, consoante a sua pertinência, as 
previsões da Comissão. Deverão ser 
explicadas quaisquer diferenças entre o 
cenário macro-orçamental escolhido e as 
previsões da Comissão.

1. Os Estados-Membros deverão basear o 
seu plano orçamental em previsões 
macroeconómicas e orçamentais realistas, 
recorrendo, para isso, às informações mais 
actualizadas tendo devidamente em conta 
a sustentabilidade dos seus sistemas de 
protecção social, incluindo os sistemas de 
pensões e de saúde. O planeamento 
orçamental deverá basear-se no cenário 
macro-orçamental mais provável ou num 
cenário mais prudente que revele 
claramente quaisquer desvios em relação 
ao cenário macro-orçamental mais 
provável. As previsões macroeconómicas e 
orçamentais serão elaboradas tendo em 
conta, consoante a sua pertinência, as 
previsões da Comissão. Deverão ser 
explicadas quaisquer diferenças entre o 
cenário macro-orçamental escolhido e as
previsões da Comissão.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 5 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão estabelecer 
regras orçamentais numéricas tendentes a 
promover o cumprimento das obrigações 
que lhes incumbem por força do Tratado 
em matéria de política orçamental. As 
referidas regras incluem, nomeadamente: 

Os Estados-Membros deverão estabelecer 
regras orçamentais numéricas tendentes a 
promover o cumprimento das obrigações 
que lhes incumbem por força do Tratado 
em matéria de política orçamental,
permitindo um espaço de manobra, em 
particular para o investimento público 
conducente à realização dos objectivos de
crescimento e emprego da União.  As 
referidas regras incluem, nomeadamente: 
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Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a adopção de um plano orçamental 
plurianual, no qual se inclua a prossecução 
dos objectivos orçamentais de médio 
prazo. 

b) a adopção de um plano orçamental 
plurianual, no qual se inclua a prossecução 
dos objectivos orçamentais de médio 
prazo, tendo igualmente em conta o artigo 
9.º do TFUE, em particular no que diz 
respeito à promoção de um elevado nível 
de emprego, à garantia de protecção 
social adequada e da luta contra a 
exclusão social, e aos objectivos de 
crescimento e de emprego da União.  

Or. en


