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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

Em novembro de 2011, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram formalmente o pacote 
legislativo visando reforçar a governação económica da UE e da zona euro. O pacote era 
composto por seis propostas: quatro delas tratam de questões orçamentais, incluindo uma 
reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), enquanto dois novos regulamentos 
têm por objetivo detetar e resolver os desequilíbrios macroeconómicos emergentes na UE e na 
zona euro.

O Regulamento relativo ao reforço da supervisão das situações orçamentais e à supervisão e 
coordenação das políticas económicas, bem como o Regulamento relativo à aceleração e 
clarificação da aplicação do procedimento relativo aos défices excessivos, foram criados para 
reforçar a disciplina orçamental na UE. O Regulamento relativo à execução eficaz da 
supervisão orçamental na área do euro prevê ainda um sistema de mecanismos de execução 
sob a forma de sanções para os países membros da zona euro. 

Observações

A proposta de Regulamento da Comissão estabelece requisitos acrescidos de fiscalização das 
políticas orçamentais nacionais, propõe um calendário orçamental comum e solicita um 
acompanhamento mais rigoroso das decisões em matéria orçamental dos Estados-Membros 
objeto de um procedimento de défice excessivo.

O relator acolhe favoravelmente a iniciativa de acompanhamento sincronizado das políticas 
orçamentais, nomeadamente as disposições relativas ao estabelecimento de um calendário 
orçamental comum, de quadros orçamentais baseados em regras, bem como de uma 
supervisão reforçada dos Estados-Membros objeto de um procedimento de défice excessivo. 
No entanto, o relator considera que a execução da supervisão orçamental deve estar sempre 
subordinada aos grandes objetivos da União Europeia e, em particular, às exigências do artigo 
9 º do TFUE relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego e a garantia de 
uma proteção social adequada.

Igualmente importante, o relator entende que a política orçamental da UE deve ser 
plenamente alinhada com a nova estratégia para o crescimento e o emprego - a Estratégia UE 
2020 - que foi também criada para ajudar a UE a sair da crise e para orientar a respetiva 
economia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, acompanhado de elevados 
níveis de emprego, produtividade e coesão social.

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 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Conselho Europeu, reunido em 
17 de junho de 2010, adotou 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.

Or. en

Justificação

O novo Regulamento no domínio da governação económica deve estar em conformidade com 
os objetivos da estratégia UE 2020 da União. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar a solidez das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
possível. Os Estados-Membros devem 
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da fiscalização
sincronizada das suas políticas 
orçamentais. 

(5) É na fase de planeamento que melhor 
se pode assegurar o equilíbrio das finanças 
públicas, devendo, portanto, os desvios 
importantes ser identificados o mais cedo 
possível. Os Estados-Membros devem 
retirar benefícios não apenas da fixação de 
princípios orientadores e de metas 
orçamentais, mas também da avaliação
sincronizada das suas políticas 
orçamentais. 

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
deve melhorar a sincronização das 
principais etapas da preparação dos 
orçamentos nacionais, contribuindo, assim, 
para a eficácia do Semestre Europeu na sua 
vertente de coordenação das políticas 
orçamentais. A adoção de um calendário 
orçamental comum deve conduzir a 
sinergias mais fortes, facilitando a 
coordenação das políticas entre os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, e 
assegurar que as recomendações do 
Conselho e da Comissão são devidamente 
integradas no processo nacional de adoção 
do orçamento.

(6) O estabelecimento de um calendário 
orçamental comum para os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
pode melhorar a sincronização dos dados 
de base da preparação dos orçamentos 
nacionais, contribuindo, assim, para a 
eficácia do Semestre Europeu na sua 
vertente de coordenação das políticas 
orçamentais e na promoção do 
crescimento e emprego. A adoção de um 
calendário orçamental comum deve 
conduzir a sinergias mais fortes, facilitando 
a coordenação das políticas entre os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, e 
assegurar que as recomendações do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão são devidamente integradas no 
processo nacional de adoção do orçamento.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 
da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 

(7) Há provas inequívocas de que os 
quadros orçamentais assentes em regras 
contribuem eficazmente para a prossecução 
de políticas orçamentais sólidas e 
sustentáveis. A introdução de regras 
orçamentais nacionais consonantes com os 
objetivos orçamentais estabelecidos a nível 
da União deve ser um elemento essencial 
para garantir o respeito do disposto no 
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Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
Concretamente, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras em matéria de 
equilíbrio estrutural do orçamento que 
transponham para a legislação nacional os 
princípios essenciais do quadro orçamental 
da União. A eficácia dessa transposição 
deve ser garantida através de regras 
vinculativas, consagradas, de preferência, 
a nível constitucional, que demonstrem o 
máximo empenho das autoridades 
nacionais no cumprimento do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento.

Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
Concretamente, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras em matéria de 
equilíbrio estrutural do orçamento que 
transponham para a legislação nacional os 
princípios essenciais do quadro orçamental 
e do emprego da União. A referida
transposição deve ser garantida através de 
regras vinculativas nacionais, que 
demonstrem o máximo empenho das 
autoridades nacionais no cumprimento do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O anúncio de previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
tendenciosas e irrealistas pode prejudicar 
consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, 
consequentemente, comprometer o respeito 
da disciplina orçamental. É possível obter, 
de organismos independentes, previsões 
macroeconómicas imparciais e realistas.

(8) O anúncio de previsões 
macroeconómicas e orçamentais 
tendenciosas e irrealistas pode prejudicar 
consideravelmente a eficácia do 
planeamento orçamental e, 
consequentemente, comprometer o respeito 
da disciplina orçamental. É possível obter, 
de organismos independentes, previsões 
macroeconómicas imparciais e mais
realistas.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Esta supervisão gradualmente (9) Esta avaliação gradualmente reforçada 
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reforçada complementará ainda as 
disposições em vigor do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento e reforçará a 
supervisão da disciplina orçamental nos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. O 
estabelecimento de um procedimento de 
fiscalização gradualmente aperfeiçoado 
deve contribuir para a obtenção de 
melhores resultados orçamentais, o que 
beneficiará todos os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro. No âmbito de um 
procedimento gradualmente reforçado, 
uma fiscalização mais rigorosa é 
particularmente útil para os 
Estados-Membros que são objeto do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos.

complementará ainda as disposições em 
vigor do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento e reforçará a avaliação da 
disciplina orçamental nos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. O 
estabelecimento de um procedimento de 
avaliação gradualmente aperfeiçoado deve 
contribuir para a obtenção de melhores 
resultados orçamentais, o que beneficiará 
todos os Estados-Membros cuja moeda é o 
euro. No âmbito de um procedimento 
gradualmente reforçado, uma avaliação
mais rigorosa é particularmente útil para os 
Estados-Membros que são objeto do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fiscalização mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 

(12) A avaliação mais rigorosa dos 
Estados-Membros que são objeto de um 
procedimento relativo aos défices 
excessivos deve permitir a identificação 
dos riscos de que um Estado-Membro não 
cumpra o prazo para a correção da situação 
de défice excessivo. Caso sejam 
identificados riscos desse tipo, a Comissão 
deve formular uma recomendação dirigida 
ao Estado-Membro para este tome medidas 
num determinado prazo, devendo essa 
recomendação ser apresentada ao 
Parlamento do Estado-Membro em causa, a 
pedido deste. Essa avaliação deve permitir 
a rápida correção de qualquer evolução que 
ponha em risco a correção da situação de 
défice excessivo no prazo estabelecido. A 
avaliação da observância dessa 
recomendação da Comissão deve constar 
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da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no fato 
de o Estado-Membro ter ou não seguido a 
recomendação da Comissão.

da avaliação contínua, efetuada pela 
Comissão, da eficácia das medidas 
destinadas a corrigir a situação de défice 
excessivo. Ao determinar se foram 
tomadas medidas eficazes para corrigir a 
situação de défice excessivo, o Conselho 
deve também basear a sua decisão no facto 
de o Estado-Membro ter ou não seguido a 
recomendação da Comissão, bem como em 
que grau as referidas medidas afetam os 
objetivos do emprego. Devem prever-se 
sanções para os casos de incumprimento. 
No entanto, cada Estado-Membro deve 
manter a soberania orçamental. No 
quadro de todas as apreciações 
orçamentais integradas no procedimento 
relativo aos défices excessivos, o Conselho 
e a Comissão têm devidamente em conta a 
aplicação de sistemas de segurança social 
conducentes ao cumprimento dos 
objetivos da União em matéria de 
crescimento sustentável.

Or. en

Justificação

A consolidação orçamental deve permitir margem de manobra nomeadamente para que se 
efetuem investimentos sociais, importantes e de longo prazo, bem como reformas estruturais.  

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem publicar 
anualmente os seus planos orçamentais de 
médio prazo em conformidade com o seu 
quadro orçamental de médio prazo, com 
base em previsões macroeconómicas 
independentes, juntamente com os 
respetivos programas de estabilidade, até 
15 de abril.

1. Os Estados-Membros devem publicar 
anualmente os seus planos orçamentais e 
de investimento económico de médio 
prazo em conformidade com o seu quadro 
orçamental de médio prazo, com base em 
previsões macroeconómicas independentes, 
juntamente com os respetivos programas 
de estabilidade, até 15 de abril.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem ter em 
vigor regras orçamentais numéricas para o 
equilíbrio orçamental conducentes, nos 
processos orçamentais nacionais, à 
realização do seu objetivo orçamental de 
médio prazo, como definido no artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97. Tais 
regras devem abranger as administrações 
públicas no seu todo e ter caráter 
vinculativo, consagrado, de preferência, a 
nível constitucional.

1. Os Estados-Membros devem ter em 
vigor regras orçamentais numéricas para o 
equilíbrio orçamental conducentes, nos 
processos orçamentais nacionais, à 
realização do seu objetivo orçamental de 
médio prazo, como definido no artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97. Tais 
regras nacionais devem abranger as 
administrações públicas no seu todo e ter 
caráter vinculativo.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) uma avaliação da coerência do 
projeto de plano orçamental com os 
objetivos da União em matéria de 
crescimento e de emprego, com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União e com as orientações para as 
políticas de emprego dos 
Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os objetivos de despesas e de receitas e 
suas principais componentes, em 
percentagem do PIB, no que respeita às 
administrações públicas, tendo em conta as 
condições e os critérios utilizados na 
determinação da trajetória de crescimento 
das despesas públicas, excluídas as 
medidas discricionárias em matéria de 
receitas, como previsto no artigo 5.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97;

(c) os objetivos de despesas e de receitas e 
suas principais componentes, em 
percentagem do PIB, no que respeita às 
administrações públicas, tendo em conta as 
condições e os critérios utilizados na 
determinação da trajetória de crescimento 
das despesas públicas, excluídas as 
medidas discricionárias em matéria de 
receitas, como previsto no artigo 5.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97, bem 
como o respetivo impacto sobre o 
crescimento e o emprego;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Caso detete uma situação de 
incumprimento muito grave das obrigações 
respeitantes à política orçamental 
estabelecidas no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, a Comissão deve, no prazo 
de duas semanas a contar da apresentação 
do projeto de plano orçamental, pedir ao 
Estado-Membro em causa um projeto 
revisto de plano orçamental. Esse pedido 
deve ser tornado público.

5. Caso detete uma situação de 
incumprimento muito grave das obrigações 
respeitantes à política orçamental 
estabelecidas no Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, a Comissão deve, no prazo 
de duas semanas a contar da apresentação 
do projeto de plano orçamental, pedir ao 
Estado-Membro em causa um projeto 
revisto de plano orçamental. A Comissão 
torna público o seu pedido e a resposta do 
Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O parecer a que se refere o n.º 1 
inclui uma avaliação do compromisso do 
Estado-Membro no que respeita à 
aplicação das estratégias e dos objetivos 
políticos adotados pelo Conselho 
Europeu.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4,. O Eurogrupo deve discutir os pareceres 
da Comissão sobre os planos orçamentais 
nacionais e a situação e perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo, 
com base na avaliação global realizada 
pela Comissão nos termos do n.º 3. A 
avaliação deve ser tornada pública.

4. O Eurogrupo deve discutir os pareceres 
da Comissão sobre os planos orçamentais 
nacionais e a situação e perspetivas 
orçamentais na área do euro no seu todo, 
com base na avaliação global realizada 
pela Comissão nos termos do n.º 3. O 
Eurogrupo pode efetuar recomendações 
ao Conselho. A avaliação deve ser tornada 
pública.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No que respeita às administrações 
públicas e aos seus subsetores, o 
Estado-Membro deve apresentar 

3. No que respeita às administrações 
públicas e aos seus subsetores, o 
Estado-Membro deve apresentar 
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regularmente à Comissão e ao Comité 
Económico e Financeiro, ou ao subcomité 
que este venha a designar para o efeito, um 
relatório sobre a execução orçamental no 
ano em curso, o impacto orçamental das 
medidas discricionárias tomadas tanto do 
lado da despesa como do da receita e os 
objetivos de despesa e de receita das 
administrações públicas, assim como 
informações sobre as medidas adotadas e a 
natureza das medidas previstas para atingir 
os objetivos. O relatório deve ser tornado 
público.

regularmente à Comissão e ao Comité 
Económico e Financeiro, ou ao subcomité 
que este venha a designar para o efeito, um 
relatório sobre a execução orçamental no 
ano em curso, o impacto orçamental das 
medidas discricionárias tomadas tanto do 
lado da despesa como do da receita, a 
evolução macroeconómica incluindo o 
emprego e os objetivos de despesa e de 
receita das administrações públicas, assim 
como informações sobre as medidas 
adotadas e a natureza das medidas 
previstas para atingir os objetivos. O 
relatório deve ser tornado público.

Or. en


