
AM\556925PT.doc PE 354.204v01-00

PT PT

16.2.2005 A6-0025/6

ALTERAÇÃO 6
apresentada por Ieke van den Burg, em nome do Grupo PSE

Relatório A6-0025/2005
Othmar Karas
Finanças Públicas na UEM - 2004

Proposta de resolução

Nº 5

5. Salienta que não existem excepções para as regras e os procedimentos do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, que todos os Estados-Membros, de pequenas ou grandes 
dimensões, deveriam beneficiar de igualdade de tratamento e que, para tal, o papel 
da Comissão, nomeadamente no diz respeito ao início do processo por défice 
excessivo, deveria ser destacado; exorta todos os Estados-Membros a levarem a bom 
termo a análise do Pacto de Estabilidade e Crescimento durante a Presidência 
luxemburguesa, procurando soluções sólidas, justas e exequíveis relativamente a 
cada capítulo, tal como definido pelo Conselho ECOFIN em 13 de Setembro de 
2004, reforçando simultaneamente os aspectos preventivos, contemplando de forma 
mais adequada as diferenças observadas nas situações económicas e melhorando a 
aplicação do processo por défice excessivo (medidas correctoras do Pacto) e a 
governação económica;
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ALTERAÇÃO 7
apresentada por Ieke van den Burg, em nome do Grupo PSE

Relatório A6-0025/2005
Othmar Karas
Finanças Públicas na UEM (2004)

Proposta de resolução

Nº 5 bis (novo)

5 bis. Propõe, no âmbito da análise do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da procura 
de critérios construtivos no domínio da dívida pública, a introdução de uma clara 
distinção entre investimento e despesas correntes, com o requisito de que, ao longo 
do ciclo económico, os governos contraiam empréstimos apenas para investimento e 
não para financiamento de despesas correntes; considera que tal não deve conduzir 
a uma orçamentação menos rigorosa ou a uma contabilidade criativa e que a 
definição de despesa que deve ser considerada como investimento no quadro do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento deveria circunscrever-se absolutamente aos 
investimentos na educação, serviços sociais, investigação e desenvolvimento, 
transportes e infra-estruturas de comunicação e infra-estruturas para energias 
renováveis;
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ALTERAÇÃO 8
apresentada por Sahra Wagenknecht e Pedro Guerreiro, em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A6-0025/2005
Othmar Karas
Finanças Públicas na UEM (2004)

Proposta de resolução

Nº 2 bis (novo)

2 bis. Considera que o Pacto de Estabilidade e Crescimento é desprovido de racionalidade 
económica, não tem contribuído para o crescimento económico e evidencia uma 
certa hostilidade contra o sector público; exorta à revogação do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento e à criação de um Pacto de Crescimento e Emprego;
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ALTERAÇÃO 9
apresentada por Sahra Wagenknecht e Pedro Guerreiro, em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A6-0025/2005
Othmar Karas
Finanças Públicas na UEM (2004)

Proposta de resolução

Nº 2 ter (novo)

2 ter. Destaca a importância que assume, para efeitos de promoção da coesão económica 
e social, a realização de investimentos públicos à escala comunitária e nacional, 
nomeadamente a realização de investimentos nas regiões com atrasos de 
desenvolvimentos; considera, por conseguinte, ser essencial revogar o Pacto de 
Estabilidade e Crescimento atendendo aos seus efeitos adversos para uma correcta 
implementação dos Fundos Estruturais e para o nível de investimentos em geral;
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