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Alteração 7
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Citação 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão sobre um ministro europeu da 
Economia e das Finanças,

Or. en

Alteração 8
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Citação 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o relatório Böge/Berès 
sobre um roteiro para a capacidade 
orçamental da área do euro1a,
_________________
1a (2015/2344(INI)).

Or. en

Alteração 9
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros é uma 
questão de interesse comum. Os Estados-
Membros cuja moeda é o euro têm 
particular interesse e responsabilidade na 

(1) A coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros é uma 
questão de interesse comum. Os Estados-
Membros cuja moeda é o euro têm 
particular interesse e responsabilidade na 
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condução de políticas económicas 
promotoras do bom funcionamento da 
União Económica e Monetária e na 
prevenção de políticas que a 
comprometam, no contexto de orientações 
gerais formuladas pelo Conselho.

condução de políticas económicas 
promotoras do bom funcionamento da 
União Económica e Monetária e na 
prevenção de políticas que a 
comprometam, no contexto de orientações 
gerais formuladas pelas instituições da 
União.

Or. en

Alteração 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Desde a sua criação, a área do 
euro é composta por países que revelam 
divergências não negligenciáveis em 
questões económicas, fiscais e sociais que 
prejudicam fortemente a sua eficácia. 
Estas divergências obrigam a União a 
adotar atos legislativos que atentam 
contra a soberania nacional dos seus 
Estados-Membros, de que é testemunha 
este instrumento orçamental de 
convergência e competitividade.

Or. fr

Alteração 11
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro devem tomar medidas que 
reforcem a resiliência das suas economias 

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro devem tomar medidas que 
reforcem a resiliência das suas economias 
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através de reformas estruturais e 
investimentos direcionados. A Cimeira do 
Euro de dezembro de 2018 mandatou o 
Eurogrupo para trabalhar sobre a conceção, 
as modalidades de execução e o calendário 
de um instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a área 
do euro. A fim de velar por que os Estados-
Membros realizem reformas estruturais e 
investimentos de forma sustentada, 
coerente e bem coordenada, cumpre 
estabelecer um quadro de governação que 
permita ao Conselho emitir orientações 
estratégicas sobre as prioridades de 
reforma e de investimento a realizar na 
área do euro pelos Estados-Membros. Esse 
quadro reforçaria a convergência e a 
competitividade da área do euro. O 
Conselho também deve fornecer 
orientações específicas por país sobre as 
reformas individuais e os objetivos de 
investimento dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, os quais podem ser 
apoiados através do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade. Uma vez que esse quadro 
diz especificamente respeito aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, só os 
membros do Conselho que os representam 
devem participar nas votações ao abrigo do 
presente regulamento.

através de reformas estruturais e 
investimentos direcionados. A Cimeira do 
Euro de dezembro de 2018 mandatou o 
Eurogrupo para trabalhar sobre a conceção, 
as modalidades de execução e o calendário 
de um instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a área 
do euro. A fim de velar por que os Estados-
Membros realizem reformas estruturais e 
investimentos de forma sustentada, 
coerente e bem coordenada, cumpre 
estabelecer um quadro de governação que 
permita ao Conselho emitir orientações 
estratégicas sobre as prioridades de 
reforma e de investimento a realizar na 
área do euro pelos Estados-Membros. Esse 
quadro reforçaria a convergência e a 
competitividade da área do euro. Uma vez 
que esse quadro diz especificamente 
respeito aos Estados-Membros cuja moeda 
é o euro, só os membros do Conselho que 
os representam devem participar nas 
votações ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 12
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro devem tomar medidas que 
reforcem a resiliência das suas economias 

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro devem tomar medidas que 
reforcem a resiliência das suas economias. 
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através de reformas estruturais e 
investimentos direcionados. A Cimeira do 
Euro de dezembro de 2018 mandatou o 
Eurogrupo para trabalhar sobre a conceção, 
as modalidades de execução e o calendário 
de um instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a área 
do euro. A fim de velar por que os Estados-
Membros realizem reformas estruturais e 
investimentos de forma sustentada, 
coerente e bem coordenada, cumpre 
estabelecer um quadro de governação que 
permita ao Conselho emitir orientações 
estratégicas sobre as prioridades de 
reforma e de investimento a realizar na 
área do euro pelos Estados-Membros. Esse 
quadro reforçaria a convergência e a 
competitividade da área do euro. O 
Conselho também deve fornecer 
orientações específicas por país sobre as 
reformas individuais e os objetivos de 
investimento dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, os quais podem ser 
apoiados através do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade. Uma vez que esse quadro 
diz especificamente respeito aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, só os 
membros do Conselho que os representam 
devem participar nas votações ao abrigo do 
presente regulamento.

A Cimeira do Euro de dezembro de 2018 
mandatou o Eurogrupo para trabalhar sobre 
a conceção, as modalidades de execução e 
o calendário de um instrumento orçamental 
de convergência e competitividade para a 
área do euro. A fim de velar por que os 
Estados-Membros reformem e invistam 
nas suas economias de forma sustentada, 
coerente e bem coordenada, cumpre 
estabelecer um quadro de governação que 
permita ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho emitir orientações estratégicas 
sobre as prioridades de reforma e de 
investimento a realizar na área do euro 
pelos Estados-Membros no contexto do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade. Esse quadro reforçaria a 
convergência e a competitividade da área 
do euro. Todos os membros do 
Parlamento Europeu podem participar 
nas votações e só os membros do Conselho 
que os representam devem participar nas 
votações ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 13
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro devem tomar medidas que 
reforcem a resiliência das suas economias 
através de reformas estruturais e 

(2) A fim de assegurar o bom 
funcionamento da União Económica e 
Monetária, os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro devem tomar medidas que 
reforcem a resiliência das suas economias 
através de reformas estruturais e 
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investimentos direcionados. A Cimeira do 
Euro de dezembro de 2018 mandatou o 
Eurogrupo para trabalhar sobre a conceção, 
as modalidades de execução e o calendário 
de um instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a área 
do euro. A fim de velar por que os Estados-
Membros realizem reformas estruturais e 
investimentos de forma sustentada, 
coerente e bem coordenada, cumpre 
estabelecer um quadro de governação que 
permita ao Conselho emitir orientações 
estratégicas sobre as prioridades de 
reforma e de investimento a realizar na 
área do euro pelos Estados-Membros. Esse 
quadro reforçaria a convergência e a 
competitividade da área do euro. O 
Conselho também deve fornecer 
orientações específicas por país sobre as 
reformas individuais e os objetivos de 
investimento dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, os quais podem ser 
apoiados através do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade. Uma vez que esse quadro 
diz especificamente respeito aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, só os 
membros do Conselho que os representam 
devem participar nas votações ao abrigo do 
presente regulamento.

investimentos direcionados. A Cimeira do 
Euro de dezembro de 2018 mandatou o 
Eurogrupo para trabalhar sobre a conceção, 
as modalidades de execução e o calendário 
de um instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a área 
do euro. A fim de velar por que os Estados-
Membros realizem reformas estruturais e 
investimentos de forma sustentada, 
coerente e bem coordenada, cumpre 
estabelecer um quadro de governação que 
permita ao Conselho emitir orientações 
estratégicas sobre as prioridades de 
reforma e de investimento a realizar na 
área do euro pelos Estados-Membros. Para 
que este quadro possa reforçar a 
convergência e a competitividade da área 
do euro, este instrumento deve apoiar 
principalmente os Estados-Membros mais 
vulneráveis que participam no 
instrumento. O Conselho também deve 
fornecer orientações específicas por país 
sobre as reformas individuais e os 
objetivos de investimento dos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, os quais 
podem ser apoiados através do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade. Uma vez que esse quadro 
diz especificamente respeito aos Estados-
Membros cuja moeda é o euro, só os 
membros do Conselho que os representam 
devem participar nas votações ao abrigo do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 14
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os Estados-Membros cuja moeda 
não seja o euro e que participem no 
Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC 
II) deverão informar sem demora a 
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Comissão da sua intenção de participar 
no instrumento orçamental de 
convergência e competitividade ou no 
instrumento de convergência e reforma.

Or. en

Alteração 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 
reforma dos Estados-Membros e para o 
acompanhamento da sua execução. O 
presente regulamento aborda a 
necessidade de garantir a coerência entre 
as prioridades de reforma e de 
investimento para a área do euro no seu 
conjunto e os objetivos de reforma e de 
investimento dos Estados-Membros 
individuais cuja moeda é o euro, bem 
como de assegurar que estão em 
consonância com o Semestre Europeu.

Suprimido

Or. fr

Alteração 16
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 
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reforma dos Estados-Membros e para o 
acompanhamento da sua execução. O 
presente regulamento aborda a necessidade 
de garantir a coerência entre as prioridades 
de reforma e de investimento para a área 
do euro no seu conjunto e os objetivos de 
reforma e de investimento dos Estados-
Membros individuais cuja moeda é o euro, 
bem como de assegurar que estão em 
consonância com o Semestre Europeu.

reforma dos Estados-Membros e para o 
acompanhamento da sua execução. O 
presente regulamento aborda a necessidade 
de garantir a coerência entre as prioridades 
de reforma e de investimento para a área 
do euro no seu conjunto e os objetivos de 
reforma e de investimento dos Estados-
Membros individuais cuja moeda é o euro 
e dos Estados-Membros do MTC II que 
participam a título voluntário, bem como 
de assegurar que estão em consonância 
com o Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 17
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 
reforma dos Estados-Membros e para o 
acompanhamento da sua execução. O 
presente regulamento aborda a necessidade 
de garantir a coerência entre as prioridades 
de reforma e de investimento para a área 
do euro no seu conjunto e os objetivos de 
reforma e de investimento dos Estados-
Membros individuais cuja moeda é o euro, 
bem como de assegurar que estão em 
consonância com o Semestre Europeu.

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 
reforma dos Estados-Membros e para o 
acompanhamento da sua execução. O 
presente regulamento aborda a necessidade 
de garantir a coerência entre as prioridades 
de reforma e de investimento para a área 
do euro no seu conjunto e os objetivos de 
reforma e de investimento dos Estados-
Membros individuais cuja moeda é o euro.

Or. en

Alteração 18
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas constitui o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 
reforma dos Estados-Membros e para o 
acompanhamento da sua execução. O 
presente regulamento aborda a necessidade 
de garantir a coerência entre as prioridades 
de reforma e de investimento para a área 
do euro no seu conjunto e os objetivos de 
reforma e de investimento dos Estados-
Membros individuais cuja moeda é o 
euro, bem como de assegurar que estão 
em consonância com o Semestre 
Europeu.

(3) As orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
referidas no considerando (4), juntamente 
com as recomendações para a área do 
euro e os programas nacionais de 
reformas no contexto do Semestre 
Europeu, constituem o quadro para a 
identificação das prioridades nacionais de 
reforma dos Estados-Membros. O presente 
regulamento aborda a necessidade de 
garantir a coerência entre as prioridades de 
reforma e de investimento para a área do 
euro, o Semestre Europeu, o Acordo de 
Paris e o Pilar Social como políticas 
estratégicas da União.

Or. en

Alteração 19
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A atual arquitetura da União 
Económica e Monetária é 
intrinsecamente complexa. A fim de 
melhorar a eficiência e a 
responsabilização democrática na União 
Económica e Monetária, os Estados-
Membros acordam na criação de um 
ministro europeu da Economia e das 
Finanças (o ministro das Finanças da 
União) que preside ao Eurogrupo, 
supervisiona o instrumento orçamental de 
convergência e competitividade e preside 
ao Conselho de Governadores do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, a 
integrar no quadro jurídico da União 
através da criação do Fundo Monetário 
Europeu. O ministro das Finanças da 
União é um vice-presidente da Comissão e 
tem de ser responsável perante o 
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Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 20
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O Semestre Europeu formula 
recomendações específicas por país para 
corrigir os desequilíbrios 
macroeconómicos na União. A inclusão 
destas recomendações — que dizem 
respeito a domínios de ação da 
competência dos Estados-Membros — na 
definição de políticas nacionais não deve, 
em caso algum, ser vinculativa.

Or. fr

Alteração 21
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Conselho definirá anualmente 
orientações estratégicas sobre as 
prioridades de reforma e de investimento 
para a área do euro, enquanto parte 
integrante da recomendação sobre a 
política económica da área do euro. As 
orientações estratégicas deverão ser 
adotadas pelo Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, com base numa 
recomendação da Comissão e na sequência 
dos debates do Eurogrupo sobre as 
prioridades de investimento e de reforma 
cuja inclusão se considerar pertinente e 

(4) Para efeitos do processo de 
repartição do instrumento orçamental, 
como referido no XXX [Regulamento 
RISP], o Parlamento Europeu e o 
Conselho, em conjunto, definirão 
anualmente orientações estratégicas sobre 
as prioridades de reforma e de 
investimento para a área do euro. As 
orientações estratégicas deverão ser 
adotadas pelo Parlamento Europeu, 
deliberando por maioria simples, e pelo 
Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, com base numa recomendação 
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adequada. A Cimeira do Euro anual 
desempenhará o seu papel.

da Comissão e na sequência dos debates 
dos órgãos respetivos do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre as 
prioridades de investimento e de reforma 
cuja inclusão considerarem pertinente e 
adequada. As prioridades deverão 
assegurar a coerência com o Semestre 
Europeu, o Acordo de Paris e o Pilar 
Social.

Or. en

Alteração 22
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Conselho definirá anualmente 
orientações estratégicas sobre as 
prioridades de reforma e de investimento 
para a área do euro, enquanto parte 
integrante da recomendação sobre a 
política económica da área do euro. As 
orientações estratégicas deverão ser 
adotadas pelo Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, com base numa 
recomendação da Comissão e na 
sequência dos debates do Eurogrupo 
sobre as prioridades de investimento e de 
reforma cuja inclusão se considerar 
pertinente e adequada. A Cimeira do Euro 
anual desempenhará o seu papel.

(4) O Conselho definirá anualmente 
orientações estratégicas sobre as 
prioridades de reforma e de investimento 
para a área do euro, enquanto parte 
integrante da recomendação sobre a 
política económica da área do euro. As 
orientações estratégicas deverão ser 
adotadas pelo Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, com base numa 
recomendação da Comissão. A Cimeira do 
Euro e o Eurogrupo, enquanto órgão 
preparatório da Cimeira do Euro, deverão 
efetuar um debate geral sobre as 
orientações estratégicas para as 
prioridades de investimento e de reforma 
da área do euro antes da apresentação da 
recomendação da Comissão sobre as 
recomendações da área do euro.

Or. en

Alteração 23
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) O Conselho definirá anualmente 
orientações estratégicas sobre as 
prioridades de reforma e de investimento 
para a área do euro, enquanto parte 
integrante da recomendação sobre a 
política económica da área do euro. As 
orientações estratégicas deverão ser 
adotadas pelo Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, com base numa 
recomendação da Comissão e na sequência 
dos debates do Eurogrupo sobre as 
prioridades de investimento e de reforma 
cuja inclusão se considerar pertinente e 
adequada. A Cimeira do Euro anual 
desempenhará o seu papel.

(4) O Conselho definirá anualmente 
orientações estratégicas sobre as 
prioridades de reforma e de investimento 
para a área do euro, enquanto parte 
integrante da recomendação sobre a 
política económica da área do euro. As 
orientações estratégicas deverão ser 
adotadas pelo Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, com base numa 
recomendação da Comissão e na sequência 
dos debates do Eurogrupo sobre as 
prioridades de investimento e de reforma 
cuja inclusão se considerar pertinente e 
adequada.

Or. en

Alteração 24
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de assegurar que as 
orientações estratégicas reflitam a evolução 
da experiência de execução do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, cabe à Comissão, a par 
da sua recomendação sobre as 
orientações estratégicas e no âmbito da 
sua recomendação sobre a política 
económica da área do euro, informar o 
Conselho sobre o seguimento dado às 
orientações estratégicas nos anos 
anteriores.

(5) A fim de assegurar que as 
orientações estratégicas reflitam a evolução 
da experiência de execução do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, cabe à Comissão informar 
o Conselho sobre o seguimento dado às 
orientações estratégicas nos anos 
anteriores.

Or. fr

Alteração 25
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de assegurar que as 
orientações estratégicas reflitam a evolução 
da experiência de execução do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, cabe à Comissão, a par 
da sua recomendação sobre as 
orientações estratégicas e no âmbito da 
sua recomendação sobre a política 
económica da área do euro, informar o 
Conselho sobre o seguimento dado às 
orientações estratégicas nos anos 
anteriores.

(5) A fim de assegurar que as 
orientações estratégicas reflitam a evolução 
da experiência de execução do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, cabe à Comissão informar 
o Parlamento Europeu sobre o seguimento 
dado às orientações estratégicas nos anos 
anteriores.

Or. en

Alteração 26
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de assegurar que as 
orientações estratégicas reflitam a evolução 
da experiência de execução do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, cabe à Comissão, a par da 
sua recomendação sobre as orientações 
estratégicas e no âmbito da sua 
recomendação sobre a política económica 
da área do euro, informar o Conselho sobre 
o seguimento dado às orientações 
estratégicas nos anos anteriores.

(5) A fim de assegurar que as 
orientações estratégicas reflitam a evolução 
da experiência de execução do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, cabe à Comissão, a par da 
sua recomendação sobre as orientações 
estratégicas e no âmbito da sua 
recomendação sobre a política económica 
da área do euro, informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre o seguimento 
dado às orientações estratégicas nos anos 
anteriores.

Or. en

Alteração 27
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Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros cuja moeda é 
o euro podem decidir apresentar propostas 
de pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade. Para o 
efeito, o Conselho adotará uma 
recomendação que fornece orientações 
específicas por país sobre os objetivos das 
reformas e do investimento passíveis de 
apoio ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade nos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro. Essa recomendação 
do Conselho deve estar em consonância 
com as orientações estratégicas adotadas 
nos termos do presente regulamento e 
com as recomendações específicas por 
país adotadas, em paralelo, no âmbito do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, na sequência de 
debates no âmbito dos comités relevantes 
do Tratado, sempre que apropriado. A 
recomendação do Conselho deve 
igualmente tomar em devida conta 
quaisquer programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9.

(6) Os Estados-Membros cuja moeda é 
o euro podem decidir apresentar propostas 
de pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade. O pacote 
de reformas e do investimento deve ser 
apresentado juntamente com o programa 
nacional de reformas.

_________________
9 Regulamento (UE) n.º 472/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo ao reforço da 
supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros da área do euro 
afetados ou ameaçados por graves 
dificuldades no que diz respeito à sua 
estabilidade financeira (JO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).

Or. en
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Alteração 28
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros cuja moeda 
é o euro podem decidir apresentar 
propostas de pacotes de reforma e 
investimento no âmbito do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade. Para o efeito, o Conselho 
adotará uma recomendação que fornece 
orientações específicas por país sobre os 
objetivos das reformas e do investimento 
passíveis de apoio ao abrigo do 
instrumento orçamental de convergência e 
competitividade nos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro. Essa recomendação 
do Conselho deve estar em consonância 
com as orientações estratégicas adotadas 
nos termos do presente regulamento e 
com as recomendações específicas por 
país adotadas, em paralelo, no âmbito do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, na sequência de 
debates no âmbito dos comités relevantes 
do Tratado, sempre que apropriado. A 
recomendação do Conselho deve 
igualmente tomar em devida conta 
quaisquer programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9.

(6) Na sequência da adoção das 
recomendações relativas à área do euro 
para efeitos do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade, os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro 
podem decidir apresentar propostas de 
pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade.

_________________
9 Regulamento (UE) n.º 472/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo ao reforço da 
supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros da área do euro 
afetados ou ameaçados por graves 
dificuldades no que diz respeito à sua 
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estabilidade financeira (JO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 29
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros cuja moeda é 
o euro podem decidir apresentar propostas 
de pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade. Para o 
efeito, o Conselho adotará uma 
recomendação que fornece orientações 
específicas por país sobre os objetivos das 
reformas e do investimento passíveis de 
apoio ao abrigo do instrumento orçamental 
de convergência e competitividade nos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. 
Essa recomendação do Conselho deve 
estar em consonância com as orientações 
estratégicas adotadas nos termos do 
presente regulamento e com as 
recomendações específicas por país 
adotadas, em paralelo, no âmbito do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, na sequência de 
debates no âmbito dos comités relevantes 
do Tratado, sempre que apropriado. A 
recomendação do Conselho deve 
igualmente tomar em devida conta 
quaisquer programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9.

(6) Os Estados-Membros cuja moeda é 
o euro podem decidir apresentar propostas 
de pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade. Para o 
efeito, o Conselho adotará uma 
recomendação que fornece orientações 
específicas por país sobre os objetivos das 
reformas e do investimento passíveis de 
apoio ao abrigo do instrumento orçamental 
de convergência e competitividade nos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro.

_________________
9 Regulamento (UE) n.º 472/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo ao reforço da 
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supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros da área do euro 
afetados ou ameaçados por graves 
dificuldades no que diz respeito à sua 
estabilidade financeira (JO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).

Or. fr

Alteração 30
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros cuja moeda é 
o euro podem decidir apresentar propostas 
de pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade. Para o 
efeito, o Conselho adotará uma 
recomendação que fornece orientações 
específicas por país sobre os objetivos das 
reformas e do investimento passíveis de 
apoio ao abrigo do instrumento orçamental 
de convergência e competitividade nos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. 
Essa recomendação do Conselho deve estar 
em consonância com as orientações 
estratégicas adotadas nos termos do 
presente regulamento e com as 
recomendações específicas por país 
adotadas, em paralelo, no âmbito do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, na sequência de 
debates no âmbito dos comités relevantes 
do Tratado, sempre que apropriado. A 
recomendação do Conselho deve 
igualmente tomar em devida conta 
quaisquer programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho9.

(6) Os Estados-Membros cuja moeda é 
o euro podem decidir apresentar propostas 
de pacotes de reforma e investimento no 
âmbito do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade. Para o 
efeito, o Conselho, após consultar o 
Parlamento Europeu, adotará uma 
recomendação que fornece orientações 
específicas por país sobre os objetivos das 
reformas e do investimento passíveis de 
apoio ao abrigo do instrumento orçamental 
de convergência e competitividade nos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro. 
Essa recomendação do Conselho deve estar 
em consonância com as orientações 
estratégicas adotadas nos termos do 
presente regulamento e com as 
recomendações específicas por país 
adotadas, em paralelo, no âmbito do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, na sequência de 
debates no âmbito dos comités relevantes 
do Tratado, sempre que apropriado. A 
recomendação do Conselho deve 
igualmente tomar em devida conta 
quaisquer programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do Regulamento (UE) 
n.º 472/2013 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho9.

_________________ _________________
9 Regulamento (UE) n.º 472/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo ao reforço da 
supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros da área do euro afetados 
ou ameaçados por graves dificuldades no 
que diz respeito à sua estabilidade 
financeira (JO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

9 Regulamento (UE) n.º 472/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo ao reforço da 
supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros da área do euro afetados 
ou ameaçados por graves dificuldades no 
que diz respeito à sua estabilidade 
financeira (JO L 140 de 27.5.2013, p. 1).

Or. en

Alteração 31
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A recomendação do Conselho que 
estabelece orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 
investimento nos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, adotada por maioria 
qualificada, deve ter por base uma 
recomendação da Comissão. Este 
processo não deverá prejudicar a natureza 
voluntária da participação dos Estados-
Membros cuja moeda é o euro no 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade, nem as prerrogativas 
da Comissão no que respeita à sua 
execução.

Suprimido

Or. fr

Alteração 32
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A recomendação do Conselho que 
estabelece orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 
investimento nos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, adotada por maioria 
qualificada, deve ter por base uma 
recomendação da Comissão. Este 
processo não deverá prejudicar a natureza 
voluntária da participação dos Estados-
Membros cuja moeda é o euro no 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade, nem as prerrogativas 
da Comissão no que respeita à sua 
execução.

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A recomendação do Conselho que 
estabelece orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 
investimento nos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, adotada por maioria 
qualificada, deve ter por base uma 
recomendação da Comissão. Este 
processo não deverá prejudicar a natureza 
voluntária da participação dos Estados-
Membros cuja moeda é o euro no 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade, nem as prerrogativas 
da Comissão no que respeita à sua 
execução.

Suprimido

Or. en

Alteração 34
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Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A recomendação do Conselho que 
estabelece orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 
investimento nos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, adotada por maioria 
qualificada, deve ter por base uma 
recomendação da Comissão. Este processo 
não deverá prejudicar a natureza voluntária 
da participação dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro no instrumento orçamental 
de convergência e competitividade, nem as 
prerrogativas da Comissão no que respeita 
à sua execução.

(7) A recomendação do Conselho que 
estabelece orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 
investimento nos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, adotada por maioria 
qualificada, deve ter por base uma 
recomendação da Comissão. Este processo 
não deverá prejudicar a natureza voluntária 
da participação dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro no instrumento orçamental 
de convergência e competitividade, nem as 
prerrogativas da Comissão no que respeita 
à sua execução. É imperativo garantir a 
coerência da recomendação com as 
políticas globais da União.

Or. en

Alteração 35
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No âmbito do quadro de 
governação definido no presente 
regulamento, cabe ao Conselho definir as 
orientações estratégicas para a área do euro 
no seu conjunto e fornecer orientações 
específicas por país sobre os objetivos dos 
pacotes de reforma e investimento dos 
Estados-Membros individuais cuja moeda 
é o euro. A Comissão executa o orçamento 
da União ao abrigo do artigo 317.º do 
TFUE, o que abrange a gestão dos 
programas de despesas. As 
responsabilidades da Comissão 
relativamente ao instrumento orçamental 
de convergência e competitividade [no 

(8) No âmbito do quadro de 
governação definido no presente 
regulamento, cabe ao Conselho – após 
consultar a comissão competente do 
Parlamento Europeu – definir as 
orientações estratégicas para a área do euro 
no seu conjunto e fornecer orientações 
específicas por país sobre os objetivos dos 
pacotes de reforma e investimento dos 
Estados-Membros individuais cuja moeda 
é o euro. O quadro de governação deve 
igualmente assegurar a coerência do 
instrumento com outras políticas da 
União. Uma vez que faria parte do 
orçamento da União, é imperativo 
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âmbito do Programa de Apoio às 
Reformas] ao abrigo do Regulamento (UE) 
XXXX/XX não devem ser afetadas.

garantir a sua coerência com as políticas 
globais da União e satisfazer os princípios 
e requisitos orçamentais em termos de boa 
gestão financeira, controlo orçamental e 
responsabilização parlamentar. A 
Comissão executa o orçamento da União 
ao abrigo do artigo 317.º do TFUE, o que 
abrange a gestão dos programas de 
despesas. As responsabilidades da 
Comissão relativamente ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade [no âmbito do Programa 
de Apoio às Reformas] ao abrigo do 
Regulamento (UE) XXXX/XX não devem 
ser afetadas.

Or. en

Alteração 36
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No âmbito do quadro de 
governação definido no presente 
regulamento, cabe ao Conselho definir as 
orientações estratégicas para a área do 
euro no seu conjunto e fornecer 
orientações específicas por país sobre os 
objetivos dos pacotes de reforma e 
investimento dos Estados-Membros 
individuais cuja moeda é o euro. A 
Comissão executa o orçamento da União 
ao abrigo do artigo 317.º do TFUE, o que 
abrange a gestão dos programas de 
despesas. As responsabilidades da 
Comissão relativamente ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade [no âmbito do Programa 
de Apoio às Reformas] ao abrigo do 
Regulamento (UE) XXXX/XX não devem 
ser afetadas.

(8) A Comissão executa o orçamento 
da União ao abrigo do artigo 317.º do 
TFUE, o que abrange a gestão dos 
programas de despesas. As 
responsabilidades da Comissão 
relativamente ao instrumento orçamental 
de convergência e competitividade [no 
âmbito do Programa de Apoio às Reformas 
e ao Investimento] ao abrigo do 
Regulamento (UE) XXXX/XX não devem 
ser afetadas.

Or. en
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Alteração 37
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No âmbito do quadro de 
governação definido no presente 
regulamento, cabe ao Conselho definir as 
orientações estratégicas para a área do 
euro no seu conjunto e fornecer 
orientações específicas por país sobre os 
objetivos dos pacotes de reforma e 
investimento dos Estados-Membros 
individuais cuja moeda é o euro. A 
Comissão executa o orçamento da União 
ao abrigo do artigo 317.º do TFUE, o que 
abrange a gestão dos programas de 
despesas. As responsabilidades da 
Comissão relativamente ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade [no âmbito do Programa 
de Apoio às Reformas] ao abrigo do 
Regulamento (UE) XXXX/XX não devem 
ser afetadas.

(8) No âmbito do quadro de 
governação definido no presente 
regulamento, cabe ao Conselho definir as 
orientações estratégicas sobre as 
prioridades em matéria de reforma e 
investimento para a área do euro. A 
Comissão executa o orçamento da União 
ao abrigo do artigo 317.º do TFUE, o que 
abrange a gestão dos programas de 
despesas. As responsabilidades da 
Comissão relativamente ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade [no âmbito do Programa 
de Apoio às Reformas] ao abrigo do 
Regulamento (UE) XXXX/XX não devem 
ser afetadas.

Or. en

Alteração 38
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No âmbito do quadro de 
governação, deverá igualmente garantir-
se que o próximo instrumento orçamental 
de convergência e competitividade (IOCC) 
será suficientemente flexível, de modo a 
que os fundos possam ser transferidos 
para onde são os mais necessários, em vez 
de serem afetados ex ante nos próximos 
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sete anos. Tal exige, em primeiro lugar, 
que se evite completamente a lógica da 
«contrapartida justa».

Or. en

Alteração 39
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com base numa apreciação da 
Comissão, o Conselho determina que 
Estados-Membros enfrentam uma 
recessão económica grave para fins de 
modulação das taxas nacionais de 
cofinanciamento previstas no Regulamento 
(UE) XXXX/XX [Regulamento Programa 
de Apoio às Reformas], e sem prejuízo da 
aplicação do artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, tal como alterado.

(9) A pedido do Estado-Membro em 
causa, com base numa apreciação da 
Comissão e tendo devidamente em conta 
as resoluções pertinentes do Parlamento 
Europeu, o Conselho deve poder 
determinar – para fins de modulação das 
taxas nacionais de cofinanciamento 
previstas no Regulamento (UE) 
XXXX/XX [Regulamento Programa de 
Apoio às Reformas e ao Investimento] – 
que um Estado-Membro enfrenta uma 
recessão económica grave ou que já não 
enfrenta a mesma.

Or. en

Alteração 40
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aprofundar o diálogo entre 
as instituições da União, em particular 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade 
nesse diálogo económico, a comissão 
competente do Parlamento Europeu pode 

(10) A fim de aprofundar o diálogo entre 
as instituições da União, em particular 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade 
nesse diálogo económico, a comissão 
competente do Parlamento Europeu pode 
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convidar o Presidente do Conselho, a 
Comissão e, se pertinente, o presidente do 
Eurogrupo a comparecer perante a mesma 
para debater as medidas adotadas por força 
do presente regulamento.

convidar o Presidente do Conselho e o 
ministro das Finanças da União a 
comparecerem perante a mesma para 
debater as medidas adotadas por força do 
presente regulamento. É imperativo 
garantir a coerência da utilização do 
instrumento com as políticas globais da 
União e satisfazer os princípios e 
requisitos orçamentais em termos de boa 
gestão financeira, controlo orçamental e 
responsabilização parlamentar.

Or. en

Alteração 41
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aprofundar o diálogo entre 
as instituições da União, em particular 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade 
nesse diálogo económico, a comissão 
competente do Parlamento Europeu pode 
convidar o Presidente do Conselho, a 
Comissão e, se pertinente, o presidente do 
Eurogrupo a comparecer perante a mesma 
para debater as medidas adotadas por força 
do presente regulamento.

(10) A fim de aprofundar o diálogo entre 
as instituições da União, em particular 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade 
nesse diálogo económico, a comissão 
competente do Parlamento Europeu pode 
convidar o Presidente do Conselho, a 
Comissão e, se pertinente, o presidente do 
Eurogrupo a comparecerem perante a 
mesma para debater as medidas adotadas 
por força do presente regulamento. O 
presente regulamento contém um 
conjunto de recomendações para os 
Estados-Membros que desejem integrar 
ou que estejam em vias de integrar a área 
do euro.

Or. en

Alteração 42
Margarida Marques

Proposta de regulamento
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Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aprofundar o diálogo entre 
as instituições da União, em particular 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade 
nesse diálogo económico, a comissão 
competente do Parlamento Europeu pode 
convidar o Presidente do Conselho, a 
Comissão e, se pertinente, o presidente do 
Eurogrupo a comparecer perante a mesma 
para debater as medidas adotadas por 
força do presente regulamento.

(10) A fim de aprofundar o diálogo entre 
as instituições da União, em particular 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e 
a Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade 
nesse diálogo económico, a comissão 
competente do Parlamento Europeu – antes 
de a Comissão apresentar as 
recomendações para a área do euro – 
pode convidar o Presidente do Conselho, a 
Comissão e, se pertinente, o presidente do 
Eurogrupo a comparecerem perante a 
mesma para debater as orientações 
estratégicas para as prioridades de 
reforma e de investimento da área do 
euro.

Or. en

Alteração 43
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
disposições relativas ao quadro de 
governação aplicável ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade para a área do euro, no 
âmbito do Programa de Apoio às 
Reformas, ao abrigo do Regulamento (UE) 
XXX/XX10.

1. O presente regulamento estabelece 
disposições relativas ao quadro de 
governação aplicável ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade para a área do euro, no 
âmbito do Programa de Apoio às Reformas 
e ao Investimento, ao abrigo do 
Regulamento (UE) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 JO C  de , p. 10 JO C de , p.

Or. en
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Alteração 44
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por «recomendação relativa à 
área do euro», a recomendação comum 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
sobre as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro.

Or. en

Alteração 45
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Recomendações específicas por 
país», as recomendações do Conselho 
dirigidas a cada Estado-Membro, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, e do artigo 
148.º, n.º 4, do TFUE, no contexto do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
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(a) «Recomendações específicas por 
país», as recomendações do Conselho 
dirigidas a cada Estado-Membro, nos 
termos do artigo 121.º, n.º 2, e do artigo 
148.º, n.º 4, do TFUE, no contexto do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas;

Suprimido

Or. en

Alteração 47
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Recomendação relativa à área do 
euro», a recomendação do Conselho 
sobre a política económica da área do 
euro, em conformidade com o artigo 
136.º, em conjugação com o artigo 121.º, 
n.º 2, do TFUE.

Suprimido

Or. en

Alteração 48
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento contribui para a 
convergência e a competitividade das 
economias dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, definindo um quadro de 
governação aplicável ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, que estabelece:

O presente regulamento contribui para a 
convergência ascendente e a 
competitividade das economias dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, 
definindo um quadro de governação 
aplicável ao instrumento orçamental de 
convergência e competitividade, que 
estabelece:

Or. en
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Alteração 49
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento contribui para a 
convergência e a competitividade das 
economias dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, definindo um quadro de 
governação aplicável ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, que estabelece:

O presente regulamento contribui para a 
convergência e a competitividade das 
economias dos Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, definindo as orientações 
estratégicas para as prioridades de 
reforma e de investimento da área do 
euro.

Or. en

Alteração 50
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as orientações estratégicas sobre 
as prioridades de reforma e investimento 
da área do euro no seu conjunto;

Suprimido

Or. en

Alteração 51
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 

Suprimido
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investimento pertinentes para o 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade, em consonância com as 
recomendações específicas por país.

Or. en

Alteração 52
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) orientações específicas por país 
sobre os objetivos das reformas e do 
investimento pertinentes para o 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade, em consonância com as 
recomendações específicas por país.

Suprimido

Or. en

Alteração 53
Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base anual, 
as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro.

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base anual, 
as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro, tendo em conta a 
perspetiva mais ampla de garantir a 
coesão e a convergência entre todos os 
Estados-Membros, incluindo os que não 
pertencem à área do euro. Uma vez que 
este instrumento é financiado a partir do 
orçamento da União e deve, portanto, 
servir os interesses de todos os Estados-
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Membros através da sua participação no 
quadro financeiro plurianual, deve evitar 
colocar os Estados não pertencentes à 
área do euro numa posição concorrencial 
desvantajosa. Para o efeito, a Comissão 
efetua controlos e consultas.

Or. en

Alteração 54
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base anual, 
as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro.

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base anual, 
as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro. Antes da apresentação 
sobre a recomendação da Comissão, 
deverá realizar-se um debate na Cimeira 
do Euro sobre as prioridades estratégicas 
pertinentes.

Or. en

Alteração 55
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base 
anual, as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 

1. Sob recomendação da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho – de 
acordo com o respetivo procedimento e 
para efeitos do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade – 
estabelecem em conjunto as orientações 
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da área do euro. estratégicas para as prioridades de reforma 
e de investimento da área do euro.

Or. en

Alteração 56
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base anual, 
as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro.

1. Após debate no Eurogrupo, o 
Conselho estabelece, como parte da 
recomendação relativa à área do euro e 
numa base anual, as orientações 
estratégicas para as prioridades de reforma 
e de investimento da área do euro.

Or. fr

Alteração 57
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão e 
após debate no Eurogrupo, o Conselho 
estabelece, como parte da recomendação 
relativa à área do euro e numa base anual, 
as orientações estratégicas para as 
prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro.

1. Sob recomendação da Comissão e 
após consultar o Parlamento Europeu, o 
Conselho estabelece, como parte da 
recomendação relativa à área do euro e 
numa base anual, as orientações 
estratégicas para as prioridades de reforma 
e de investimento da área do euro.

Or. en

Alteração 58
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Paralelamente à recomendação 
referida no n.º 1, a Comissão informa o 
Conselho sobre o modo como os Estados-
Membros seguiram as orientações 
estratégicas dos anos anteriores.

2. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre o modo como 
os Estados-Membros seguiram as 
orientações estratégicas dos anos 
anteriores.

Or. en

Alteração 59
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Orientações específicas por país

1. Sob recomendação da Comissão, o 
Conselho adota uma recomendação 
dirigida a todos os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro em que, numa base anual, 
fornece orientações específicas por país 
sobre os objetivos de reforma e 
investimento para os pacotes de reforma e 
investimento que os Estados-Membros 
podem ulteriormente apresentar ao abrigo 
do Regulamento (UE) XXXX/XX 
[Regulamento Programa de Apoio às 
Reformas].
2. A recomendação referida no n.º 1 deve 
estar em consonância com as orientações 
estratégicas referidas no artigo 4.º e com 
as recomendações específicas por país 
para o Estado-Membro em causa. Na 
recomendação referida no n.º 1, o 
Conselho deve ter em conta quaisquer 
programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, do 
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Regulamento (UE) n.º 472/2013.

Or. en

Alteração 60
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Orientações específicas por país

1. Sob recomendação da Comissão, o 
Conselho adota uma recomendação 
dirigida a todos os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro em que, numa base anual, 
fornece orientações específicas por país 
sobre os objetivos de reforma e 
investimento para os pacotes de reforma e 
investimento que os Estados-Membros 
podem ulteriormente apresentar ao abrigo 
do Regulamento (UE) XXXX/XX 
[Regulamento Programa de Apoio às 
Reformas].
2. A recomendação referida no n.º 1 deve 
estar em consonância com as orientações 
estratégicas referidas no artigo 4.º e com 
as recomendações específicas por país 
para o Estado-Membro em causa. Na 
recomendação referida no n.º 1, o 
Conselho deve ter em conta quaisquer 
programas de ajustamento 
macroeconómico aprovados em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º 472/2013.

Or. en

Alteração 61
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Proposta de regulamento
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Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão, o 
Conselho adota uma recomendação 
dirigida a todos os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro em que, numa base anual, 
fornece orientações específicas por país 
sobre os objetivos de reforma e 
investimento para os pacotes de reforma e 
investimento que os Estados-Membros 
podem ulteriormente apresentar ao abrigo 
do Regulamento (UE) XXXX/XX 
[Regulamento Programa de Apoio às 
Reformas].

Suprimido

Or. fr

Alteração 62
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sob recomendação da Comissão, o 
Conselho adota uma recomendação 
dirigida a todos os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro em que, numa base anual, 
fornece orientações específicas por país 
sobre os objetivos de reforma e 
investimento para os pacotes de reforma e 
investimento que os Estados-Membros 
podem ulteriormente apresentar ao abrigo 
do Regulamento (UE) XXXX/XX 
[Regulamento Programa de Apoio às 
Reformas].

1. Sob recomendação da Comissão e 
após consultar o Parlamento Europeu, o 
Conselho adota uma recomendação 
dirigida a todos os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro em que, numa base anual, 
fornece orientações específicas por país 
sobre os objetivos de reforma e 
investimento para os pacotes de reforma e 
investimento que os Estados-Membros 
podem ulteriormente apresentar ao abrigo 
do Regulamento (UE) XXXX/XX 
[Regulamento Programa de Apoio às 
Reformas].

Or. en

Alteração 63
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A recomendação referida no n.º 1 
deve estar em consonância com as 
orientações estratégicas referidas no 
artigo 4.º e com as recomendações 
específicas por país para o Estado-
Membro em causa. Na recomendação 
referida no n.º 1, o Conselho deve ter em 
conta quaisquer programas de 
ajustamento macroeconómico aprovados 
em conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º 472/2013.

Suprimido

Or. fr

Alteração 64
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se pertinente, com base numa apreciação 
da Comissão, a recomendação referida no 
artigo 5.º, n.º 1, determina se um Estado-
Membro enfrenta uma recessão económica 
grave, para fins de modulação das taxas 
nacionais de cofinanciamento previstas no 
Regulamento (UE) XXXX/XX 
[Regulamento Programa de Apoio às 
Reformas].

O Conselho pode determinar, com base 
numa recomendação da Comissão e a 
pedido do Estado-Membro em questão, 
que um Estado-Membro enfrenta uma 
recessão económica grave, para fins de 
modulação das taxas nacionais de 
cofinanciamento previstas no Regulamento 
(UE) XXXX/XX [Regulamento Programa 
de Apoio às Reformas e ao Investimento].

Or. en

Alteração 65
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Votação no Parlamento Europeu

Uma maioria no Parlamento Europeu é 
definida nos termos do artigo 231.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 66
Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de aprofundar o diálogo entre as 
instituições da União, em particular o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Presidente do 
Conselho, a Comissão e, se pertinente, o 
presidente do Eurogrupo a comparecer 
perante a mesma para debater as medidas 
adotadas por força do presente 
regulamento.

A fim de aprofundar o diálogo entre as 
instituições da União, em particular o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu – antes de a Comissão apresentar 
as recomendações para a área do euro – 
pode convidar o Presidente do Conselho, a 
Comissão e, se for caso disso, o Presidente 
do Conselho Europeu ou o Presidente do 
Eurogrupo a comparecerem perante a 
mesma para debater as prioridades 
estratégicas das políticas económicas na 
área do euro que contribuem para a 
convergência e a competitividade das 
economias da área do euro.

Or. en

Alteração 67
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

A fim de aprofundar o diálogo entre as 
instituições da União, em particular o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Presidente do 
Conselho, a Comissão e, se pertinente, o 
presidente do Eurogrupo a comparecer 
perante a mesma para debater as medidas 
adotadas por força do presente 
regulamento.

A fim de aprofundar o diálogo entre as 
instituições da União, em particular o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, e no intuito de garantir uma 
maior transparência e responsabilidade, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar o Presidente do 
Conselho e o ministro das Finanças da 
União a comparecer perante a mesma para 
debater as medidas adotadas por força do 
presente regulamento.

Or. en


