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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

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) As orientações estratégicas para as 
prioridades em matéria de reforma e de 
investimento no âmbito da recomendação 
da área do euro, juntamente com os 
programas nacionais de reforma 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 no seu 
conjunto e os objetivos de reforma e de 
investimento dos Estados-Membros 
individuais cuja moeda é o euro.

Or. en

Alteração 2

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 

(9) Com base numa apreciação da 
Comissão e tendo em conta as resoluções 
do Parlamento, 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 ao Investimento], e 
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Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, tal como alterado.

sem prejuízo da aplicação do artigo 2.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, tal como alterado.

Or. en

Alteração 3

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, podem as 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu convidar o Presidente do 
Conselho, a Comissão e, se pertinente, o 
presidente do Eurogrupo a comparecer 
perante as mesmas para debater as medidas 
adotadas por força do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 4

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 
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[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 5

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 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 determina, com base numa 
recomendação da Comissão e tendo 
devidamente em conta as resoluções do 
Parlamento Europeu, 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 e ao Investimento].

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 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 

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, as 
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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.

comissões competentes do Parlamento 
Europeu podem convidar o Presidente do 
Conselho, a Comissão e, se pertinente, o 
presidente do Eurogrupo a comparecer 
perante as mesmas para debater as medidas 
adotadas por força do presente 
regulamento.

Or. en


