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Pergunta com pedido de resposta escrita E-001763/2015 

à Comissão 
Artigo 130.º do Regimento 

Elisa Ferreira (S&D), Francisco Assis (S&D), Hugues Bayet (S&D), Udo Bullmann (S&D), Nessa 

Childers (S&D), Jonás Fernández (S&D), Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Ana Gomes (S&D), 

Roberto Gualtieri (S&D), Costas Mavrides (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), Liliana Rodrigues 

(S&D), Maria João Rodrigues (S&D), Alfred Sant (S&D), Ricardo Serrão Santos (S&D), Pedro 

Silva Pereira (S&D), Renato Soru (S&D), Tibor Szanyi (S&D) e Carlos Zorrinho (S&D) 

Assunto: Flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento - cláusula de investimento 

A «cláusula de investimento», constante da Comunicação da Comissão intitulada «Otimizar o recurso 
à flexibilidade no âmbito das atuais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento» 
(COM(2015)0012), corresponde a uma interpretação extensiva do artigo 5.° do Regulamento (CE) 
1466/97 do Conselho (a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC)), tendo 
em conta «determinados investimentos considerados equivalentes a reformas estruturais 
importantes». 

Em relação ao artigo 5.° da vertente preventiva e ao artigo 2.° do Regulamento (CE) 1467/97 do 
Conselho (vertente corretiva), as reformas estruturais realçadas pelo artigo 5.° da vertente preventiva 
devem, doravante, ser consideradas «fatores relevantes» no quadro da vertente corretiva. 

No entanto, os «investimentos considerados equivalentes a reformas estruturais importantes» não 
beneficiam do mesmo tratamento. 

Esta assimetria impede a aplicação da «cláusula de investimento» nos países sujeitos ao 
Procedimento relativo a um Défice Excessivo (PDE). 

1. O que inibe a Comissão de, aplicando a mesma metodologia, alargar o âmbito de aplicação da 
«cláusula de investimento» à vertente corretiva do PEC, alargando assim todos os benefícios do 
Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, das Políticas Estruturais e de Coesão, das 
redes transeuropeias e do Mecanismo Interligar a Europa aos países mais pobres da União 
(muitos dos quais estão sujeitos ao PDE), uma vez que a convergência constitui igualmente um 
objetivo abrangido pela legislação (artigo 5.° da vertente preventiva e artigo 17.° da vertente 
corretiva)? 

2. Do ponto de vista da convergência, não deveriam os «investimentos considerados equivalentes 
a reformas estruturais importantes» ser igualmente considerados «fatores relevantes», em 
consonância com o artigo 2.° da vertente corretiva? 


