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Alteração 24

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

2) A Comissão deve contribuir para o 
acompanhamento das economias dos 
Estados-Membros e da UEM e, 
nomeadamente, informar regularmente o 
Conselho sobre os progressos alcançados 
pelos Estados-Membros no cumprimento 
das suas obrigações no âmbito da UEM.

2) A Comissão deve contribuir para o 
acompanhamento das economias dos 
Estados-Membros e das regiões dos 
Estados-Membros, e da UEM e deve, 
nomeadamente, informar regularmente o 
Conselho sobre os progressos alcançados 
pelos Estados-Membros e pelas regiões 
dos Estados-Membros que possuem 
poderes orçamentais e legislativos no 
cumprimento das suas obrigações no 
âmbito da UEM.

Or. en

Alteração 25
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

4) A Comissão deve utilizar agregados das 
contas nacionais para fins administrativos 
da União e, em especial, para os cálculos 
orçamentais.

4) A Comissão deve utilizar agregados das 
contas nacionais e regionais para fins 
administrativos da União e, em especial, 
para os cálculos orçamentais.

Or. en

Alteração 26
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A)  Para efeitos da criação de contas 
económicas do ambiente como contas 
satélites do SEC 95, o Regulamento (EU) 
n.° 691/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de julho de 2011, relativo 
às contas económicas europeias do 
ambiente definiu um  quadro comum para 
a recolha, compilação, transmissão e 
avaliação das contas económicas 
europeias do ambiente1.
________________
1 JO L 192 de 22.7.2011, p. 1.

Or. ro

Alteração 27
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9) No caso das contas ambientais e sociais, 
deve ser prestada atenção à Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de 20 de agosto de 2009, 
intitulada «O PIB e mais além: medir o 
progresso num mundo em mudança». 
Poderão, assim, ser necessários outros 
estudos metodológicos e testes de dados.

9) No caso das contas ambientais e sociais, 
deve ser prestada atenção à Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de 20 de agosto de 2009, 
intitulada «O PIB e mais além: medir o
progresso num mundo em mudança» deve 
ser tida plenamente em consideração. 
Poderão ser necessários outros estudos 
metodológicos e testes de dados, mas 
existem provas suficientes da necessidade 
e instrumentos à disposição para uma 
atuação rápida no sentido de superar as 
deficiências do conceito de PIB.  A 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, em julho de 
2013, uma comunicação atualizada sobre 
“O PIB e mais além”, bem como um 
plano de ação centrado em propostas 
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legislativas concretas a apresentar em 
julho de 2014.

Or. en

Alteração 28
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No caso das contas ambientais e 
sociais, deve ser prestada atenção à 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho de 20 de agosto de 
2009, intitulada «O PIB e mais além: medir 
o progresso num mundo em mudança». 
Poderão, assim, ser necessários outros 
estudos metodológicos e testes de dados.

(9) No caso das contas ambientais e 
sociais, deve ser igualmente prestada 
atenção à Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de 20 
de agosto de 2009, intitulada «O PIB e 
mais além: medir o progresso num mundo 
em mudança». Poderão, assim, ser 
necessários outros estudos metodológicos e 
testes de dados.

Or. ro

Alteração 29
Edward Scicluna

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

9) No caso das contas ambientais e sociais, 
deve ser prestada atenção à Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de 20 de agosto de 2009, 
intitulada «O PIB e mais além: medir o 
progresso num mundo em mudança».
Poderão, assim, ser necessários outros 
estudos metodológicos e testes de dados.

9) No caso das contas ambientais e sociais, 
deve ser prestada atenção à Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de 20 de agosto de 2009, 
intitulada «O PIB e mais além: medir o 
progresso num mundo em mudança». 
Outros estudos metodológicos e testes de 
dados são necessários, em especial para 
melhor atender às variações de 
produtividade no setor público, 
integrando as contas ambientais na 
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contabilidade económica e alargando o 
âmbito desta última pela adição de contas 
sobre aspetos sociais.

Or. en

Alteração 30
Edward Scicluna

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A) Deve ser explorada a utilização de 
novos métodos de recolha de dados, 
automatizados e em tempo real.

Or. en

Alteração 31
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

12) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 
relativo à instituição de uma Nomenclatura 
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (NUTS), todas as estatísticas 
dos Estados-Membros transmitidas à 
Comissão, discriminadas por unidades 
territoriais, devem utilizar a nomenclatura 
NUTS. Consequentemente, a fim de 
estabelecer estatísticas regionais 
comparáveis, as unidades territoriais 
devem ser definidas de acordo com a 
nomenclatura NUTS.

12) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1059/2003 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 26 de maio de 2003, 
relativo à instituição de uma Nomenclatura 
Comum das Unidades Territoriais 
Estatísticas (NUTS), todas as estatísticas 
dos Estados-Membros transmitidas à 
Comissão, discriminadas por unidades 
territoriais, devem utilizar a nomenclatura 
NUTS. Consequentemente, a fim de 
estabelecer estatísticas regionais 
comparáveis, as unidades territoriais 
devem ser definidas de acordo com a 
nomenclatura NUTS. A nomenclatura 
NUTS deve ser atualizada antes da 
entrada em vigor do presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A) Reconhece-se a importância das 
contas regionais nos Estados-Membros 
com Governos autónomos ou regionais, 
bem como a necessidade de aumentar a 
transparência a nível regional. Deve 
efetuar-se nova investigação quanto à 
viabilidade de o Eurostat coligir dados ao 
nível NUTS II, através de uma análise de 
custo-benefício pormenorizada.

Or. en

Alteração 33
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para garantir e reforçar a 
transparência das contas públicas, o 
acompanhamento da UE deve ser mais 
eficaz, sobretudo para que possa criar 
novos instrumentos destinados a 
enfrentar a crise da dívida.

Or. it
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Alteração 34
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13) Foi criado um grupo de trabalho para 
analisar exaustivamente a questão do 
tratamento dos serviços de intermediação 
financeira indiretamente medidos (SIFIM) 
nas contas nacionais. Tendo em conta os 
resultados do grupo de trabalho, pode ser 
necessário alterar a metodologia para o 
cálculo e a afetação dos SIFIM, por meio 
de um ato delegado, antes do final de 2012, 
a fim de fornecer resultados mais fiáveis.

13) Foi criado um grupo de trabalho para 
analisar exaustivamente a questão do 
tratamento dos serviços de intermediação 
financeira indiretamente medidos (SIFIM) 
nas contas nacionais e regionais. Tendo em 
conta os resultados do grupo de trabalho, 
pode ser necessário alterar a metodologia 
para o cálculo e a afetação dos SIFIM, por 
meio de um ato delegado, antes do final de 
2012, a fim de fornecer resultados mais 
fiáveis.

Or. en

Alteração 35
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

13) Foi criado um grupo de trabalho para 
analisar exaustivamente a questão do 
tratamento dos serviços de intermediação 
financeira indiretamente medidos (SIFIM) 
nas contas nacionais. Tendo em conta os 
resultados do grupo de trabalho, pode ser
necessário alterar a metodologia para o 
cálculo e a afetação dos SIFIM, por meio 
de um ato delegado, antes do final de 2012, 
a fim de fornecer resultados mais fiáveis.

13) Foi criado um grupo de trabalho para 
analisar exaustivamente a questão do 
tratamento dos serviços de intermediação 
financeira indiretamente medidos (SIFIM) 
nas contas nacionais. Tendo em conta os 
resultados do grupo de trabalho, é
necessário alterar a metodologia para o 
cálculo e a afetação dos SIFIM, 
incorporando um método ajustado em 
função do risco que reflita 
adequadamente o custo futuro esperado 
do risco registado, por meio de um ato 
delegado, antes do final de 2012, a fim de 
fornecer resultados mais fiáveis.
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Or. en

Justificação

Atualmente, considera-se que as instituições financeiras produzem valor ao deterem ativos de 
risco, que proporcionarão lucros mais elevados.  Este rendimento é considerado como valor 
acrescentado mesmo que represente apenas o custo futuro esperado dos riscos.  Daí a 
necessidade de ajustar o risco com base no custo futuro esperado do risco REGISTADO para 
mostrar o contributo direto REAL do PIB. 

Alteração 36
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A) A regra atual de considerar as 
empresas do setor público como 
"propriedade privada" se receberem mais 
de 50% do seu custo proveniente de 
vendas pode conduzir a estatísticas 
inexatas e não representativas por parte 
dos governos. Esse limiar deve, pois, ser 
alterado para 100% de modo a evitar 
informação estatística desequilibrada, 
grandes diferenças na comunicação de 
dívidas ou défices governamentais e 
manipulação de dados.

Or. en

Alteração 37
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A despesa de investigação e 
desenvolvimento tem o carácter de 
investimento e deve ser, portanto, registada 
como formação de capital fixo. No entanto, 

(14) A despesa de investigação e 
desenvolvimento, desde que utilizada para 
adquirir ou produzir bens económicos, 
tem o caráter de investimento e deve ser, 
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é necessário especificar o formato dos 
dados a registar como formação de capital 
fixo por meio de um ato delegado, quando 
for atingido um nível suficiente de 
confiança na fiabilidade dos dados através 
de uma série de testes com base no 
desenvolvimento de quadros 
suplementares.

portanto, registada como formação de 
capital fixo. No entanto, é necessário 
especificar o formato dos dados a registar 
como formação de capital fixo por meio de 
um ato delegado, quando for atingido um 
nível suficiente de confiança na fiabilidade 
dos dados através de uma série de testes 
com base no desenvolvimento de quadros 
suplementares.

Or. de

Alteração 38
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As despesas com armamento dos 
Estados-Membros não constituem, pela 
sua natureza, um investimento no sentido 
clássico e não devem, pois, ser registadas 
como formação de capital fixo mas 
continuar a ser registadas como despesas 
normais de funcionamento.

Or. de

Justificação

O registo das despesas com armamento na sua totalidade como formação de capital fixo não 
só é altamente dúbio em termos éticos como também representaria um incentivo estatístico ao 
investimento de montantes elevados de fundos públicos em armamento de modo a aumentar o 
PIB. Ao nível atual das despesas com armamento, esta alteração implicaria um aumento do 
PIB entre 0,1% (Hungria) e 1% (Bulgária). Tal abordagem poria em causa a evolução 
pacífica da UE.

Alteração 39
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15) É necessário prosseguir os estudos e 
trabalhos, nomeadamente em questões 
relacionadas com o «PIB e mais além» e a 
estratégia «Europa 2020» para desenvolver 
uma abordagem mais abrangente em 
matéria de medição do bem-estar e 
progresso, a fim de apoiar a promoção de 
uma economia inteligente, sustentável e 
inclusiva. Estes estudos e trabalhos 
contribuirão para melhorar a 
disponibilidade, transmissão e qualidade 
dos dados e aperfeiçoar as metodologias, 
de modo a reunir as condições para lidar 
com futuros desenvolvimentos.

15) É necessário efetuar estudos e agir 
com celeridade, nomeadamente em 
questões relacionadas com o «PIB e mais 
além» e a estratégia «Europa 2020» para 
desenvolver uma abordagem mais 
abrangente em matéria de medição do 
bem-estar e progresso, a fim de apoiar a 
promoção de uma economia inteligente, 
sustentável e inclusiva, tendo plenamente 
em conta os fatores externos ambientais e 
as desigualdades sociais, e procurando 
ultrapassá-los. Tais estudos e trabalhos 
contribuirão para melhorar a 
disponibilidade, transmissão e qualidade 
dos dados e aperfeiçoar as metodologias, 
de modo a reunir as condições para lidar 
com futuros desenvolvimentos. Os dados 
sobre as contas nacionais e regionais 
devem ser encarados como um fator na 
prossecução desses objetivos.

Or. en

Alteração 40
Edward Scicluna

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

15) É necessário prosseguir os estudos e 
trabalhos, nomeadamente em questões 
relacionadas com o «PIB e mais além» e a 
estratégia «Europa 2020» para desenvolver 
uma abordagem mais abrangente em 
matéria de medição do bem-estar e 
progresso, a fim de apoiar a promoção de 
uma economia inteligente, sustentável e 
inclusiva. Estes estudos e trabalhos 
contribuirão para melhorar a 

15) É necessário prosseguir os estudos e 
trabalhos, nomeadamente em questões 
relacionadas com o «PIB e mais além» e a 
estratégia «Europa 2020» para desenvolver 
uma abordagem mais abrangente em 
matéria de medição do bem-estar e 
progresso, a fim de apoiar a promoção de 
uma economia inteligente, sustentável e 
inclusiva, tendo em conta as 
considerações ambientais e sociais. Estes 
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disponibilidade, transmissão e qualidade 
dos dados e aperfeiçoar as metodologias, 
de modo a reunir as condições para lidar 
com futuros desenvolvimentos.

estudos e trabalhos contribuirão para 
melhorar a disponibilidade, transmissão e 
qualidade dos dados e aperfeiçoar as 
metodologias, de modo a reunir as 
condições para lidar com futuros 
desenvolvimentos. Os dados sobre as 
contas nacionais e regionais devem ser 
encarados como um fator na prossecução 
desses objetivos.

Or. en

Alteração 41
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

15-A) O quadro de análises e políticas do 
anexo A deve incluir as interdependências 
entre as regiões na análise das 
interdependências entre as economias dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 42
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O anexo A deve incluir: a territorialização 
regional das despesas da administração 
central, os dados sobre os desequilíbrios 
orçamentais regionais (utilizando o 
método do fluxo monetário) para as 
regiões dos níveis NUTS I e II com 
poderes orçamentais e legislativos, e os 
dados regionais sobre o rácio entre capital 
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social público e privado. 

Or. en

Alteração 43
Edward Scicluna

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

17) Uma vez que a implementação do
presente regulamento pode exigir 
adaptações importantes dos sistemas 
estatísticos nacionais, podem ser 
concedidas derrogações aos 
Estados-Membros pela Comissão.

17) Uma vez que a implementação do 
presente regulamento pode exigir 
adaptações importantes dos sistemas 
estatísticos nacionais, a Comissão deve 
facultar os recursos e os conhecimentos 
especializados necessários para auxiliar 
os Estados-Membros que não possuem 
recursos suficientes ou que têm de 
superar obstáculos metodológicos 
importantes.  A Comissão pode conceder 
derrogações aos Estados-Membros. No 
entanto, tais derrogações devem ser 
temporárias e sujeitas a revisão periódica.

Or. en

Alteração 44
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

17) Uma vez que a implementação do 
presente regulamento pode exigir 
adaptações importantes dos sistemas 
estatísticos nacionais, podem ser 
concedidas derrogações aos 
Estados-Membros pela Comissão.

17) Uma vez que a implementação do 
presente regulamento pode exigir 
adaptações importantes dos sistemas 
estatísticos nacionais, podem ser 
concedidas derrogações aos 
Estados-Membros pela Comissão; estas 
derrogações devem ser concedidas apenas 
aos Estados-Membros onde tais 
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adaptações não sejam comportáveis em 
termos orçamentais. 

Or. en

Alteração 45
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma metodologia (anexo A) relativa às 
normas, definições, nomenclaturas e regras 
contabilísticas comuns que devem ser 
utilizadas para elaborar contas e quadros 
em bases comparáveis, tendo em vista as 
necessidades da União, bem como 
resultados, tal como requerido no artigo 3º;

a) uma metodologia (anexo A) relativa às 
normas, definições, nomenclaturas e regras 
contabilísticas comuns que devem ser 
utilizadas para elaborar contas e quadros 
em bases comparáveis, tendo em vista as 
necessidades da União, bem como 
resultados, tal como requerido no artigo 3º;
o anexo A deve ser alterado pela 
Comissão de modo a introduzir os 
requisitos e fatores adicionais necessários 
para a análise económica;

Or. en

Alteração 46
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adotar, através de atos 
delegados e nas condições previstas nos 
artigo 7.º, 8.º e 9.º alterações da 
metodologia do SEC 2010, destinadas a 
especificar e aperfeiçoar o seu conteúdo, 
desde que não alterem os seus conceitos 
subjacentes, não exijam recursos 
suplementares para a sua execução e não 
deem azo a qualquer aumento dos recursos 

2. A Comissão pode adotar, através de atos 
delegados e nas condições previstas nos 
artigo 7.º, 8.º e 9.º alterações da 
metodologia do SEC 2010, destinadas a 
especificar e aperfeiçoar o seu conteúdo, 
desde que não alterem os seus conceitos 
subjacentes, não exijam recursos 
suplementares para a sua execução e não 
deem azo a qualquer aumento dos recursos 
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próprios. próprios. A Comissão deve cooperar 
estreitamente com o Banco Central 
Europeu na elaboração dos projetos de 
atos delegados. 

Or. lt

Alteração 47
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de dúvida quanto à correta 
aplicação das normas contabilísticas do 
SEC 2010, o Estado-Membro interessado 
deve solicitar esclarecimentos à Comissão 
(Eurostat). A Comissão (Eurostat), deve 
examinar rapidamente a questão e 
comunicar a sua decisão sobre os 
esclarecimentos solicitados ao Estado-
Membro em causa.

3. Em caso de incerteza quanto à correta 
aplicação das normas contabilísticas do 
SEC 2010, o Estado-Membro interessado 
deve solicitar esclarecimentos à Comissão 
(Eurostat). A Comissão (Eurostat), deve 
examinar rapidamente o pedido e 
comunicar prontamente a sua decisão 
sobre os esclarecimentos solicitados ao 
Estado-Membro em causa.

Or. ro

Alteração 48
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem efetuar o 
cálculo e afetação dos serviços de 
intermediação financeira indiretamente 
medidos (SIFIM) nas contas nacionais, em 
conformidade com a metodologia descrita 
no anexo A. A Comissão pode alterar até 
ao final de 2012, através de atos delegados 
e nas condições dos artigos 7.º, 8.º e 9.º, a 

4. Os Estados-Membros devem efetuar o 
cálculo e afetação dos serviços de 
intermediação financeira indiretamente 
medidos (SIFIM) nas contas nacionais, em 
conformidade com a metodologia descrita 
no anexo A. A Comissão deve alterar até 
ao final de 2012, através de atos delegados 
e nas condições dos artigos 7.º, 8.º e 9.º, a 
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metodologia de cálculo e afetação dos 
SIFIM.

metodologia de cálculo e afetação dos 
SIFIM, incorporando um método ajustado 
em função do risco que reflita 
adequadamente o custo futuro esperado 
do risco registado.

Or. en

Justificação

Atualmente, considera-se que as instituições financeiras produzem valor ao deterem ativos de 
risco, que proporcionarão lucros mais elevados.  Este rendimento é considerado como valor 
acrescentado mesmo que represente apenas o custo futuro esperado dos riscos.  Daí a 
necessidade de ajustar o risco com base no custo futuro esperado do risco REGISTADO para 
mostrar o contributo direto REAL do PIB. 

Alteração 49
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem efetuar o 
cálculo e afetação dos serviços de 
intermediação financeira indiretamente 
medidos (SIFIM) nas contas nacionais, em 
conformidade com a metodologia descrita 
no anexo A. A Comissão pode alterar até 
ao final de 2012, através de atos delegados 
e nas condições dos artigos 7.º, 8.º e 9.º, a 
metodologia de cálculo e afetação dos 
SIFIM.

4. Os Estados-Membros devem efetuar o 
cálculo e afetação dos serviços de 
intermediação financeira indiretamente 
medidos (SIFIM) nas contas nacionais e 
regionais, em conformidade com a 
metodologia descrita no anexo A. A 
Comissão pode alterar até ao final de 2012, 
através de atos delegados e nas condições 
dos artigos 7.º, 8.º e 9.º, a metodologia de 
cálculo e afetação dos SIFIM.

Or. en

Alteração 50
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A despesa de investigação e 
desenvolvimento deve ser registada, pelos 
Estados-Membros, como formação de 
capital fixo. Em conformidade com os 
artigos 7 º, 8.º e 9.º, a Comissão pode 
adotar atos delegados para assegurar a 
fiabilidade dos dados a registar como 
formação de capital fixo. Tais atos 
delegados devem especificar o formato 
desses dados.

5. A despesa de investigação e 
desenvolvimento, desde que utilizada para 
adquirir ou produzir bens económicos, 
deve ser registada, pelos 
Estados-Membros, como formação de 
capital fixo. Em conformidade com os 
artigos 7 º, 8.º e 9.º, a Comissão pode 
adotar atos delegados para assegurar a 
fiabilidade dos dados a registar como 
formação de capital fixo. Tais atos 
delegados devem especificar o formato 
desses dados.

Or. de

Alteração 51
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As despesas com armamento dos 
Estados-Membros devem ser registadas 
como despesas normais de 
funcionamento.

Or. de

Justificação

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.
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Alteração 52
Edward Scicluna

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea 1-a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-a) Quando necessário, e para ajudar a 
assegurar o cumprimento do presente 
regulamento, a Comissão deve facultar os 
recursos e os conhecimentos 
especializados necessários para auxiliar 
os Estados-Membros que não possuem 
recursos suficientes ou que têm de 
superar obstáculos metodológicos
importantes.

Or. en

Alteração 53
Edward Scicluna

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão concede derrogações 
temporárias em conformidade com o n.° 1 
apenas se justificado por recursos 
claramente insuficientes ou obstáculos 
metodológicos importantes. As 
derrogações são concedidas apenas 
durante um período suficiente para 
permitir que os Estados-Membros 
ultrapassem os seus obstáculos 
relacionados com os recursos ou 
metodológicos. A Comissão faculta os 
recursos e os conhecimentos 
especializados necessários para auxiliar 
os Estados-Membros. A Comissão não 
concede derrogações se estas 
comprometerem, de forma 
desproporcionada, a precisão dos dados 
agregados. A percentagem do PIB dos 



AM\889739PT.doc 19/23 PE480.612v01-00

PT

Estados-Membros da União ou da zona 
euro não justifica a concessão de uma 
derrogação.

Or. en

Alteração 54
Edward Scicluna

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os atos delegados não são utilizados 
em matéria de informação estatística 
relacionada com a aplicação do 
procedimento relativo aos défices 
excessivos ou dos procedimentos relativos 
aos desequilíbrios macroeconómicos.

Or. en

Alteração 55
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prorrogado por 
dois meses.

Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prorrogado por 
mais dois meses.

Or. ro

Alteração 56
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
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Anexo A – Capítulo 1 – ponto 1.18 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O papel das administrações públicas e 
sua posição financeira;

(2) O papel das administrações públicas e 
sua posição financeira, para efeitos de 
análise das receitas, despesas e 
endividamento a nível nacional e regional 
até ao nível NUTS II;

Or. it

Alteração 57
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo A – Capítulo 1 – ponto 1.18 – alínea b) – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) A territorialização regional das 
despesas da administração central;

Or. en

Alteração 58
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo A – Capítulo  1 – ponto 1.18 – alínea b) – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B) Os dados regionais sobre o rácio 
entre ações públicas e privadas;

Or. en

Alteração 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
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Anexo A – Capítulo 1 – ponto 1.18 – alínea d) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) A análise das interdependências entre as 
economias da UE;

2) A análise das interdependências entre as 
economias da UE, tendo em consideração 
os Estados-Membros e as suas regiões, em 
especial aquelas que possuem poderes 
legislativos e orçamentais;

Or. en

Alteração 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo A – Capítulo 1 – ponto 1.18 – alínea d) – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) Os dados sobre os desequilíbrios 
orçamentais regionais (utilizando o 
método do fluxo monetário) para as 
regiões dos níveis NUTS I e II com 
poderes orçamentais e legislativos. 

Or. en

Alteração 61
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Anexo A – Capítulo 13 – ponto 13.04 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contas regionais abrangem o mesmo 
conjunto de contas que as contas nacionais, 
dando visibilidade às estruturas, evoluções 
e diferenças económicas a nível regional. 
Os problemas conceptuais e de medição 
específicos resultam num conjunto de 
contas relativo às regiões que tem um 
âmbito mais limitado e é menos 

As contas regionais abrangem o mesmo 
conjunto de contas que as contas nacionais, 
dando visibilidade às estruturas, evoluções 
e diferenças económicas a nível regional. 
Os problemas conceptuais e de medição 
específicos resultam num conjunto de 
contas relativo às regiões que tem um 
âmbito mais limitado e é menos 
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pormenorizado do que as contas nacionais. pormenorizado do que as contas nacionais. 
Tendo em conta a dimensão das despesas 
públicas a nível regional, devem 
apresentar-se dados completos sobre as 
despesas para as regiões até ao nível 
NUTS II, de modo a assegurar maior 
transparência na utilização de fundos 
públicos.

Or. it

Alteração 62
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Anexo A – Capítulo 13 – ponto 13.08

Texto da Comissão Alteração

As contas regionais são compiladas com 
base em dados regionais recolhidos 
diretamente e em dados nacionais com 
repartições regionais assentes em 
hipóteses. Quanto mais exaustivos forem 
os dados recolhidos diretamente, menor 
será a relevância das hipóteses. A 
inexistência de informação regional 
suficientemente exaustiva, atual e fiável, 
exige que se recorra a hipóteses para 
elaborar as contas regionais. Isto implica 
que certas diferenças entre regiões poderão 
não se refletir nas contas regionais.

As contas regionais são compiladas com 
base em dados regionais recolhidos 
diretamente e, no caso de derrogações 
específicas, em dados nacionais com 
repartições regionais assentes em 
hipóteses. Quanto mais exaustivos forem 
os dados recolhidos diretamente, menor 
será a relevância das hipóteses. A 
inexistência de informação regional 
suficientemente exaustiva, atual e fiável, 
exige que se recorra a hipóteses para 
elaborar as contas regionais. Isto implica 
que certas diferenças entre regiões poderão 
não se refletir nas contas regionais.

Or. it

Alteração 63
Vicky Ford

Proposta de regulamento
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Anexo B – Primeiro quadro – linha 2, 801, 27 e 28

Texto da Comissão

2 Principais agregados das administrações públicas – anuais 3/9 A partir de 
1995

801 Contas não financeiras por setor – trimestrais 85 dias A partir de 
1999T1

27 Contas financeiras das administrações públicas – trimestrais 85 dias A partir de 
1999T1

28 Dívida das administrações públicas – trimestrais 3 A partir de 
2000T1

Alteração

2 Principais agregados das administrações públicas – anuais

3/9 ou, pelo menos para 
os Estados-Membros da 
zona euro, 85 dias e 82 
dias a partir de 2017.

A partir de 
1995

801 Contas não financeiras por setor – trimestrais

 85 dias e, pelo menos 
para os Estados-Membros 

da zona euro, 82 dias a 
partir de 2017.

A partir de 
1999T1

27 Contas financeiras das administrações públicas – trimestrais

 85 dias e, pelo menos 
para os Estados-Membros 

da zona euro, 82 dias a 
partir de 2017.

A partir de 
1999T1

28 Dívida das administrações públicas – trimestrais

3 ou, pelo menos para os 
Estados-Membros da 

zona euro, 85 dias e 82 
dias a partir de 2017.

A partir de 
2000T1

Or. en

Justificação

O BCE solicitou um prazo mais curto para receção da informação destinada às reuniões dos 
Governadores do BCE. Porém, reduzir os prazos no que respeita à comunicação destas 
estatísticas pode comprometer a qualidade da informação, sobretudo se esta for preparada 
de maneira integrada. Efetuar a entrega dos dados subjacentes constituiria igualmente um 
encargo adicional substancial.  Tendo em consideração que o BCE necessita desta 
informação apenas para os países da zona euro, o prazo para o envio de dados sobre os 
outros Estados-Membros deve manter-se inalterado até os benefícios de uma comunicação 
antecipada versus uma fiabilidade reduzida e um custo de cumprimento acrescido possam ser 
objeto de melhor avaliação. 


