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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho  relativo ao 
Sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia 
(COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0774)),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 338.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0010/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu de 19 de Maio de 20111,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Para o acompanhamento das economias 
dos Estados-Membros e da união 
económica e monetária (UEM) são 
necessárias informações comparáveis, 
actualizadas e fiáveis sobre a estrutura e a 
evolução da situação económica de cada 

(1) Para o processo de decisão política da 
União e o acompanhamento das economias 
dos Estados-Membros e da união 
económica e monetária (UEM) são 
necessárias informações comparáveis, 
actualizadas e fiáveis sobre a estrutura e a 

                                               
1 JO C 203 de 9.7.2011. p. 3
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Estado-Membro ou região. evolução da situação económica de cada 
Estado-Membro ou região.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos da União têm necessidade 
de contas económicas como uma 
ferramenta fundamental para analisar a 
situação económica de um Estado-Membro 
ou região. Para fins de comparabilidade, 
tais contas devem ser elaboradas com base 
num único conjunto de princípios que não 
dão azo a interpretações divergentes.

(3) Os cidadãos da União têm necessidade 
de contas económicas como uma 
ferramenta fundamental para analisar a 
situação económica de um Estado-Membro 
ou região. Para fins de comparabilidade, 
tais contas devem ser elaboradas com base 
num único conjunto de princípios que não 
dão azo a interpretações divergentes. A 
informação facultada deve ser tão precisa, 
completa e atempada quanto possível de 
modo a assegurar a máxima 
transparência, sobretudo no que respeita 
ao sector público.

Or. en

Alteração 3

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 
ter em maior consideração o valor 
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acrescentado do sector público e do 
ambiente.  A utilização de novos métodos 
de recolha de dados, automatizados e em 
tempo real, deve ser explorada. 

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) Na publicação de dados, deve ser 
adoptada uma abordagem orientada para 
o utilizador, facultando informação 
acessível e útil aos cidadãos e partes 
interessadas da União.

Or. en

Alteração 5

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, 
é necessário especificar o formato dos 
dados a registar como formação de capital 
fixo por meio de um acto 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.

(14) A despesa de investigação e 
desenvolvimento constitui um
investimento e deve ser, 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 acto 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. en
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Alteração 6

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 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. 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. Os dados 
sobre as contas nacionais e regionais 
devem ser encarados como um factor na 
prossecução desses objectivos.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Comissão deve ter competência 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, para efeitos de 
alteração dos anexos do presente 
regulamento. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 

(16) A Comissão deve ter competência 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, para efeitos de 
alteração dos anexos do presente 
regulamento. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos
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preparatórios, inclusive a nível dos peritos. preparatórios, inclusive a nível de peritos e, 
quando apropriado, o Banco Central 
Europeu (BCE). Quando preparar e 
elaborar actos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 8

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, quando 
existirem fortes razões para considerar 
que o fornecimento de dados não é viável 
porque os recursos disponíveis são 
insuficientes ou é necessário ultrapassar 
obstáculos metodológicos importantes.
Tais derrogações devem ser temporárias e 
sujeitas a revisão.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados e nas condições previstas 
nos artigo 7.º, 8.º e 9.º alterações da 

2. A Comissão pode adoptar, através de 
actos delegados e nas condições previstas 
nos artigo 7.º, 8.º e 9.º alterações da 
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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 
dêem azo a qualquer aumento dos recursos 
próprios. 

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 
dêem azo a qualquer aumento dos recursos 
próprios. A Comissão elaborará projectos 
de actos delegados em estreita cooperação 
com o Banco Central Europeu, quando 
apropriado.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Em...*, a Comissão deve rever o 
Anexo B e aprovar um acto delegado em 
conformidade com os artigos 7.°, 8.° e 9.° 
para organizar e simplificar os quadros de 
transmissão de dados de modo a 
assegurar um programa de transmissão 
de dados claro, coerente, inequívoco e 
transparente. 
_____________
* JO, inserir a data: seis meses após a data da 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão (Eurostat) avalia a 
qualidade dos dados transmitidos.

4. A Comissão (Eurostat) avalia a 
qualidade dos dados transmitidos. A 
Comissão (Eurostat) deve apresentar um 



PR\879967PT.doc 11/20 PE473.886v01-00

PT

relatório ao Parlamento Europeu sobre a 
qualidade dos dados relativos às contas 
nacionais e regionais de dois em dois anos 
a partir de...*.
_____________
* JO, inserir a data: dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida em que a aplicação do 
presente regulamento exija importantes 
adaptações dos sistemas estatísticos 
nacionais, a Comissão, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
10.º, pode conceder aos Estados-Membros 
derrogações da sua aplicação até 1 de 
Janeiro de 2020.

1. Na medida em que a aplicação do 
presente regulamento exija importantes 
adaptações dos sistemas estatísticos 
nacionais, a Comissão, em conformidade 
com o procedimento referido no artigo 
10.º, pode conceder aos Estados-Membros 
derrogações temporárias da sua aplicação 
até 1 de Janeiro de 2020.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão concede derrogações 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 aos 
Estados-Membros que ultrapassem os 
seus obstáculos relacionados com os 
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recursos ou metodológicos. A Comissão 
não concede derrogações se estas 
comprometerem, de forma 
desproporcionada, a precisão dos dados 
agregados. A percentagem do PIB dos 
Estados-Membros da União ou da zona 
euro não justifica a concessão de uma 
derrogação.

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação.

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. 

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

Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo é prorrogado por 
três meses.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
ANEXO A – Capítulo II – ponto 2.21

Texto da Comissão Alteração

2.21 Uma SGPS que apenas possui os 
activos de filiais é um exemplo de uma 
instituição financeira cativa. Outras 
unidades igualmente tratadas como 
instituições financeiras cativas são as 
unidades com as características de SPE tal 
como descritas supra, incluindo fundos de 
investimento e de pensões e unidades 

2.21 Uma SGPS que apenas possui os 
activos de filiais é um exemplo de uma 
instituição financeira cativa. Outras 
unidades igualmente tratadas como 
instituições financeiras cativas são as 
unidades com as características de SPE tal 
como descritas supra, incluindo fundos de 
investimento e de pensões e unidades 
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utilizadas para deter e gerir património de 
indivíduos ou famílias, deter activos para 
titularização, emitir títulos de dívida em 
nome de empresas associadas (uma tal 
empresa pode ser designada como um 
conduit), desenvolver operações de 
titularização ou outras funções financeiras.

utilizadas para deter e gerir património de 
indivíduos ou famílias, emitir títulos de 
dívida em nome de empresas associadas 
(uma tal empresa pode ser designada como 
um conduit) e desenvolver outras funções 
financeiras.

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo BCE. As sociedades de titularização envolvidas em operações de 
titularização não podem ser tratadas como sendo semelhantes a instituições financeiras 
cativas - em particular, elas não são consolidadas com a entidade de origem, 
independentemente do critério de "independência".  São classificadas como "outros 
intermediários financeiros" (S.125). Ver o artigo 1.° do Regulamento BCE/2008/30, de 19 de 
Dezembro de 2008, relativo às estatísticas dos activos e passivos das sociedades de 
titularização envolvidas em operações de titularização (2).

Alteração 16

Proposta de regulamento
ANEXO A – Capítulo 2 – ponto 2.75

Texto da Comissão Alteração

2.75 Definição: O subsector «entidades 
depositárias, excepto o banco central» 
(S.122), inclui todas as sociedades e 
quase-sociedades financeiras, excepto as 
classificadas nos subsectores «banco 
central» e «fundos do mercado monetário», 
cuja função principal é prestar serviços de 
intermediação financeira, e cuja actividade 
consiste em receber depósitos de unidades 
institucionais e, por conta própria, 
conceder empréstimos e/ou efectuar 
investimentos em títulos.

2.75 Definição: O subsector «entidades 
depositárias, excepto o banco central» 
(S.122), inclui todas as sociedades e quase-
sociedades financeiras, excepto as 
classificadas nos subsectores «banco 
central» e «fundos do mercado monetário»,
cuja função principal é prestar serviços de 
intermediação financeira, e cuja actividade 
consiste em receber depósitos e/ou 
substitutos próximos de depósitos de 
unidades institucionais excepto FMI e, por 
conta própria, conceder empréstimos e/ou 
efectuar investimentos em títulos.

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo BCE. O texto necessita de ser coerente com a definição de "outras 
FMI" prevista no artigo 1.° do Regulamento BCE/2008/32, de 19 de Dezembro de 2008, 
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relativo ao balanço do sector das instituições financeiras monetárias (reformulação) [3].  
Uma redacção semelhante também está incluída no SCN 2008.

Alteração 17

Proposta de regulamento
ANEXO A – Capítulo 2 – ponto 2.90

Texto da Comissão Alteração

2.90 Definição: As sociedades de 
titularização envolvidas em operações de 
titularização (FVC) são entidades que 
realizam operações de titularização. Os 
FVC que satisfazem os critérios de uma 
unidade institucional são classificados em 
S.125, de outro modo são tratados como 
uma parte integral da empresa-mãe.

2.90 Definição: As sociedades de 
titularização envolvidas em operações de 
titularização (FVC) são entidades que 
realizam operações de titularização.

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo BCE. As FVC devem ser tratadas como unidades institucionais 
distintas independentemente de critérios como os de "grau de independência em relação à 
empresa-mãe" (ver 2.22). Ver artigo 1.° do Regulamento BCE/2008/30.

Alteração 18

Proposta de regulamento
ANEXO A – Capítulo 3 – ponto 3.19 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O preço economicamente significativo de 
um produto é definido em relação à 
unidade institucional e à UAE local que 
efectuou a produção. Por exemplo, toda a 
produção das empresas não constituídas em 
sociedade detidas pelas famílias é vendida 
a outras unidades institucionais a preços 
economicamente significativos, isto é, deve 
ser considerada como produção mercantil. 
No que respeita à produção de outras 
unidades institucionais, a capacidade de 
realizar uma actividade mercantil a preços 
economicamente significativos será 

O preço economicamente significativo de 
um produto é definido em relação à 
unidade institucional e à UAE local que 
efectuou a produção. Por exemplo, toda a 
produção das empresas não constituídas em 
sociedade detidas pelas famílias é vendida 
a outras unidades institucionais a preços 
economicamente significativos, isto é, deve 
ser considerada como produção mercantil. 
No que respeita à produção de outras 
unidades institucionais, a capacidade de 
realizar uma actividade mercantil a preços 
economicamente significativos será 
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verificada, nomeadamente, através de um 
critério quantitativo (o critério dos 50 %), 
utilizando o rácio das vendas em relação 
aos custos de produção. Para ser um 
produtor mercantil, a unidade deve cobrir 
pelo menos 50 % dos seus custos pelas 
suas vendas num período continuado de 
vários anos. 

verificada, nomeadamente, através de um 
critério quantitativo (o critério dos 50 %), 
utilizando o rácio das vendas em relação 
aos custos de produção. Para ser um 
produtor mercantil, a unidade deve cobrir 
100 % dos seus custos pelas suas vendas 
num período continuado de vários anos. 

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
ANEXO A – Capítulo 5 – ponto 5.108

Texto da Comissão Alteração

5.108 É essencial determinar se a 
sociedade financeira que está envolvida 
na titularização gere activamente a 
respectiva carteira através da emissão de 
títulos de dívida e assumindo os riscos, ou 
se apenas opera na qualidade de 
fiduciária que passivamente gere activos 
ou detém títulos de dívida. Quando a 
sociedade financeira é o detentor legal de 
uma carteira de activos, emite títulos de 
dívida que apresentam interesse para a 
carteira em questão, possui um conjunto 
completo de contas e suporta os riscos do 
mercado e do crédito, diz-se que opera 
enquanto intermediário financeiro, sendo 
classificada em «outros intermediários 
financeiros». As sociedades financeiras 
que titularizam activos, também 
designadas por «veículos de titularização» 
(financial vehicle corporations - FVC), 
não suportam, geralmente, os riscos de 
mercado ou de crédito, já que qualquer 
variação de valor dos activos detidos é 
compensada, caso a caso, por uma 
diminuição do capital e/ou do juro a 
pagar aos detentores de títulos cobertos 
por esses activos. As agências de notação 
insistem também na questão de as 

Suprimido



PE473.886v01-00 16/20 PR\879967PT.doc

PT

sociedades de titularização serem 
completamente «à prova de insolvência». 
As sociedades financeiras que titularizam 
activos distinguem-se das entidades 
criadas exclusivamente para deter 
carteiras específicas de activos 
financeiros. Estas entidades estão ligadas 
à respectiva empresa-mãe se residirem no 
mesmo país. Contudo, quando se trata de 
sociedades não residentes, são 
consideradas como unidades 
institucionais distintas e classificadas 
como instituições financeiras cativas.

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo BCE. Este ponto deve ser suprimido dado que não é coerente com as 
definições e com os critérios aplicáveis a veículos de titularização. A sua aplicação poderia 
resultar numa consolidação de unidades de veículos residentes com unidades residentes da 
empresa-mãe, dado que os veículos de titularização normalmente não preenchem os critérios 
propostos de ter risco de crédito e de mercado (ver também a alteração 17).

Alteração 20

Proposta de regulamento
ANEXO A – Capítulo 20 –  ponto – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A capacidade de exercer uma actividade 
mercantil será verificada, nomeadamente, 
através do critério quantitativo habitual (o 
critério dos 50 %), utilizando o rácio entre 
vendas e custos de produção (como 
definido nos pontos 20.30 e 20.31). Para 
que a unidade pública seja um produtor 
mercantil, as suas vendas devem cobrir, 
pelo menos, 50 % dos seus custos durante 
um período prolongado de vários anos. 

A capacidade de exercer uma actividade 
mercantil será verificada, nomeadamente, 
através de um critério quantitativo (o 
critério dos 100 %), utilizando o rácio entre 
vendas e custos de produção (como 
definido nos pontos 20.30 e 20.31). Para 
que a unidade pública seja um produtor 
mercantil, as suas vendas devem cobrir 100 
% dos seus custos durante um período 
prolongado de vários anos. 

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
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 sector – 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 
2000TI

Alteração

2 Principais agregados das administrações públicas – anuais 85 dias(*) A partir de 
1995

801 Contas não financeiras por sector – 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 85 dias(*) A partir de 
2000TI

___________________
(*) 82 dias a partir de 2017, pelo menos para os Estados-Membros da zona euro.

Or. en

Justification

Amendment suggested by the ECB. The ECOFIN Council endorsed in September 2000 the 
EMU Action Plan on Statistical Requirements and set the target time for quarterly integrated 
euro area accounts by institutional sector at t+90 days following the reference quarter to 
meet the ECB’s monetary policy needs. This implied that Eurostat and the ECB would have to 
collect the respective national data at t+82 days. Due to the envisaged schedule for ECB 
Governing Council meetings in 2015 and 2016, a reduction in the time lag to t+85 would 
suffice for 2015 to 2016. Accordingly, the ECB supports advancing the reporting deadlines 
for the quarterly sector accounts under the ESA transmission programme to t+85 days by 
2014, aiming at t+82 days by 2017 to support the compilation of full quarterly integrated 
euro area accounts at t+90 days.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
ANEXO B – Quadro 2 – últimas duas linhas

Texto da Comissão

EDP_D41 Juros, incluindo fluxos relativos a swaps e FRA (1) (4) S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

EDP_B.9 Capacidade líquida (+)/Necessidade líquida (-) de financiamento 
nos termos do Procedimento de Défice Excessivo (PDE) (4)

S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Alteração

D.41 Juros S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

B.9 Capacidade (+)/Necessidade (-) líquida de financiamento S.13, S.1311, S.1312, 
S.1313, S.1314

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo BCE. Esta alteração técnica tem por objectivo harmonizar os défices 
do SEC e do PDE.

Alteração 23

Proposta de regulamento
ANEXO B – Quadro 801 – últimas 2 linhas

Texto da Comissão

Informações adicionais das 
administrações públicas Sectores

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Total da despesa das administrações 
públicas x

OTR Total da receita das administrações 
públicas x
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Alteração

Informações adicionais das 
administrações públicas Sectores

S.1 S.1
1

S.1
2

S.1
3 S.1M S.1

N S.2

OTE Total da despesa das administrações 
públicas x

OTR Total da receita das administrações 
públicas x

EMH Horas contratuais dispendidas x
EMP Pessoas empregadas x

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo BCE. Para satisfazer as necessidades de carácter político e público 
relativamente à medição da remuneração por funcionário e por hora no sector das 
administrações públicas, o Programa de Transmissão (quadro 801) deverá ser 
complementado com dados referentes ao número de funcionários e ao número de horas de 
trabalho dispendidas para o sector das administrações públicas — contas trimestrais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este regulamento fixa as regras a seguir na compilação e publicação dos dados 
macroeconómicos fundamentais na UE. Na prática, a proposta da Comissão representa uma 
revisão alargada do Sistema europeu de contas nacionais e regionais (Sistema Europeu de 
Contas - SEC), baseando-se na última revisão do Sistema de Contas Nacionais das Nações 
Unidas (SCN - adoptado em 2008) e aprofundando-a.

As estatísticas encontram-se no centro do debate público: são necessários dados 
independentes, fiáveis, comparáveis e atempados para os decisores políticos bem como os 
agentes económicos e os cidadãos analisarem, avaliarem e vigiarem a realidade económica e 
sua evolução.  Devem ser envidados todos os esforços no sentido de assegurar que o SEC 
revisto facultará aos cidadãos europeus estatísticas macroeconómicas da maior qualidade, 
baseadas numa metodologia sólida e apresentadas segundo um calendário preciso.

Os Estados-Membros têm manifestado preocupações quanto aos encargos administrativos, 
razão pela qual o relatório sugere que, quando possível, devem ser utilizados métodos de 
recolha de dados automatizados e em tempo real.  

O relatório propõe, igualmente, reforçar a proposta da Comissão das seguintes formas:

 realça que os dados facultados devem ser tão completos quanto possível para 
assegurar o máximo de transparência, sobretudo no que respeita ao sector público, e 
reitera que devem ser produzidos e publicados tendo em mente o utilizador;

 salienta a necessidade de maior trabalho metodológico para fornecer um retrato mais 
completo dos aspectos ambientais, das actividades dos agregados familiares e do 
sector público;

 tem por objectivo limitar as derrogações ao estritamente necessário de modo a 
assegurar um retrato claro e completo; acontecimentos recentes provaram que mesmo 
países cujo PIB representa apenas uma pequena parcela do da UE podem ter efeitos 
sistémicos; não possuir informação completa sobre os pequenos países não constitui 
uma opção;

 requer à Comissão que reformule por completo o programa de transmissão de dados: 
na verdade, o programa apresentado no Anexo B é confuso e não permite uma 
compreensão plena do conteúdo, frequência e prazos das estatísticas que os 
Estados-Membros devem publicar; 

 requer um relatório sobre a qualidade das contas nacionais a apresentar pela Comissão 
ao Parlamento Europeu de dois em dois anos;  

 proporciona mais tempo para a análise dos actos delegados pelo Parlamento.


