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Alteração 18
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A necessidade de ter em conta o 
ambiente e a economia de forma 
integrada deve-se ao papel fulcral 
desempenhado pelo ambiente para o 
rendimento económico e a criação de 
bem-estar humano. Este papel abarca o 
fornecimento de recursos naturais para 
actividades de produção e de consumo, a 
absorção de resíduos pelo ambiente e 
serviços ambientais de apoio à vida e a 
outras amenidades humanas. As contas 
nacionais tradicionais apenas tiveram 
parcialmente em conta esse papel, 
concentrando-se em transacções de 
mercado e indicadores que reflectem 
factores importantes para a produção de 
bem-estar, mas que não medem o bem-
estar propriamente dito.

Or.en

Alteração 19
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No entanto, a nova escassez de 
recursos naturais ameaça agora a 
sustentabilidade da produtividade 
económica, e as actividades de produção e 
de consumo económico são susceptíveis 
de afectar a qualidade do ambiente 
sobrecarregando os sumidouros naturais 
com resíduos e poluentes. Ao não terem 
em conta os custos particulares e sociais 
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da utilização dos recursos naturais e da 
degradação do ambiente, as contas 
tradicionais podem enviar sinais de 
progresso erróneos aos decisores políticos 
que, por sua vez., podem colocar a 
sociedade numa rota de desenvolvimento 
não sustentável.

Or.en

Alteração 20
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A introdução de contas económicas 
ambientais é fundamental, embora não 
deva sobrepor-se ao desenvolvimento de 
indicadores alternativos ao PIB, a fim de 
abarcar a dimensão ambiental, social e a 
relativa à qualidade de vida. A Comissão 
apresenta propostas, antes de iniciar o 
novo período do quadro financeiro 
plurianual, relativas a um número 
limitado de indicadores sintéticos, a serem 
utilizados como complemento ao PIB 
aquando da definição de políticas. Isto 
inclui um indicador monetarizado (por 
exemplo, poupanças líquidas ajustadas) e 
um indicador físico (por exemplo, a 
pegada ecológica, a pegada de carbono ou 
indicadores de dissociação) para a 
dimensão ambiental, bem como 
indicadores que incluam a dimensão 
social, como uma avaliação das 
desigualdades (como o índice de GINI), e 
um indicador de inclusão social e bem-
estar humano (como o Índice de Pobreza 
Humana ou o Índice de Saúde Social).

Or.en
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Alteração 21
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Importa estabelecer um programa de 
estudos-piloto destinado a melhorar o 
reporte e a qualidade dos dados, a 
reforçar as metodologias e a preparar os 
futuros desenvolvimentos.

Suprimido

Or.en

Justificação

Um estudo-piloto só se justificaria no caso de o presente regulamento não ser aprovado.
Quando o regulamento for aprovado, os institutos nacionais de estatística poderão melhorar 
o reporte, a qualidade dos dados e reforçar as metodologias no âmbito das tarefas normais 
de trabalho, conforme definido no presente regulamento. Por conseguinte, um estudo-piloto 
não traria qualquer valor acrescentado e resultaria em que os institutos nacionais de 
estatística seriam financiados pela UE, o que compete aos Estados-Membros.

Alteração 22
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A criação de obrigações adicionais 
em matéria de apresentação de 
informações é precedida por uma 
avaliação de impacto. As competências 
nacionais não são afectadas.

Or.de

Alteração 23
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão, através das suas 
políticas de cooperação com países 
fronteiriços que partilham recursos 
ambientais com Estados-
Membros(principalmente água) incentiva 
os serviços nacionais  de estatística desses 
países a desenvolverem as 
correspondentes contas económicas do 
ambiente sobre aspectos fundamentais do 
desenvolvimento sustentável e contribui 
para o desenvolvimento dos respectivos 
métodos contabilísticos.

Or.el

Justificação

A cooperação com os serviços nacionais correspondentes dos países vizinhos é indispensável 
para o acompanhamento integrado e para as contas económicas comunitárias do ambiente.

Alteração 24
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As medidas necessárias à aplicação 
do presente regulamento devem ser 
adoptadas nos termos da 
Decisão 1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão.

Suprimido

Or.en

Justificação

Em conformidade com o Tratado de Lisboa, os poderes delegados à Comissão devem ser 
exercidos em conformidade com o artigo 290.º do TFUE e não com o sistema de comitologia.
Segundo o sistema de actos delegados, não existe uma estrutura legal que preveja a 
participação da comissão.
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Alteração 25
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O Comité do Sistema Estatístico 
Europeu foi consultado,

Suprimido

Or.en

Justificação

Em conformidade com o Tratado de Lisboa, os poderes delegados à Comissão devem ser 
exercidos em conformidade com o artigo 290.º do TFUE e não com o sistema de comitologia.
Segundo o sistema de actos delegados, não existe uma estrutura legal que preveja a 
participação da comissão.

Alteração 26
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Desenvolvimento de novos módulos

A Comissão desenvolvera 
prioritariamente, em colaboração com os 
Estados-Membros, os seguintes módulos 
para que estes sejam submetidos ao 
campo de aplicação do regulamento:
- despesas e receitas para a protecção 
ambiental (EPER)/contas para a 
protecção ambiental e as despesas 
ambientais (EPEA), sector dos bens e 
serviços ambientais (EGSS);
- contas de energia
- transportes relacionados com o ambiente 
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(ajudas) e utilização de fundos e contas de 
despesas de gestão (RUMEA);
- contas de água (quantitativas e 
qualitativas ) e contas de resíduos;
- contas florestas;

Or.el

Justificação

Estes módulos estão, segundo o Eurostat, em fase de preparação. Para dar segurança de 
planificação aos Estados-Membros e aos serviços nacionais de estatística, é necessário 
referir os dados suplementares que serão necessários no futuro. As contas de água devem ser 
não só quantitativas mas também qualitativas para ter também em consideração os poluentes 
que contaminam a água.

Alteração 27
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – travessão 5 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- contas biodiversidade;

Or.el

Justificação

As contas biodiversidade fazem parte integrante das contas económicas do ambiente e são um 
elemento importante para atingir os  objectivos da União Europeia para a conservação da 
biodiversidade.

Alteração 28
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 3-A - travessão 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- contas solo, quando possível;
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Or.el

Justificação

O solo, enquanto recurso ambiental, terá que ser incluído na sua dimensão qualitativa e 
quantitativa, nas contas económicas do ambiente.

Alteração 29
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Desenvolvimento de novos módulos

A título prioritário, a Comissão 
desenvolve, em cooperação com os 
Estados-Membros, os módulos que se 
seguem para serem incluídos no âmbito 
de aplicação do presente regulamento até 
finais de 2014:
- Receitas e despesas da protecção 
ambiental (RDPA)/Contas de despesas da 
protecção ambiental (CDPA), Sector dos 
bens e serviços ambientais (SBSA);
- Contas da energia;
- Transferências ligadas ao ambiente 
(subvenções) e contas de despesas da 
utilização e gestão de recursos (CDUGR);
- Contas da água e contas de resíduos;
- Contas da floresta; e
- Contas dos serviços ecossistémicos.

Or.en

Justificação

A presente alteração retoma a alteração 8 do relator, embora lhe acrescente um calendário 
para os novos módulos e um novo módulo para a contabilidade dos serviços ecossistémicos.
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Alteração 30
Catherine Soullie

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Desenvolvimento de novos módulos
A título prioritário, a Comissão pondera, 
em cooperação com os Estados-Membros 
e contanto que estejam definidas as 
metodologias necessárias e que haja 
procura suficiente por parte dos 
consumidores, o desenvolvimento dos 
seguintes módulos para serem incluídos 
no âmbito de aplicação do presente 
regulamento:
- Receitas e despesas da protecção 
ambiental (RDPA)/Contas de despesas da 
protecção ambiental (CDPA), Sector dos 
bens e serviços ambientais (SBSA);
- Contas da energia;
- Transferências ligadas ao ambiente 
(subvenções) e contas de despesas da 
utilização e gestão de recursos (CDUGR);
- Contas de resíduos e contas da floresta.

Or.en

Justificação

O aditamento de novos módulos não será aceite automaticamente pelos Estados-Membros, 
pelo que importa fundamentá-lo na procura por parte dos utentes e, antes de mais, melhorar 
o funcionamento das contas tradicionais. Como segundo passo, e como condição para a 
criação de novas contas, há que definir metodologias adequadas entre os institutos nacionais 
de estatística. Por outro lado, parece supérfluo criar uma conta para os recursos hídricos 
dado que a água é uma substância específica que necessitaria do seu próprio quadro legal.
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Alteração 31
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º

Estudos-piloto Suprimido
1. A Comissão elabora um programa de 
estudos-piloto a realizar pelos Estados-
Membros a título voluntário para 
melhorar o reporte e a qualidade dos 
dados, estabelecer séries cronológicas 
longas e desenvolver a metodologia.
2. Os resultados dos estudos-piloto são 
avaliados e publicados pela Comissão, 
tendo em conta as vantagens da 
disponibilidade dos dados relativamente 
aos custos da recolha e aos encargos de 
resposta. Com base nas conclusões dos 
estudos-piloto, a Comissão adopta os 
actos delegados necessários, em 
conformidade com o artigo 9.º

Or.en

Justificação

Um estudo-piloto só se justificaria caso o presente regulamento não seja aprovado. Quando o 
regulamento for aprovado, os institutos nacionais de estatística poderão melhorar o reporte, 
a qualidade dos dados e reforçar as metodologias no âmbito das tarefas normais de trabalho, 
conforme definido no presente regulamento. Por conseguinte, um estudo-piloto não traria 
qualquer valor acrescentado e resultaria em que os institutos nacionais de estatística seriam 
financiados pela UE, o que compete aos Estados-Membros

Alteração 32
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão elabora um programa de 
estudos-piloto a realizar pelos Estados-
Membros a título voluntário para melhorar 
o reporte e a qualidade dos dados, 
estabelecer séries cronológicas longas e 
desenvolver a metodologia.

1. A Comissão elabora um programa de 
estudos-piloto a realizar pelos Estados-
Membros a título voluntário para melhorar 
o reporte e a qualidade dos dados, 
estabelecer séries cronológicas longas e 
desenvolver a metodologia. Neste 
contexto, zela por que isto não implique 
uma sobrecarga administrativa ou 
financeira para os inquiridos.

Or.de

Alteração 33
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os resultados dos estudos-piloto são 
avaliados e publicados pela Comissão, 
tendo em conta as vantagens da 
disponibilidade dos dados relativamente 
aos custos da recolha e aos encargos de 
resposta. Com base nas conclusões dos 
estudos-piloto, a Comissão adopta os actos 
delegados necessários, em conformidade 
com o artigo 9.º

2. Os resultados dos estudos-piloto são 
avaliados e publicados pela Comissão, 
tendo em conta as vantagens da 
disponibilidade dos dados relativamente 
aos custos da recolha e aos encargos de 
resposta. Aquando da sua ponderação, 
tem em consideração que isto não 
implique uma sobrecarga administrativa 
ou financeira adicional para os 
inquiridos. Com base nas conclusões dos 
estudos-piloto, a Comissão adopta os actos 
delegados necessários, em conformidade 
com o artigo 9.º

Or.de

Alteração 34
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros recolhem os dados 
necessários à observação das 
características dos módulos a que se refere 
o artigo 3.º, n. º 2.

1. Os Estados-Membros recolhem os dados 
necessários à observação das 
características dos módulos a que se refere 
o artigo 3.º, n. º 2, a nível nacional e 
regional, no caso de tal ser pertinente.

Or.en

Justificação

Os dados regionais e os dados nacionais revestem-se da mesma importância. Os indicadores 
poderiam variar consideravelmente entre as regiões do mesmo país, ao passo que a nível de 
agregado nacional poderiam revelar uma situação diversa, que não corresponderia às 
especificidades de algumas regiões. De acordo com o princípio da subsidiariedade, os dados 
devem ser disponibilizados a nível regional e local para poderem ser sustentados por 
decisões políticas sólidas. Ao nível da UE, os dados são úteis para identificar nichos de 
regiões e eventuais modelos.

Alteração 35
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão (Eurostat) os dados indicados 
nos anexos, incluindo os dados 
confidenciais, nos prazos neles 
especificados.

1. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão (Eurostat) os dados indicados 
nos anexos, incluindo os dados 
confidenciais, nos prazos neles 
especificados.

As competências nacionais não são 
afectadas.

Or.de

Alteração 36
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os dados são transmitidos num formato 
técnico adequado, adoptado de acordo com 
o procedimento de regulamentação 
previsto no artigo 12.º, n.º 2.

2. Os dados são transmitidos num formato 
técnico adequado, adoptado pela Comissão 
através de actos delegados de acordo com 
o artigo 9.º.

Or.en

Alteração 37
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao aplicar os atributos de qualidade 
referidos no n.º 1 aos dados abrangidos 
pelo presente regulamento, as modalidades, 
a estrutura e a frequência dos relatórios 
sobre a qualidade são definidas pela 
Comissão em conformidade com o
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 12.º, n.º 2.

3. Ao aplicar os atributos de qualidade 
referidos no n.º 1 aos dados abrangidos 
pelo presente regulamento, as modalidades, 
a estrutura e a frequência dos relatórios 
sobre a qualidade são definidas pela 
Comissão através de actos delegados em 
conformidade com o artigo 9.º.

Or.en

Alteração 38
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A

Exequibilidade e eficácia

A Comissão comprova a exequibilidade e 
a eficácia das contas económicas do 
ambiente.
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Or.de

Alteração 39
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode conceder derrogações 
aos Estados-Membros durante os períodos 
de transição referidos nos anexos, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no artigo 12.º,
n.º 2, na medida em que os sistemas 
estatísticos nacionais exijam adaptações 
importantes.

1. A Comissão pode conceder derrogações 
aos Estados-Membros durante os períodos 
de transição referidos nos anexos, através 
de actos delegados em conformidade com 
o artigo 9.º, na medida em que os sistemas 
estatísticos nacionais exijam adaptações 
importantes.

Or.en

Alteração 40
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem o artigo 3.º, n.º 
3, e o artigo 4.º, n.º 2, são conferidos à 
Comissão por um período de tempo 
indefinido.

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se referem o artigo 3.º, n.º 
3, são conferidos à Comissão por um 
período de tempo indefinido.

Or.en

Justificação

Alteração consentânea com a supressão do artigo 4.º.
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Alteração 41
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 3, e no artigo 4.º, n.º 2, pode 
ser revogada pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 3, pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.

Or.en

Justificação

Alteração consentânea com a supressão do artigo 4.º.

Alteração 42
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º

Comité Suprimido
1. A Comissão é assistida pelo Comité do 
Sistema Estatístico Europeu.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8.º
O prazo previsto no artigo 5.º, n.º 6, dessa 
decisão é fixado em três meses.

Or.en
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Justificação

Em conformidade com o Tratado de Lisboa, os poderes delegados à Comissão devem ser 
exercidos em conformidade com o artigo 290.º do TFUE e não com o sistema de comitologia.
Segundo o sistema de actos delegados, não existe uma estrutura legal que preveja a 
participação da comissão.

Alteração 43
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para responder às necessidades dos 
utentes em termos de tempestividade dos 
dados, o Eurostat produz estimativas 
antecipativas ("now-casts") para os dados 
que os Estados-Membros não tenham 
transmitido no prazo de 12 meses a contar 
do final do ano de referência.

Or.en

Justificação

Os utentes têm necessidade de dados tempestivos. Tal é referido na Acção II do PIB e no 
plano de acção e constitui um dos oito critérios de qualidade para as estatísticas oficiais.

Alteração 44
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para responder às necessidades dos 
utentes em termos de tempestividade dos 
dados, o Eurostat produz estimativas 
antecipativas ("now-casts") para os dados 
que os Estados-Membros não tenham 
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transmitido no prazo de 12 meses a contar 
do final do ano de referência.

Or.en

Justificação

Os utentes têm necessidade de dados tempestivos. Tal é referido na Acção II do PIB e no 
plano de acção e constitui um dos oito critérios de qualidade para as estatísticas oficiais.

Alteração 45
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Anexo III – título

Texto da Comissão Alteração

MÓDULO PARA AS CONTAS DE 
FLUXOS DE MATERIAIS PARA A 
ECONOMIA (CFM)

MÓDULO PARA AS CONTAS DE
STOCKS E FLUXOS DE MATERIAIS 
PARA A ECONOMIA (CSM e CFM)

Or.en

Alteração 46
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

As CFM abrangem todos os materiais 
sólidos, gasosos e líquidos, com excepção 
dos fluxos de ar e de água, medidos em 
unidades de massa por ano. Tal como o 
sistema de contas nacionais, as contas de 
fluxos de materiais para a economia têm 
dois objectivos principais. Os fluxos de 
materiais pormenorizados constituem uma 
abundante base de dados empírica para 
diversos estudos analíticos. São também 

As CSM e as CFM abrangem todos os 
materiais sólidos, gasosos e líquidos, com 
excepção dos fluxos de ar e de água, 
medidos em unidades de massa por ano.
Tal como o sistema de contas nacionais, as 
contas de fluxos de materiais para a 
economia têm dois objectivos principais.
Os fluxos de materiais pormenorizados 
constituem uma abundante base de dados 
empírica para diversos estudos analíticos.
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utilizados para compilar diferentes 
indicadores de fluxos de materiais para a 
economia no que respeita às economias 
nacionais.

São também utilizados para compilar 
diferentes indicadores de fluxos de 
materiais para a economia no que respeita 
às economias nacionais. Articulados com a 
evolução do stock de materiais, fornecem 
informações importantes para avaliar a 
utilização dos recursos naturais em 
relação com a sua disponibilidade e 
regeneração.

Or.en

Alteração 47
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros produzem estatísticas 
sobre as características enumeradas na 
secção 5.

Os Estados-Membros produzem estatísticas 
sobre as características enumeradas na 
secção 5 para as CSM e as CFM, caso se 
justifique.

Or.en

Alteração 48
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo III– secção 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para responder às necessidades dos 
utentes em termos de tempestividade dos 
dados, o Eurostat produz estimativas 
antecipativas ("now-casts") para os dados 
que os Estados-Membros não tenham 
transmitido no prazo de 12 meses a contar 
do final do ano de referência ao nível de 2 
dígitos em conformidade com os quadros 
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A e B.

Or.en

Justificação

Os utentes têm necessidade de dados tempestivos. Tal é referido na Acção II do PIB e no 
plano de acção e constitui um dos oito critérios de qualidade para as estatísticas oficiais.

Alteração 49
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 5 – quadro A – ponto 1.4

Texto da Comissão Alteração

1.4 Capturas de peixe selvagem, plantas 
aquáticas/animais aquáticos, caça e recolha

1.4 Capturas de peixe selvagem, plantas 
aquáticas/animais aquáticos, caça e recolha 
(*)

Or.en

Justificação

A presente alteração visa acrescentar (*) ao título 1.4 dos quadros de reporte.

Alteração 50
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 5 – quadro A – ponto 1.4.1

Texto da Comissão Alteração

1.4.1 Capturas de peixe selvagem 1.4.1 Capturas de peixe selvagem (*)
(*) Além disso, reporte facultativo do aumento 
líquido do stock de peixe.

Or.en
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Alteração 51
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Anexo III – secção 5 – quadro A – primeira nota de rodapé

Texto da Comissão Alteração

(*) Além disso, reporte facultativo do 
aumento líquido do stock de madeira.

(*) Além disso, reporte do aumento líquido 
do stock.

Or.en

Alteração 52
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo III– secção 6 – subponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para responder às necessidades dos 
utentes em termos de tempestividade dos 
dados, o Eurostat produz e publica uma 
estimativa nos casos em que tenha sido 
outorgado um período de transição, ao 
nível de 2 dígitos em conformidade com os 
quadros A e B.

Or.en

Justificação

Importa responder à necessidade de os utentes disporem de dados completos, uma vez que 
isto constitui o valor acrescentado fulcral do processo de tomada de decisão.


