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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A transmissão de dados da COFOG a nível de 2 dígitos não foi tornada obrigatória na 
proposta relativa ao novo programa de transmissão do SEC-95. Isto constitui uma lacuna 
importante para que a Comissão e os interessados em geral possam analisar os padrões da 
despesa pública e a sua estrutura funcional.

Além disso, não há progressos na possível recolha de dados relativos à despesa pública ao 
nível NUTS II, apesar da cooperação e negociação com o Eurostat ao longo dos últimos 
quatro anos. Este facto diminui sem dúvida a capacidade para que a Comissão e os demais 
interessados procedam a uma análise exaustiva e fiável das políticas nacionais e, em especial, 
dos padrões e tendências da despesa pública e do investimento público a nível regional.

O terceiro considerando da proposta da Comissão refere que "os cidadãos da União têm 
necessidade de contas económicas como uma ferramenta fundamental para analisar a 
situação económica de um Estado-Membro ou região". As finanças públicas e as decisões 
relativas à despesa pública passaram – de uma forma provavelmente sem precedentes – para o 
primeiro plano da agenda política em resultado da crise económica. É difícil compreender que 
as estatísticas europeias não se adaptam a esta nova realidade fornecendo algumas estatísticas 
adicionais básicas para compreender a situação das finanças públicas a nível regional e o 
legado que a crise lhes deixa. Importa não esquecer que mais de um terço da despesa pública 
total na UE é gerida por outros níveis da administração que não a administração central. Esta 
percentagem é superior a 50% nalguns Estados-Membros. Quanto ao investimento público, 
mais de dois terços é realizado a nível regional e local.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) O Sistema europeu de contas revisto 
instituído pelo presente regulamento (SEC 
2010) inclui uma parte metodológica e um 
programa de transmissão (que define as 
contas e quadros a fornecer por todos os 
Estados-Membros de acordo com prazos 
especificados). A Comissão deve 

(10) O Sistema europeu de contas revisto 
instituído pelo presente regulamento (SEC 
2010) inclui uma parte metodológica e um 
programa de transmissão (que define as 
contas e quadros a fornecer por todos os 
Estados-Membros de acordo com prazos 
especificados). A Comissão deve 
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disponibilizar estas contas e quadros aos 
utilizadores em datas precisas, 
nomeadamente para acompanhar a 
convergência económica e alcançar uma 
estreita coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros.

disponibilizar estas contas e quadros aos 
utilizadores em datas precisas, 
nomeadamente para acompanhar a 
convergência económica e alcançar uma 
estreita coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros. O 
Parlamento Europeu deverá ser 
regularmente informado de todo o 
processo de acompanhamento do sistema 
europeu de contas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Anexo B – quadro 10 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Código Lista de variáveis

TE 6-A. Despesa total das 
administrações públicas

Alteração 3

Proposta de regulamento
Anexo B – quadro 10 – ponto 6-A – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Código Lista de variáveis

P.51g - Total da formação bruta de 
capital fixo das 
administrações públicas

Alteração 4

Proposta de regulamento
Anexo B – quadro 10 – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Código Lista de variáveis

D.92 6-B. Ajudas ao 
investimento das 
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administrações públicas

Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo B – quadro 11 – coluna 3 – linha 2 

Texto da Comissão Alteração

Divisões da COFOG Grupos da 
COFOG(3)(7)

Divisões da COFOG Grupos da COFOG(7)

Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo B – quadro 11 – coluna 3 – linha 23 

Texto da Comissão Alteração

Divisões da COFOG Grupos da 
COFOG(3)(7)

Divisões da COFOG Grupos da COFOG(7)

Alteração 7

Proposta de regulamento
Anexo B – quadro 11 – coluna 3 – linha 29 

Texto da Comissão Alteração

Divisões da COFOG Grupos da 
COFOG(3)(7)

Divisões da COFOG Grupos da COFOG(7)
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