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Alteração 7
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de novembro de 2011, sobre prevenção e 
correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos1 estabelece um 
mecanismo de alerta para facilitar a 
identificação precoce e a vigilância das 
situações de desequilíbrio. No âmbito deste 
mecanismo, a Comissão deve preparar o 
relatório anual sobre o mecanismo de alerta 
(RMA), o qual deve conter uma avaliação 
económica e financeira qualitativa e 
identificar os Estados-Membros que a 
Comissão considera poderem estar a ser 
afetados ou em risco de poderem vir a ser 
afetados por desequilíbrios.

(1) O Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de novembro de 2011, sobre prevenção e 
correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos1 (PDM) estabelece um 
mecanismo de alerta para facilitar a 
identificação precoce e a vigilância das 
situações de desequilíbrio. No âmbito deste 
mecanismo, a Comissão deve preparar o 
relatório anual sobre o mecanismo de alerta 
(RMA), o qual deve conter uma avaliação 
económica e financeira qualitativa e 
identificar os Estados-Membros que a 
Comissão considera poderem estar a ser 
afetados ou em risco de poderem vir a ser 
afetados por desequilíbrios.

__________________ __________________
1 JO L 306 de 23.11.11, p. 25. 1 JO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

Or. fr

Justificação

Alteração pontual da redação para explicitar o significado da sigla.

Alteração 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A disponibilidade de dados estatísticos 
fiáveis é fundamental para a supervisão 
eficaz dos desequilíbrios 
macroeconómicos. Para garantir a 

(3) A disponibilidade de dados estatísticos 
fiáveis, detalhados, exatos e úteis é 
fundamental para a supervisão eficaz dos 
desequilíbrios macroeconómicos. Para 
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fiabilidade e a independência das 
estatísticas, os Estados-Membros devem 
garantir a independência das autoridades 
estatísticas nacionais, de acordo com o 
Código de Prática das Estatísticas 
Europeias constante do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2009, relativo 
às Estatísticas Europeias3.

garantir a fiabilidade e a independência das 
estatísticas, os Estados-Membros devem 
garantir a independência das autoridades 
estatísticas nacionais, de acordo com o 
Código de Prática das Estatísticas 
Europeias constante do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2009, relativo 
às Estatísticas Europeias3.

__________________ __________________
3 JO L 87 de 31.3.2009, p. 164. 3 JO L 61 de 31.3.2009, p. 164.

Or. pl

Alteração 9
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A disponibilidade de dados estatísticos 
fiáveis é fundamental para a supervisão 
eficaz dos desequilíbrios 
macroeconómicos. Para garantir a 
fiabilidade e a independência das 
estatísticas, os Estados-Membros devem 
garantir a independência das autoridades 
estatísticas nacionais, de acordo com o 
Código de Prática das Estatísticas 
Europeias constante do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2009, relativo 
às Estatísticas Europeias3.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

__________________
3 JO L 87 de 31.3.2009, p. 164.

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É imprescindível que a Comissão 
continue a atender à necessidade de 
informação estatística fiável para 
melhorar as respostas das políticas da UE 
às realidades económicas, sociais e 
territoriais a nível regional.

Or. en

Alteração 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Há que instaurar um processo fiável 
para a compilação, o acompanhamento e a 
publicação dos dados relevantes para o 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos (a seguir «dados 
relevantes para o PDM»), bem como a 
melhoria contínua das informações 
estatísticas subjacentes, em linha com os 
quadros da Comissão em matéria de gestão 
da qualidade das estatísticas europeias4. O 
grupo dos diretores das estatísticas 
macroeconómicas (DMES), criado pela 
Comissão, constitui uma instância 
especializada adequada para dar à 
Comissão (Eurostat) a assistência 
necessária à aplicação de um procedimento 
sólido de controlo da qualidade dos dados 
relevantes para o PDM.

(5) Há que instaurar um processo fiável 
para a recolha, a compilação, o 
acompanhamento e a publicação dos dados 
relevantes para o procedimento relativo aos 
desequilíbrios macroeconómicos (a seguir 
«dados relevantes para o PDM»), bem 
como a melhoria contínua das informações 
estatísticas subjacentes, em linha com os 
quadros da Comissão em matéria de gestão 
da qualidade das estatísticas europeias4. O 
grupo dos diretores das estatísticas 
macroeconómicas (DMES), criado pela 
Comissão e assistido por especialistas do 
Comité do Sistema Estatístico Europeu e 
do Sistema Europeu de Bancos Centrais, 
constitui uma instância especializada 
adequada para dar à Comissão (Eurostat) a 
assistência necessária à aplicação de um 
procedimento sólido de controlo da 
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qualidade dos dados relevantes para o 
PDM.

__________________ __________________
4 COM(2005) 217 final e COM(2011) 211 
final.

4 COM(2005) 217 final e COM(2011) 211 
final.

Or. pl

Alteração 12
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É essencial que a produção estatística 
necessária ao desempenho das atividades 
da União só tenha por base dados fiáveis. 
Na produção de dados relevantes para o 
PDM, os quais são essenciais para detetar, 
prevenir e corrigir desequilíbrios 
macroeconómicos na União, a falta de 
fiabilidade dos dados pode ter um impacto 
significativo nos interesses da União. Para 
garantir o bom funcionamento do PDM, é 
necessário adotar medidas adicionais 
destinadas a tornar mais eficazes a 
produção, a transmissão e o controlo dos 
dados relevantes para o PDM. Tais 
medidas devem reforçar a credibilidade da 
informação estatística subjacente, assim 
como da transmissão e do controlo dos 
dados relevantes para o PDM. A fim de 
impedir deturpações, seja estas 
intencionais ou resultado de negligência 
grave, dos dados relevantes para o PDM, 
há que instituir um mecanismo de 
sanções financeiras que permita também 
garantir que esses dados são produzidos 
com a devida diligência.

(6) É essencial que a produção estatística 
necessária ao desempenho das atividades 
da União só tenha por base dados fiáveis. 
Na produção de dados relevantes para o 
PDM, os quais são essenciais para detetar, 
prevenir e corrigir desequilíbrios 
macroeconómicos na União, a falta de 
fiabilidade dos dados pode ter um impacto 
significativo nos interesses da União. Para 
garantir o bom funcionamento do PDM, é 
necessário adotar medidas adicionais 
destinadas a tornar mais eficazes a 
produção, a transmissão e o controlo dos 
dados relevantes para o PDM. Tais 
medidas devem reforçar a credibilidade da 
informação estatística subjacente, assim 
como da transmissão e do controlo dos 
dados relevantes para o PDM.

Or. en
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Alteração 13
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É essencial que a produção estatística 
necessária ao desempenho das atividades 
da União só tenha por base dados fiáveis. 
Na produção de dados relevantes para o 
PDM, os quais são essenciais para detetar, 
prevenir e corrigir desequilíbrios 
macroeconómicos na União, a falta de 
fiabilidade dos dados pode ter um impacto 
significativo nos interesses da União. Para 
garantir o bom funcionamento do PDM, é 
necessário adotar medidas adicionais 
destinadas a tornar mais eficazes a 
produção, a transmissão e o controlo dos 
dados relevantes para o PDM. Tais 
medidas devem reforçar a credibilidade da 
informação estatística subjacente, assim 
como da transmissão e do controlo dos 
dados relevantes para o PDM. A fim de 
impedir deturpações, seja estas intencionais 
ou resultado de negligência grave, dos 
dados relevantes para o PDM, há que 
instituir um mecanismo de sanções 
financeiras que permita também garantir 
que esses dados são produzidos com a 
devida diligência.

(6) É essencial que a produção estatística 
necessária ao desempenho das atividades 
da União só tenha por base dados fiáveis. 
Na produção de dados relevantes para o 
PDM, os quais são essenciais para detetar, 
prevenir e corrigir desequilíbrios 
macroeconómicos na União, a falta de 
fiabilidade dos dados pode ter um impacto 
significativo nos interesses da União. Para 
garantir o bom funcionamento do PDM, é 
necessário adotar medidas adicionais 
destinadas a tornar mais eficazes a 
produção, a transmissão e o controlo dos 
dados relevantes para o PDM. Tais 
medidas devem reforçar a credibilidade da 
informação estatística subjacente, assim 
como da transmissão e do controlo dos 
dados relevantes para o PDM. A fim de 
impedir deturpações, sejam estas 
intencionais ou resultado de negligência 
grave, dos dados relevantes para o PDM, 
há que instituir um mecanismo de sanções 
financeiras aplicáveis aos 
Estados-Membros da zona do euro que 
permita também garantir que esses dados 
são produzidos com a devida diligência.

Or. en

Alteração 14
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para completar as regras aplicáveis ao Suprimido
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cálculo das multas pela manipulação de 
dados estatísticos e as regras a seguir pela 
Comissão para a investigação de tais 
ações, devem ser delegados à Comissão 
poderes para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia («o Tratado») no que respeita à 
definição de critérios para a fixação das 
multas e para a condução das 
investigações. É especialmente importante 
que a Comissão realize as devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, designadamente a nível de 
peritos. Aquando da preparação e da 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Entre a Comissão e as autoridades 
estatísticas dos Estados-Membros deve ser 
estabelecida uma cooperação estreita que 
garanta a qualidade dos dados relevantes 
para o PDM comunicados pelos 
Estados-Membros e da informação 
estatística subjacente.

(8) Entre a Comissão e as autoridades 
estatísticas dos Estados-Membros deve ser 
estabelecida uma cooperação estreita que 
garanta a qualidade e a exatidão dos dados 
relevantes para o PDM comunicados pelos 
Estados-Membros e da informação 
estatística subjacente. O âmbito dos dados 
que serão depois relacionados com o 
PDM deve ser definido de forma rigorosa. 

Or. pl
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Alteração 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa incentivar a criação de um 
enquadramento jurídico para os 
«compromissos de confiança nas 
estatísticas». O respeito da regra da 
confidencialidade dos dados no Sistema 
Estatístico Europeu (SEE), bem como do 
princípio da subsidiariedade, ajudará a 
aumentar a confiança nos institutos 
estatísticos.

Or. en

Alteração 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para garantir dados detalhados, 
exatos e de qualidade, deve ser 
implementado um sistema que permita a 
investigação dos processos 
socioeconómicos levados a cabo nas 
regiões transfronteiriças e, além disso, as 
estatísticas devem ser elaboradas 
considerando as macrorregiões, com vista 
a obter um quadro económico fiável, 
completo e exato do desenvolvimento 
regional e macrorregional, tanto em 
zonas urbanas, como em zonas rurais.

Or. pl
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Alteração 18
Ivars Godmanis

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) De acordo com o Regulamento 
(UE) n.º .../2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas, e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006 do Conselho, a 
aplicação dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento (FEEI) está
ligada a uma boa governação económica 
e ao procedimento relativo aos 
desequilíbrios macroeconómicos, entre 
outros fatores.

Or. en

Alteração 19
Ivars Godmanis

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Designadamente, o artigo 23.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º .../2013 
dispõe que a Comissão pode pedir que um 
Estado-Membro reveja e proponha 
alterações ao seu acordo de parceria e a 
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programas relevantes, caso tal seja 
necessário para apoiar a execução de 
recomendações relevantes do Conselho 
dirigidas ao Estado-Membro em causa e 
adotadas nos termos dos artigos 7.º, n.º 2, 
ou 8.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011 sobre prevenção e correção 
dos desequilíbrios macroeconómicos, 
desde que essas alterações sejam 
consideradas necessárias para ajudar a 
corrigir tais desequilíbrios.

Or. en

Alteração 20
Ivars Godmanis

Proposta de regulamento
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Do mesmo modo, o artigo 23.º, 
n.º 9, e o anexo III do Regulamento (UE) 
n.º .../2013 determinam que a Comissão 
deve apresentar uma proposta ao 
Conselho para suspender a totalidade ou 
parte das autorizações ou pagamentos 
relativos aos programas de um 
Estado-Membro, caso o Conselho adote 
duas recomendações sucessivas no mesmo 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos, nos termos do artigo 
8.º, n.º 3, ou do artigo 10.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º 1176/2011 sobre 
prevenção e correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos.

Or. en

Alteração 21
Ivars Godmanis
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Proposta de regulamento
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-D) Em todo o caso, a suspensão dos 
fundos desencadeada pelo procedimento 
relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos apenas deverá ser 
utilizada em último recurso e tendo em 
conta uma análise pormenorizada dos 
indicadores relativos ao desemprego, à 
pobreza e à contração do PIB. 

Or. en

Alteração 22
Ivars Godmanis

Proposta de regulamento
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-E) Por uma questão de eficácia, o 
presente regulamento deve abranger todos 
os dados estatísticos requeridos no âmbito 
do procedimento relativo aos 
desequilíbrios macroeconómicos.

Or. en

Alteração 23
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras para o fornecimento e o controlo da 
qualidade dos dados estatísticos que são 

1. O presente regulamento estabelece 
regras para o fornecimento e o controlo da 
qualidade dos dados – nomeadamente 
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compilados ou transmitidos para efeitos 
dos procedimentos de deteção de 
desequilíbrios macroeconómicos, 
prevenção e correção de desequilíbrios 
macroeconómicos excessivos na União, 
que consagram os artigos 3.º a 11.º do 
Regulamento (UE) n.º 1176/2011 (a seguir 
designados «dados relevantes para o 
PDM»).

estatísticos – que são compilados ou 
transmitidos para efeitos dos 
procedimentos de deteção de desequilíbrios 
macroeconómicos, prevenção e correção de 
desequilíbrios macroeconómicos 
excessivos na União, que consagram os 
artigos 3.º a 11.º do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011 (a seguir designados «dados 
relevantes para o PDM»).

Or. fr

Justificação

As estatísticas são imprescindíveis mas não são o único meio de obtenção de dados úteis para 
a deteção de desequilíbrios macroeconómicos e para a prevenção e a correção de 
desequilíbrios.

Alteração 24
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os dados relevantes para o PDM 
devem ser certificados pela instituição 
superior de controlo do Estado em causa 
relativamente à qualidade das 
informações que este transmite.

Or. fr

Justificação

Propõe-se que as instituições superiores de controlo nacionais - no exercício da sua função 
de auditores independentes e cada uma relativamente ao que lhe compete - certifiquem a 
qualidade das informações transmitidas pelos Estados-Membros.

Alteração 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve indicar anualmente 
aos Estados-Membros as datas referentes 
ao relatório anual do mecanismo de alerta 
previsto no artigo 3.º do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011. Com base nestas datas e nos 
prazos e calendários referidos no n.º 2, a 
Comissão deve decidir e comunicar aos 
Estados-Membros uma data limite para a 
transmissão dos dados relevantes para o 
PDM mais recentes.

3. A Comissão deve indicar anualmente 
aos Estados-Membros as datas referentes 
ao relatório anual do mecanismo de alerta 
previsto no artigo 3.º do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011. Com base nestas datas e nos 
prazos e calendários referidos no n.º 2, a 
Comissão deve decidir e comunicar aos 
Estados-Membros uma data limite para a 
transmissão dos dados relevantes para o 
PDM mais recentes, bem como decidir 
qual o procedimento a adotar para a 
transmissão desses dados.

Or. pl

Alteração 26
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adotar atos de 
execução para definir as modalidades, a 
estrutura e a periodicidade dos relatórios de 
qualidade. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

3. A Comissão deve adotar atos delegados
para definir as modalidades, a estrutura e a 
periodicidade dos relatórios de qualidade. 
Esses atos delegados devem ser adotados 
pelo procedimento de exame referido no 
artigo 12.º.

Or. fr

Alteração 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvidas relativamente à 
correta aplicação das disposições que 
regem a compilação e a transmissão dos 
dados relevantes para o PDM, os 
Estados-Membros em questão devem pedir 
esclarecimentos à Comissão (Eurostat). A 
Comissão deve analisar sem demora as 
questões suscitadas e transmitir os seus 
esclarecimentos ao Estado-Membro em 
questão, ao grupo de peritos em estatísticas 
macroeconómicas criado pela Comissão, a 
todos os outros Estados-Membros e ao 
público.

1. Em caso de dúvidas relativamente à 
correta aplicação das disposições que 
regem a compilação e a transmissão dos 
dados relevantes para o PDM, os 
Estados-Membros em questão devem pedir 
esclarecimentos à Comissão (Eurostat). A 
Comissão deve analisar sem demora as 
questões suscitadas e transmitir os seus 
esclarecimentos ao Estado-Membro em 
questão, ao grupo de peritos em estatísticas 
macroeconómicas criado pela Comissão, 
aos especialistas do Comité do Sistema 
Estatístico Europeu e do Sistema Europeu 
de Bancos Centrais, a todos os outros 
Estados-Membros e ao público.

Or. pl

Alteração 28
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem elaborar os 
inventários e envia-los à Comissão 
(Eurostat) até […][nove meses após a 
adoção do presente regulamento – data 
exata a inserir pelo Serviço das 
Publicações aquando da publicação]. A 
Comissão deve adotar os atos de execução
necessários à definição da estrutura e das 
modalidades de atualização desses 
inventários até […][nos seis meses 
subsequentes à adoção do presente 
regulamento – data exata a inserir pelo 
Serviço das Publicações aquando da 
publicação]. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
referido no artigo 14.º, n.º 2.

2. Os Estados-Membros devem elaborar os 
inventários e envia-los à Comissão 
(Eurostat) até […][nove meses após a 
adoção do presente regulamento – data 
exata a inserir pelo Serviço das 
Publicações aquando da publicação]. A 
Comissão deve adotar os atos delegados
necessários à definição da estrutura e das 
modalidades de atualização desses 
inventários até […][nos seis meses 
subsequentes à adoção do presente 
regulamento – data exata a inserir pelo 
Serviço das Publicações aquando da 
publicação]. Esses atos delegados devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
referido no artigo 12.º.

Or. fr
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Alteração 29
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tornar 
públicos os seus inventários.

3. Os Estados-Membros devem tornar 
públicos os seus inventários no prazo de 
um mês após a sua apresentação à 
Comissão.

Or. bg

Justificação

A fim de melhorar a prestação de informações, os Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilização ao público dos inventários das fontes no prazo de um mês após a sua 
apresentação à Comissão.

Alteração 30
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão (Eurostat) deve informar o 
Comité da Política Económica, instituído 
pela Decisão 74/122/CEE do Conselho7, 
dos resultados destas missões, incluindo 
eventuais observações dos 
Estados-Membros sobre os mesmos. 
Depois de transmitidos ao Comité da 
Política Económica, estes relatórios, bem 
como eventuais comentários do 
Estado-Membro em questão, devem ser 
tornados públicos, sem prejuízo das 
disposições relativas à confidencialidade 
estatística previstas no Regulamento (CE)
n.º 223/2009.

3. A Comissão (Eurostat) deve informar o 
Comité da Política Económica, instituído 
pela Decisão 74/122/CEE do Conselho7, e 
o Parlamento Europeu dos resultados 
destas missões, incluindo eventuais 
observações dos Estados-Membros sobre 
os mesmos. Depois de transmitidos ao 
Comité da Política Económica e ao 
Parlamento Europeu, estes relatórios, bem 
como eventuais comentários do 
Estado-Membro em questão, devem ser 
tornados públicos, sem prejuízo das 
disposições relativas à confidencialidade 
estatística previstas no Regulamento (CE)
n.º 223/2009.
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______________ _______________
7 JO L 63 de 5.3.1974, p. 21. 7 JO L 63 de 5.3.1974, p. 21.

Or. fr

Alteração 31
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão (Eurostat) deve estabelecer 
as normas e os procedimentos relacionados 
com a seleção dos peritos, tendo em conta
uma repartição e rotação adequadas dos 
peritos entre os Estados-Membros, a 
organização do seu trabalho e os aspetos 
financeiros. A Comissão (Eurostat) deve 
partilhar com os Estados-Membros a 
totalidade dos custos suportados pelos 
Estados-Membros para a assistência 
prestada pelos seus peritos nacionais.

5. A Comissão (Eurostat) deve estabelecer 
as normas e os procedimentos relacionados 
com a seleção dos peritos necessários para
uma repartição e rotação adequadas e 
atempadas dos peritos entre os 
Estados-Membros, a organização do seu 
trabalho e os aspetos financeiros. A 
Comissão (Eurostat) deve partilhar com os 
Estados-Membros a totalidade dos custos 
suportados pelos Estados-Membros para a 
assistência prestada pelos seus peritos 
nacionais.

Or. bg

Justificação

No sentido de zelar pela objetividade dos pareceres técnicos é necessário garantir uma 
seleção, repartição e calendarização corretas da rotação dos peritos.

Alteração 32
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão (Eurostat) pode exprimir 
reservas sobre a qualidade dos dados 
relevantes para o PDM provenientes de um 
determinado Estado-Membro. No prazo 
máximo de três dias úteis antes da data de 

3. A Comissão (Eurostat) pode exprimir 
reservas sobre a qualidade dos dados 
relevantes para o PDM provenientes de um 
determinado Estado-Membro. No prazo 
máximo de um mês antes da data de 
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publicação prevista, a Comissão (Eurostat) 
deve comunicar ao Estado-Membro em 
questão e ao Presidente do Comité da 
Política Económica a reserva que tenciona 
manifestar e tornar pública. Sempre que a 
questão seja dirimida após a publicação 
dos dados e da reserva, o levantamento da 
reserva deve ser tornado público 
imediatamente.

publicação prevista, a Comissão (Eurostat) 
deve comunicar ao Estado-Membro em 
questão e ao Presidente do Comité da 
Política Económica a reserva que tenciona 
manifestar e, nos casos em que o 
Estado-Membro não tiver tomado 
medidas corretivas antes da data de 
publicação, tornar pública essa reserva. 
Sempre que a questão seja dirimida após a 
publicação dos dados e da reserva, o 
levantamento da reserva deve ser tornado 
público imediatamente.

Or. bg

Justificação

Os Estados-Membros devem poder corrigir os erros que tenham cometido e que ponham em 
causa a qualidade dos dados relevantes para o PDM antes de esses dados serem oficialmente 
publicados.

Alteração 33
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão (Eurostat) pode alterar os 
dados transmitidos pelos Estados-Membros 
e fornecer os dados alterados, 
acrescentando uma justificação da 
alteração se for evidente que os dados 
notificados pelos Estados-Membros não 
cumprem os requisitos estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 2. No prazo máximo de três
dias úteis antes da data de publicação 
prevista, a Comissão (Eurostat) deve 
comunicar ao Estado-Membro em questão 
e ao presidente do Comité da Política 
Económica os dados alterados e a 
justificação da alteração.

4. A Comissão (Eurostat) pode alterar os 
dados transmitidos pelos Estados-Membros 
e fornecer os dados alterados, 
acrescentando uma justificação da 
alteração se for evidente que os dados 
notificados pelos Estados-Membros não 
cumprem os requisitos estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 2. No prazo máximo de dez
dias úteis antes da data de publicação 
prevista, a Comissão (Eurostat) deve 
comunicar ao Estado-Membro em questão 
e ao presidente do Comité da Política 
Económica os dados alterados e a 
justificação da alteração.

Or. bg
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Alteração 34
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho, agindo sob proposta da 
Comissão, pode decidir impor uma multa 
a um Estado-Membro que, 
intencionalmente ou por negligência 
grave, deturpe os dados relevantes para o 
PDM.

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho, agindo sob proposta da 
Comissão, pode decidir impor uma multa a 
um Estado-Membro que, intencionalmente 
ou por negligência grave, deturpe os dados 
relevantes para o PDM.

1. O Conselho, agindo sob proposta da 
Comissão, pode decidir impor uma multa a 
um Estado-Membro da zona do euro que, 
intencionalmente ou por negligência grave, 
deturpe os dados relevantes para o PDM.

Or. en

Alteração 36
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As multas a que se refere o n.º 1 devem 
ser efetivas, dissuasivas e proporcionais à 
natureza, gravidade e à duração da 

Suprimido
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deturpação de dados em causa. O 
montante das multas não pode ultrapassar 
0,05% do PIB do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 37
Nikos Chrysogelos

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As multas a que se refere o n.º 1 devem 
ser efetivas, dissuasivas e proporcionais à 
natureza, gravidade e à duração da 
deturpação de dados em causa. O montante 
das multas não pode ultrapassar 0,05% do 
PIB do Estado-Membro em causa.

2. As multas a que se refere o n.º 1 devem 
ser efetivas, dissuasivas e proporcionais à 
natureza, gravidade e à duração da 
deturpação de dados em causa. O montante 
das multas não pode ultrapassar 0,02% do 
PIB do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 38
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As multas a que se refere o n.º 1 devem 
ser efetivas, dissuasivas e proporcionais à 
natureza, gravidade e à duração da 
deturpação de dados em causa. O montante 
das multas não pode ultrapassar 0,05% do 
PIB do Estado-Membro em causa.

2. As multas a que se refere o n.º 1 devem 
ser efetivas, dissuasivas e proporcionais à 
natureza, gravidade e à duração da 
deturpação de dados em causa. O montante 
das multas não pode ultrapassar 0,025% do 
PIB do Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 39
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

Aos Estados-Membros sujeitos a 
procedimentos de suspensão de fundos 
europeus nos termos do artigo 21.º, n.º 5, 
do Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece disposições comuns relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, ao Fundo Social Europeu, ao 
Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas, que estabelece disposições 
gerais relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas, e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006 do Conselho, deverão 
ser impostas multas reduzidas que tenham 
em conta o âmbito da suspensão.

Or. en

Alteração 40
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode efetuar todas as 
investigações necessárias para estabelecer 
a existência da deturpação a que se refere 
o n.º 1. A Comissão pode encetar uma 
investigação sempre que considere haver 
sérios indícios da existência de factos 
suscetíveis de constituir uma deturpação 

Suprimido
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de dados. Ao investigar as alegadas 
deturpações, a Comissão deve ter em 
conta as observações formuladas pelo 
Estado-Membro em questão. Para poder 
desempenhar as funções que lhe 
incumbem, a Comissão pode solicitar ao 
Estado-Membro que lhe faculte 
informações e pode realizar inspeções 
in loco, bem como aceder à informação 
estatística e aos documentos relacionados 
com os dados relevantes para o PDM. 
Caso a legislação do Estado-Membro em 
causa requeira uma autorização judicial 
prévia para efetuar inspeções in loco, a 
Comissão deve apresentar o respetivo 
pedido.
Após concluir a sua investigação e antes 
de apresentar qualquer proposta ao 
Conselho, a Comissão deve dar ao 
Estado-Membro em causa a oportunidade 
de se pronunciar sobre as matérias 
investigadas. A Comissão deve basear a 
sua proposta ao Conselho exclusivamente 
em factos sobre os quais o 
Estado-Membro em causa tenha tido a 
oportunidade de se pronunciar.
A Comissão deve respeitar na íntegra os 
direitos de defesa do Estado-Membro em 
causa no decurso das investigações.

Or. en

Alteração 41
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 12.º no que diz respeito:

Suprimido

a) Aos critérios específicos de fixação do 
montante das multas a que se refere o 
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n.º 1;
b) À regulamentação do processo de 
investigação a que se refere o n.º 3, às 
medidas conexas e à apresentação de 
relatórios sobre a investigação;
c) À regulamentação das regras 
processuais destinadas a garantir os 
direitos da defesa, o acesso ao processo, a 
representação legal, a confidencialidade, 
os prazos e a cobrança das multas a que 
se refere o n.º 1.

Or. en

Alteração 42
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Tribunal de Justiça da União 
Europeia é plenamente competente para 
rever as decisões do Conselho que 
imponham multas ao abrigo do n.º 1. O 
Tribunal de Justiça pode anular, reduzir 
ou aumentar as multas aplicadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 43
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
As sanções aplicadas ao abrigo do artigo 
11.º devem ser de natureza administrativa.
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Or. en

Alteração 44
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
As multas cobradas em conformidade com 
o artigo 9.º constituem outras receitas, na 
aceção do artigo 311.º do Tratado e devem 
ser canalizadas para o orçamento da 
União.

Or. en

Alteração 45
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar os atos delegados Suprimido
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referidos no artigo 9.º, n.º 4, é conferido à 
Comissão por um período de três anos a 
partir de um mês após a adoção do 
presente regulamento. A Comissão 
elabora um relatório sobre a delegação de 
poderes até nove meses antes do final do 
referido período de três anos. A delegação 
de poderes é tacitamente prorrogada por 
prazos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do termo de cada período.

Or. en

Alteração 47
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º, n.º 4, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados já em vigor.

Suprimido

Or. en

Alteração 48
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Quando adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. en

Alteração 49
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 9.º, n.º 4, só entram em vigor se 
não tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo deve ser 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Suprimido

Or. en

Alteração 50
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Relativamente às medidas referidas no 
artigo 9.º, o Conselho delibera sem ter em 
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conta o voto do membro do Conselho que 
represente o Estado-Membro em causa.

Or. en


