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ALTERAÇÃO 1
apresentada por Margarita Starkevičiūtė, em nome do Grupo ALDE

Relatório A6-0025/2005
Othmar Karas
Finanças Públicas na UEM (2004)

Proposta de resolução

Considerando B

B. Considerando que, na última década, o crescimento da economia da UE ficou bastante 
aquém das suas potencialidades, tendo-se observado um decréscimo não apenas nos 
investimentos privados, mas também nos investimentos públicos ilíquidos, que 
desceram de 4% do PIB no início dos anos 70 para 2,4% na zona Euro e que, inter 
alia, devido à falta de reformas estruturais e de investimentos produtivos em muitos 
Estados-Membros, a taxa de crescimento do PIB na zona Euro foi, uma vez mais, 
inferior às previsões,

Justificação

Por definição, o principal propulsor do crescimento económico é o crescimento da 
produtividade, razão pela qual apenas os investimentos realizados de forma eficaz são 
susceptíveis de estimular o crescimento.
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Proposta de resolução

Nº 4

4. Observa que a gestão das mutações económicas nos países da Europa Central e de 
Leste tiveram, em alguns dos novos Estados-Membros, uma grave incidência nos 
níveis dos seus défices e das suas dívidas públicas; considera que a realização de 
reformas fiscais mais ambiciosas, acompanhadas de reformas estruturais, é 
necessária para reforçar os incentivos ao desenvolvimento do emprego e aos 
investimentos destinados a aumentar a produtividade;

Justificação

São necessárias reformas fiscais, estruturais e outras para assegurar uma base 
estável de receitas que permitam o financiamento de despesas de coesão legítimas.
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Proposta de resolução

Nº 4 bis (novo)

4 bis. Considera ser adequado baixar as taxas de imposto e, simultaneamente, compensar 
toda e qualquer diminuição das receitas mediante uma cobrança fiscal mais eficaz; 
considera que as taxas de imposto elevadas não são compatíveis com a necessidade 
de incluir uma maior parte da população na força de trabalho e de manter a 
competitividade nos mercados internacionais, quando se intensifica a concorrência 
das economias de salários baixos;

Justificação

As autoridades receiam justificadamente que a redução das taxas seja responsável 
por uma diminuição de receitas. Todavia, a experiência recente recolhida em outros 
países que procederam à redução das taxas evidencia que as receitas não diminuem 
fortemente se a realização de esforços concomitantes em matéria de execução se 
traduzir em melhores resultados em matéria de cobrança de impostos.
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Nº 7

7. Destaca a importância de dispor de melhores estatísticas orçamentais acompanhadas 
de definições, métodos de cálculo e procedimentos mais exactos e normalizados, a 
consagrar num manual de orientações metodológicas, e regozija-se com a iniciativa 
da Comissão de apresentar propostas relativas à definição de normas mínimas 
destinadas a assegurar a independência, a integridade e a qualidade dos serviços 
nacionais de estatística e a garantir um reforço de competências ao Eurostat no que diz 
respeito à coordenação, supervisão e realização de controlos in loco dos números 
apresentados pelos Estados-Membros;

Justificação

A rápida elaboração de orientações metodológicas permitirá garantir a 
comparabilidade dos dados nacionais e melhorar de forma significativa a qualidade 
dos agregados estatísticos. O manual de estatísticas orçamentais seria igualmente útil 
para os estudantes dos diferentes Estados-Membros da UE.
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Nº 9

9. Salienta que é necessário melhorar continuamente a administração fiscal e criar um 
sistema eficaz de cobrança de impostos, tendo em vista criar condições favoráveis às 
actividades das empresas em todo o mercado interno, promover uma cultura de 
espírito empresarial e encorajar a criação de empresas;

Justificação

O ambiente empresarial continua a ser difícil para as pequenas e médias empresas, as 
quais ainda têm de enfrentar, no domínio da cobrança de impostos, regulamentações 
complexas cuja observância é morosa e divergem de Estado-Membro para 
Estado-Membro da UE.
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