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Alteração   20 

Notis Marias 

 

Projeto de resolução legislativa 

Citação 4-A (nova) 

 
Projeto de resolução legislativa Alteração 

 - Tendo em conta o Protocolo (n.º 1) 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia relativo ao papel dos 

parlamentos nacionais na União 

Europeia, 

Or. el 

 

Alteração   21 

Notis Marias 

 

Projeto de resolução legislativa 

Citação 4-B (nova) 

 
Projeto de resolução legislativa Alteração 

 - Tendo em conta o Protocolo (n.º 2) 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) relativo à 

aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, 

Or. el 

Alteração   22 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

(1) Dados empíricos e estatísticos 

sólidos e a prevenção de atrasos 

inadequados no seu fornecimento são 
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para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para 

o emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

absolutamente essenciais para medir o 

progresso e avaliar a eficiência das 

políticas e dos programas da União, em 

especial no contexto da estratégia Europa 

2020 estabelecida na Comunicação da 

Comissão, de 3 de março de 2010, 

intitulada «Europa 2020: Estratégia para 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo» (COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Alteração   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

(1) Elementos de prova fiáveis, 

pertinentes e acessíveis a todas as pessoas, 

com base nas estatísticas europeias, são 

absolutamente essenciais para medir o 

progresso e avaliar a eficiência das 

políticas e dos programas da União, 

especialmente no contexto da Estratégia 

Europa 2020 e da Agenda para o emprego, 

o crescimento, a equidade e a mudança 

democrática. 

Or. en 

 

Alteração   24 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 
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para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática, bem como no 

âmbito de outros objetivos, 

designadamente a luta contra a pobreza e 

a desigualdade, o bem-estar social e a 

sustentabilidade ambiental. 

Or. es 

 

Alteração   25 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. Além disso, é 

importante avaliar as estatísticas 

abordando especificamente a União 

reduzida a 27 Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração   26 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para 

o emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União e para tomar decisões sobre a 

continuação ou suspensão de tais 

políticas. 

Or. it 

 

Alteração   27 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

(1) A prestação atempada de 

elementos de prova fiáveis e pertinentes, 

com base nas estatísticas europeias, é 

absolutamente essencial para medir o 

progresso e avaliar a eficiência das 

políticas e dos programas da União, 

especialmente no contexto da Estratégia 

Europa 2020 e da Agenda para o emprego, 

o crescimento, a equidade e a mudança 

democrática. 

Or. el 

 

Alteração   28 

Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 

(1) Elementos de prova fiáveis e 

pertinentes, com base nas estatísticas 

europeias, são absolutamente essenciais 
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para medir o progresso e avaliar a 

eficiência das políticas e dos programas da 

União, especialmente no contexto da 

Estratégia Europa 2020 e da Agenda para o 

emprego, o crescimento, a equidade e a 

mudança democrática. 

para medir o impacto e avaliar a eficiência 

das políticas e dos programas da União, 

especialmente no contexto da Estratégia 

Europa 2020 e da Agenda para o emprego, 

o crescimento, a equidade e a mudança 

democrática. 

Or. en 

 

Alteração   29 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) As estatísticas de elevada 

qualidade desenvolvidas, produzidas e 

divulgadas no âmbito do Programa 

Estatístico Europeu plurianual devem 

contribuir para a realização dos objetivos 

da Agenda 2030 das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Sustentável, para a 

aplicação do Acordo de Paris de 2015, 

através do acompanhamento dos 

respetivos objetivos e metas, e para 

conseguir melhores estatísticas nos 

domínios transversais e estatísticas mais 

integradas para descrever fenómenos 

sociais, ambientais e económicos 

complexos que vão além das tradicionais 

medidas de produção económica. 

Or. en 

 

Alteração   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 



 

PE599.677v01-00 8/42 AM\1116879PT.docx 

PT 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) As estatísticas europeias devem ser 

objeto de uma abordagem abrangente da 

União e ir além das estratégias e 

prioridades políticas da Comissão, a fim 

de fornecer dados precisos que apoiariam 

posteriores processos de integração na 

União. 

Or. en 

 

Alteração   31 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A disponibilidade de estatísticas 

europeias completas e fiáveis é um bem 

público europeu importante a favor dos 

decisores, investigadores e dos cidadãos 

em geral. 

Or. es 

 

Alteração   32 

Gabriel Mato 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, cabe ao Programa Estatístico 

Europeu estabelecer o quadro para o 

desenvolvimento, produção e divulgação 

das estatísticas europeias, definindo os 

principais domínios e os objetivos das 

ações previstas para um período 

(2) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, cabe ao Programa Estatístico 

Europeu estabelecer o quadro para o 

desenvolvimento, produção e divulgação 

de estatísticas europeias comparáveis e de 

alta qualidade, definindo os principais 

domínios e os objetivos das ações previstas 
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correspondente ao do quadro financeiro 

plurianual. 

para um período correspondente ao do 

quadro financeiro plurianual. 

_________________ _________________ 

3 Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de março de 2009, relativo às Estatísticas 

Europeias e que revoga o Regulamento 

(CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo à 

transmissão de informações abrangidas 

pelo segredo estatístico ao Serviço de 

Estatística das Comunidades Europeias, o 

Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 

relativo às estatísticas comunitárias e a 

Decisão 89/382/CEE, Euratom do 

Conselho que cria o Comité do Programa 

Estatístico das Comunidades Europeias (JO 

L 87, 31.3.2009, p. 164). 

3 Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de março de 2009, relativo às Estatísticas 

Europeias e que revoga o Regulamento 

(CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo à 

transmissão de informações abrangidas 

pelo segredo estatístico ao Serviço de 

Estatística das Comunidades Europeias, o 

Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 

relativo às estatísticas comunitárias e a 

Decisão 89/382/CEE, Euratom do 

Conselho que cria o Comité do Programa 

Estatístico das Comunidades Europeias (JO 

L 87, 31.3.2009, p. 164). 

Or. es 

 

Alteração   33 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, cabe ao Programa Estatístico 

Europeu estabelecer o quadro para o 

desenvolvimento, produção e divulgação 

das estatísticas europeias, definindo os 

principais domínios e os objetivos das 

ações previstas para um período 

correspondente ao do quadro financeiro 

plurianual. 

(2) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

223/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho3, cabe ao Programa Estatístico 

Europeu estabelecer o quadro para o 

desenvolvimento, produção e divulgação 

de estatísticas europeias de alta qualidade, 

definindo os principais domínios e os 

objetivos das ações previstas para um 

período correspondente ao do quadro 

financeiro plurianual. 

_________________ _________________ 

3 Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de março de 2009, relativo às Estatísticas 

Europeias e que revoga o Regulamento 

(CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo à 

3 Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de março de 2009, relativo às Estatísticas 

Europeias e que revoga o Regulamento 

(CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo à 
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transmissão de informações abrangidas 

pelo segredo estatístico ao Serviço de 

Estatística das Comunidades Europeias, o 

Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 

relativo às estatísticas comunitárias e a 

Decisão 89/382/CEE, Euratom do 

Conselho que cria o Comité do Programa 

Estatístico das Comunidades Europeias (JO 

L 87, 31.3.2009, p. 164). 

transmissão de informações abrangidas 

pelo segredo estatístico ao Serviço de 

Estatística das Comunidades Europeias, o 

Regulamento (CE) n.º 322/97 do Conselho 

relativo às estatísticas comunitárias e a 

Decisão 89/382/CEE, Euratom do 

Conselho que cria o Comité do Programa 

Estatístico das Comunidades Europeias (JO 

L 87, 31.3.2009, p. 164). 

Or. el 

 

Alteração   34 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) O Regulamento (UE) n.º 99/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho4 

abrange o período de 2013 a 2017, apenas, 

enquanto o atual quadro financeiro 

plurianual se estende até 2020. Este 

instrumento deveria, por conseguinte, ser 

alterado, a fim de prorrogar o programa 

estatístico europeu até 2020. 

(3) O Regulamento (UE) n.º 99/2013 

do Parlamento Europeu e do Conselho4 

abrange o período de 2013 a 2017, apenas, 

enquanto o atual quadro financeiro 

plurianual se estende até 2020. Este 

instrumento deveria, por conseguinte, ser 

alterado imediatamente, a fim de prorrogar 

o programa estatístico europeu até 2020 e 

enfrentar as disparidades estatísticas que 

exigem medidas urgentes. 

_________________ _________________ 

4 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de janeiro de 2013, relativo ao Programa 

Estatístico Europeu 2013-2017 (JO L 39 de 

9.2.2013, p. 12). 

4 Regulamento (UE) n.º 99/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de janeiro de 2013, relativo ao Programa 

Estatístico Europeu 2013-2017 (JO L 39 de 

9.2.2013, p. 12). 

Or. el 

 

Alteração   35 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 
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Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) No contexto da máxima «Legislar 

Melhor», convém que, cada vez mais, as 

políticas da União sejam concebidas e 

monitorizadas com base em elementos de 

prova sólidos. As estatísticas europeias têm 

um papel específico a desempenhar nesse 

sentido e podem, de facto, marcar a 

diferença, especialmente em domínios de 

intervenção onde a capacidade de resposta 

é fundamental para o êxito das políticas. 

(4) No contexto da máxima «Legislar 

Melhor», convém que, cada vez mais, as 

políticas da União sejam concebidas e 

monitorizadas com base nas necessidades 

dos Estados-Membros da União e em 

elementos de prova sólidos. As estatísticas 

europeias têm um papel específico a 

desempenhar nesse sentido e podem, de 

facto, marcar a diferença, especialmente 

em domínios de intervenção onde a 

capacidade de resposta é fundamental para 

o êxito das políticas. 

Or. el 

 

Alteração   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) No contexto da máxima «Legislar 

Melhor», convém que, cada vez mais, as 

políticas da União sejam concebidas e 

monitorizadas com base em elementos de 

prova sólidos. As estatísticas europeias têm 

um papel específico a desempenhar nesse 

sentido e podem, de facto, marcar a 

diferença, especialmente em domínios de 

intervenção onde a capacidade de resposta 

é fundamental para o êxito das políticas. 

(4) No contexto da máxima «Legislar 

Melhor», convém que, cada vez mais, as 

políticas da União sejam concebidas e 

monitorizadas com base em elementos de 

prova fiáveis, com uma base estatística 

sólida. As estatísticas europeias têm um 

papel específico a desempenhar nesse 

sentido e podem, de facto, marcar a 

diferença, especialmente em domínios de 

intervenção onde a capacidade de resposta 

é fundamental para o êxito das políticas. 

Or. en 

 

Alteração   37 

Enrique Calvet Chambon 
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Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

mais e melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade, 

monitorizar o Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e apoiar as prioridades 

políticas e a coordenação das políticas 

económicas no âmbito do Semestre 

Europeu e das recomendações específicas 

por país. A Comissão (Eurostat) deve 

também proporcionar novas projeções 

demográficas em estreita cooperação com 

os institutos nacionais de estatística, a fim 

de atualizar a análise das implicações 

económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população e o impacto 

económico das crescentes desigualdades 

económicas. 

Or. en 

 

Alteração   38. 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 
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melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades no âmbito do 

cumprimento dos 17 objetivos de 

desenvolvimento sustentável das Nações 

Unidas, nomeadamente no que diz 

respeito à questão das desigualdades de 

rendimento e de género. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações sociais, económicas e 

orçamentais tanto do envelhecimento da 

população, como dos fluxos migratórios. 

Or. pt 

 

Alteração   39 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 
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orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população, colocando 

especial ênfase no impacto da crise dos 

refugiados. 

Or. en 

 

Alteração   40 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 
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estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população, bem como 

dados mais precisos sobre imigração e 

refúgio; 

Or. es 

 

Alteração   41 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional por forma a torná-las mais 

eficazes. Tal deve nortear os domínios de 

intervenção prioritários e o reforço das 

capacidades, além das atuais orientações e 

da repriorização em curso. Mais 

especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

Or. el 

 

Alteração   42 
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Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população. 

(5) Melhores estatísticas são, por 

conseguinte, fundamentais na obtenção de 

melhores resultados e na contribuição para 

uma melhor Europa, pelo que devem ser 

envidados maiores esforços para aumentar 

os investimentos no domínio das 

estatísticas oficiais tanto a nível europeu 

como nacional. Tal deve nortear os 

domínios de intervenção prioritários e o 

reforço das capacidades, além das atuais 

orientações e da repriorização em curso. 

Mais especificamente, deverão ser tomadas 

medidas para fazer face às mais urgentes 

lacunas estatísticas, aumentar a atualidade 

e apoiar as prioridades políticas e a 

coordenação das políticas económicas no 

âmbito do Semestre Europeu. A Comissão 

(Eurostat) deve também proporcionar 

novas projeções demográficas em estreita 

cooperação com os institutos nacionais de 

estatística, a fim de atualizar a análise das 

implicações económicas e orçamentais do 

envelhecimento da população e das 

evoluções demográficas. 

Or. en 

 

Alteração   43 

Barbara Kappel 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

Suprimido 
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relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 

2030 para o desenvolvimento sustentável. 

A União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, 

que visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento. 

Or. en 

 

Alteração   44. 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, 

que visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento. 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. Tal 

exigirá novas estatísticas sobre o consumo 

de energia, a eficiência energética, as 

energias renováveis, a dependência 

energética e a segurança do 

aprovisionamento. 
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Or. pt 

 

Alteração   45 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, que 

visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento. 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, que 

visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento, a pobreza energética, a 

evolução dos preços da energia 

relativamente à evolução dos salários 

médios e a transição energética 

sustentável. 

Or. en 

 

Alteração   46 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Também devem continuar a ser (6) Também devem continuar a ser 
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desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, que 

visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento. 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, que 

visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento, a economia circular e a 

bioeconomia. 

Or. es 

 

Alteração   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 
Texto da Comissão Alteração 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, que 

visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, seguro e sustentável, irão 

requerer novas estatísticas sobre o 

consumo de energia, a eficiência 

(6) Também devem continuar a ser 

desenvolvidas as contas ecossistema 

experimentais e as estatísticas relativas às 

alterações climáticas, incluindo as 

relevantes em termos de adaptação a estas 

alterações e as da «pegada ambiental», 

nomeadamente em apoio da aplicação do 

Acordo de Paris de 2015 e da Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. A 

União Europeia da Energia e o quadro 

relativo ao clima e à energia para 2030, que 

visa tornar o sistema económico e 

energético da União Europeia mais 

competitivo, eficiente, seguro e 

sustentável, irão requerer novas estatísticas 

sobre o consumo de energia, a eficiência 
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energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento. 

energética, as energias renováveis, a 

dependência energética e a segurança do 

aprovisionamento. 

Or. en 

 

Alteração   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) As estatísticas agrícolas 

constituem uma grande lacuna no sistema 

estatístico europeu. Por conseguinte, é 

fundamental identificar as insuficiências 

existentes nas atuais estatísticas e 

identificar indicadores mais fortes a 

aplicar nos Estados-Membros e entre eles 

(género, idade, região e outros) sobre 

fatores económicos e sociais que sejam 

pertinentes para o setor agrícola 

(designadamente relações laborais 

atípicas, desigualdade de rendimentos e 

pobreza no trabalho e padrões de 

propriedade fundiária) e complementem 

os dados existentes sobre os rendimentos 

agrícolas, entre outros. É igualmente 

importante desenvolver dados mais 

desagregados sobre os índices de preços, 

incluindo valores absolutos, para os 

produtos agrícolas, a fim de monitorizar 

os mercados agrícolas e abordar 

potenciais problemas, incluindo a falta de 

concorrência na distribuição e 

comercialização de produtos agrícolas. 

Or. en 

 

Alteração   49 

Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. No entanto, essa 

prorrogação é concedida anualmente e 

está sujeita a certas condições. É 

necessário que o Sistema Estatístico 

Europeu (SEE) apresente 

antecipadamente, no final de cada ano, 

um programa definido indicando os 

objetivos, os resultados esperados e os 

custos estimados para o ano seguinte. A 

programação antecipada também deve 

especificar a distribuição de recursos 

entre as autoridades envolvidas. Este 

plano deve ser aprovado por unanimidade 

pela Comissão Europeia e pelo 

Parlamento Europeu. 

Or. it 

 

Alteração   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

(7) A prorrogação do programa é a 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso, reforçar a 

cooperação entre o Eurostat e os 

institutos nacionais de estatística e 

consolidar os diálogos regulares com o 

Comité Consultivo Europeu da Estatística 

e a sua coordenação com o Sistema 

Europeu de Bancos Centrais. Deve 
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igualmente centrar-se nos temas 

prioritários definidos na ação «O PIB e 

mais além» e garantir o cumprimento do 

Código de Conduta das Estatísticas 

Europeias por parte dos Estados-

Membros. 

Or. en 

 

Alteração   51 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso, bem como para 

assegurar a continuidade da sequência de 

dados históricos; 

Or. es 

 

Alteração   52 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

(7) Com a prorrogação do programa 

torna-se imperativo proceder a adaptações 

e refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

Or. el 
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Alteração   53 

Gabriel Mato 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 
Texto da Comissão Alteração 

(7) A prorrogação do programa é uma 

oportunidade para proceder a adaptações e 

refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

(7) A prorrogação do programa deve 

ser aproveitada para proceder a adaptações 

e refletir as novas orientações, 

complementando os atuais objetivos e a 

priorização em curso. 

Or. es 

 

Alteração   54 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 

(8) Estas mudanças no programa 

devem ser apoiadas por um aumento 

adequado do orçamento disponível para 

as estatísticas a nível da UE, trazendo 

igualmente um valor acrescentado e 

resultados significativos através de 

projetos de grande escala, efeitos de 

alavanca estruturais e economias de 

escala que beneficiam os sistemas 

estatísticos nos Estados-Membros. 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração   55 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(8) Estas mudanças no programa 

devem ser apoiadas por um aumento 

adequado do orçamento disponível para as 

estatísticas a nível da UE, trazendo 

igualmente um valor acrescentado e 

resultados significativos através de projetos 

de grande escala, efeitos de alavanca 

estruturais e economias de escala que 

beneficiam os sistemas estatísticos nos 

Estados-Membros. 

(8) Estas mudanças no programa 

devem ser apoiadas por um aumento 

adequado do orçamento disponível para as 

estatísticas a nível da União, trazendo 

igualmente um valor acrescentado e 

resultados significativos através de projetos 

de grande escala, efeitos de alavanca 

estruturais e economias de escala que 

melhorem de forma imediata os sistemas 

estatísticos nos Estados-Membros. 

Or. el 

Alteração   56 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) Atendendo a que o objetivo do 

presente regulamento, a saber, prorrogar o 

Programa Estatístico Europeu a fim de 

abranger os anos de 2018 a 2020, não pode 

ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros, e pode, pois, ser mais 

bem realizado a nível da União, a União 

pode adotar medidas em conformidade 

com o princípio de subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir aquele 

objetivo, 

(10) Atendendo a que o objetivo do 

presente regulamento, a saber, prorrogar o 

Programa Estatístico Europeu a fim de 

abranger os anos de 2018 a 2020, não pode 

ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros, e pode, pois, ser mais 

bem realizado a nível da União, a União 

pode adotar medidas em conformidade 

com o princípio de subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir aquele 

objetivo, No entanto, essa prorrogação 

está condicionada à aprovação por parte 

da Comissão Europeia e do Parlamento 

Europeu, por unanimidade, dos 

programas definidos do Sistema 

Estatístico Europeu. 

Or. it 

 

Alteração   57 

Barbara Kappel 
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Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 
Texto da Comissão Alteração 

(10) Atendendo a que o objetivo do 

presente regulamento, a saber, prorrogar o 

Programa Estatístico Europeu a fim de 

abranger os anos de 2018 a 2020, não pode 

ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros, e pode, pois, ser mais 

bem realizado a nível da União, a União 

pode adotar medidas em conformidade 

com o princípio de subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir aquele 

objetivo, 

(10) Atendendo a que o objetivo do 

presente regulamento, a saber, prorrogar o 

Programa Estatístico Europeu a fim de 

abranger os anos de 2018 a 2020, não pode 

ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros, podendo contudo, 

devido à escala ou aos efeitos, ser mais 

bem realizado a nível da União, a União 

pode adotar medidas em conformidade 

com o princípio de subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, o presente regulamento 

não excede o necessário para atingir aquele 

objetivo, 

Or. en 

 

Alteração   58 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Artigo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

«O enquadramento financeiro da União 

para a execução do Programa de 2018 a 

2020 é de 218,1 milhões de EUR, cobertos 

pelo período de programação de 2014 a 

2020.» 

«O enquadramento financeiro da União 

para a execução do Programa de 2018 a 

2020 é de 70 milhões de EUR, cobertos 

pelo período de programação de 2014 a 

2020.» 

Or. it 

 

Alteração   59 
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Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Artigo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

 A cobertura financeira para o ano 

seguinte é concedida mediante 

autorização conjunta da Comissão 

Europeia e do Parlamento Europeu, após 

aprovação do plano definido previamente 

apresentado pelo Sistema Estatístico 

Europeu, que deve especificar claramente 

os objetivos, os resultados e custos 

esperados, bem como a distribuição dos 

recursos entre as autoridades envolvidas; 

Or. it 

 

Alteração   60 

Gabriel Mato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Artigo 13 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve tomar medidas 

adequadas assegurando que, na execução 

das atividades financiadas ao abrigo do 

presente regulamento, os interesses 

financeiros da União são salvaguardados 

através da aplicação de medidas 

preventivas contra a fraude, a corrupção e 

outras atividades ilegais, da realização de 

verificações coerentes e eficazes e, no caso 

de serem detetadas irregularidades, da 

recuperação dos montantes pagos 

indevidamente e, se for caso disso, da 

aplicação de sanções administrativas e 

financeiras efetivas, proporcionadas e 

1. A Comissão deve tomar as medidas 

necessárias assegurando que, na execução 

das atividades financiadas ao abrigo do 

presente regulamento, os interesses 

financeiros da União são garantidos 

através da aplicação de medidas 

preventivas contra a fraude, a corrupção e 

outras atividades ilegais, da realização de 

verificações coerentes e eficazes e, no caso 

de serem detetadas irregularidades, da 

recuperação dos montantes pagos 

indevidamente e, se for caso disso, da 

aplicação de sanções administrativas e 

financeiras efetivas, proporcionadas e 
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dissuasivas. dissuasivas. 

Or. es 

 

Alteração   61 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Artigo 15 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) No artigo 15.º é aditado o seguinte 

n.º 1-A: 

 «1-A. A partir de 2018, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório de progresso anual 

sobre o aumento da facilidade de 

utilização das suas estatísticas, incluindo 

o fornecimento de dados no seu sítio web, 

e sobre a melhoria da disponibilidade dos 

dados, nomeadamente sobre a atividade 

económica no setor terciário e as 

atividades ligadas à economia social e 

sobre os indicadores da estratégia 

Europa 2020.» 

Or. en 

 

Alteração   62 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – objetivo 1.1.1 ‒ parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Fornecer informação estatística de alta Fornecer informação estatística de alta 
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qualidade, que deve estar disponível a 

tempo do Semestre Europeu, para 

acompanhar a consecução da estratégia 

Europa 2020. Tanto quanto possível, os 

novos indicadores devem basear-se em 

dados estatísticos disponíveis. 

qualidade, que deve estar disponível em 

tempo útil, para acompanhar a consecução 

da estratégia Europa 2020. Os dados para 

cada indicador devem ser 

disponibilizados, o mais tardar, 12 meses 

após o final do respetivo ano estatístico. 

Em caso de atraso no fornecimento de 

dados, a Comissão deve emitir uma 

declaração pública a explicar os motivos 

do mesmo, incluindo quais foram as 

autoridades estatísticas nacionais que 

contribuíram para o atraso, as medidas 

que serão aplicadas e quando estará o 

problema resolvido. Tanto quanto possível, 

os novos indicadores devem basear-se em 

dados estatísticos disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – objetivo 1.1.1 ‒ parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Fornecer informação estatística de alta 

qualidade, que deve estar disponível a 

tempo do Semestre Europeu, para 

acompanhar a consecução da estratégia 

Europa 2020. Tanto quanto possível, os 

novos indicadores devem basear-se em 

dados estatísticos disponíveis. 

Fornecer informação estatística fiável e de 

alta qualidade, que deve estar disponível 

em tempo útil, para acompanhar a 

consecução da estratégia Europa 2020. 

Tanto quanto possível, os novos 

indicadores devem basear-se em dados 

estatísticos disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração   64 

Neena Gill CBE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova) 



 

AM\1116879PT.docx 29/42 PE599.677v01-00 

 PT 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – objetivo 1.1.1 – travessão 4 

 
Texto em vigor Alteração 

 a-A) No Objetivo n.º 1.1.1, o quarto 

travessão passa a ter a seguinte redação: 

«— indicadores sobre o emprego que 

distingam entre emprego a tempo parcial e 

a tempo inteiro, bem como indicadores 

sobre o desemprego que tenham em conta 

as pessoas abrangidas por políticas de 

ativação, como a formação profissional.» 

«— indicadores sobre o emprego que 

distingam entre emprego a tempo parcial e 

a tempo inteiro e entre contratos a termo 

certo e contratos permanentes, bem como 

indicadores sobre o desemprego que 

tenham em conta as pessoas abrangidas por 

políticas de ativação, como a formação 

profissional. Estes indicadores devem 

incluir igualmente dados sobre o fosso 

entre géneros.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=PT) 

 

Alteração   65 

Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – n.º 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo 1 – n.º 1 – ponto 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

— da contribuição estatística para um 

Pacto de Estabilidade e Crescimento 

reforçado, tendo em vista especificamente 

a produção e disponibilização de 

estatísticas de alta qualidade sobre o 

défice e a dívida públicos, 

Suprimido 

Or. it 

Alteração   66 

Neena Gill CBE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 
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Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – objetivo 1.2.1 ‒ travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

— da contribuição estatística para um 

Pacto de Estabilidade e Crescimento 

reforçado, tendo em vista especificamente 

a produção e disponibilização de 

estatísticas de alta qualidade sobre o défice 

e a dívida públicos, 

— da contribuição estatística para um 

Pacto de Estabilidade e Crescimento 

reforçado, tendo em vista especificamente 

a produção e disponibilização de 

estatísticas de alta qualidade sobre o défice 

e a dívida públicos, mais a produção e o 

fornecimento de estatísticas de alta 

qualidade sobre as medidas de 

flexibilidade adotadas ao abrigo do Pacto. 

Or. en 

 

Alteração   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) – travessão 1 (novo) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – objetivo 1.2.1 ‒ travessão 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 – No Objetivo n.º 1.2.1, é aditado o 

seguinte travessão a seguir ao segundo 

travessão: 

 «— da contribuição estatística para 

acompanhar eficazmente as 

desigualdades económicas que impedem o 

crescimento económico,» 

Or. en 

 

Alteração   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – objetivo 1.2.1 ‒ travessão 3 
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Texto em vigor Alteração 

 b-A) No Objetivo n.º 1.2.1, o terceiro 

travessão passa a ter a seguinte redação: 

«— do desenvolvimento e da produção de 

um conjunto de indicadores para medir a 

competitividade, e» 

«— do desenvolvimento e da produção de 

um conjunto de indicadores para medir a 

competitividade, em consonância com as 

recomendações específicas por país, e» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PT:PDF) 

 

Alteração   69 

Gabriel Mato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013  

Anexo – ponto I – ponto 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Comunicação da Comissão de 20 de 

agosto de 2009 intitulada "O PIB e mais 

além: Medir o progresso num mundo em 

mudança" e o Relatório Stiglitz-Sen-

Fitoussi sobre "Medição do Desempenho 

Económico e do Progresso Social" vieram 

dar novo ímpeto aos grandes desafios que 

se colocam ao SEE, designadamente 

quanto à forma de melhorar a qualidade 

das estatísticas nas áreas transversais e de 

produzir estatísticas mais integradas para 

descrever fenómenos sociais, ambientais e 

económicos complexos que vão além das 

tradicionais medidas da produção 

económica. Os trabalhos sobre o «PIB e 

mais além» no âmbito do SEE centram-se 

em três domínios prioritários: as 

estatísticas para o setor das famílias e as 

estatísticas que medem a distribuição do 

rendimento, consumo e riqueza; as 

estatísticas que medem a qualidade de vida 

de uma forma multidimensional; e as que 

A Comunicação da Comissão de 20 de 

agosto de 2009 intitulada "O PIB e mais 

além: Medir o progresso num mundo em 

mudança" e o Relatório Stiglitz-Sen-

Fitoussi sobre "Medição do Desempenho 

Económico e do Progresso Social" vieram 

dar novo ímpeto aos grandes desafios que 

se colocam ao SEE, designadamente 

quanto à forma de melhorar a qualidade 

das estatísticas nas áreas transversais e de 

produzir estatísticas mais integradas para 

descrever fenómenos sociais, territoriais, 

ambientais e económicos complexos que 

vão além das tradicionais medidas da 

produção económica. Os trabalhos sobre o 

«PIB e mais além» no âmbito do SEE 

centram-se em três domínios prioritários: 

as estatísticas para o setor das famílias e as 

estatísticas que medem a distribuição do 

rendimento, consumo e riqueza; as 

estatísticas que medem a qualidade de vida 

de uma forma multidimensional; e as que 
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medem a sustentabilidade ambiental. Os 

novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) mundiais, adotados em 

2015, constituem um novo ímpeto. O 

Sistema Europeu de Contas Nacionais e 

Regionais (SEC) proporciona um quadro 

integrado e coerente para todas as 

estatísticas económicas, que deverão ser 

completadas por outros indicadores a fim 

de proporcionar informações mais 

completas para a definição de políticas e a 

tomada de decisões. A plena aplicação do 

SEC 2010 será apoiada pela realização 

regular de avaliações de qualidade e de 

conformidade, tendo em conta a expiração 

progressiva de derrogações até 2020, 

conduzindo a mais melhorias em matéria 

de atualidade e disponibilidade de 

indicadores. 

medem a sustentabilidade ambiental. Os 

novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) mundiais, adotados em 

2015, constituem um novo ímpeto. O 

Sistema Europeu de Contas Nacionais e 

Regionais (SEC) proporciona um quadro 

integrado e coerente para todas as 

estatísticas económicas, que deverão ser 

completadas por outros indicadores a fim 

de proporcionar informações mais 

completas para a definição de políticas e a 

tomada de decisões. A plena aplicação do 

SEC 2010 será apoiada pela realização 

regular de avaliações de qualidade e de 

conformidade, tendo em conta a expiração 

progressiva de derrogações até 2020, 

conduzindo a mais melhorias em matéria 

de atualidade e disponibilidade de 

indicadores. 

Or. es 

 

Alteração   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – n.º 2.1 ‒ parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

 d-A) No n.º 2.1, o primeiro parágrafo 

passa a ter a seguinte redação: 

«A crise económica reforçou a necessidade 

de se dispor de um conjunto de indicadores 

macroeconómicos de alta qualidade para 

melhor compreender e analisar as 

flutuações económicas e os seus efeitos 

sobre a sociedade e, assim, facilitar o 

processo de tomada de decisões. A 

crescente globalização da produção exige a 

definição de um quadro coerente que 

facilite a interpretação e a integração das 

estatísticas de diferentes domínios.» 

«A crise económica reforçou a necessidade 

de se dispor de um conjunto de indicadores 

macroeconómicos de alta qualidade para 

melhor compreender e analisar as 

flutuações económicas, a evolução das 

desigualdades económicas e os seus 

efeitos sobre a sociedade e, assim, facilitar 

o processo de tomada de decisões. A 

crescente globalização da produção exige a 

definição de um quadro coerente que 

facilite a interpretação e a integração das 
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estatísticas de diferentes domínios.» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PT:PDF) 

 

Alteração   71 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – objetivo 2.1.1 ‒ travessão 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

— do reforço dos laços com as contas 

nacionais nos domínios da proteção social, 

da saúde e da educação, 

— do reforço dos laços com as contas 

nacionais nos domínios da proteção social, 

da saúde e da educação e do 

desenvolvimento de indicadores 

relacionados com a iniciativa «O PIB e 

mais além» que medem a qualidade de 

vida de forma multidimensional e a 

sustentabilidade ambiental e os efeitos 

externos na perspetiva das contas 

nacionais, 

Or. en 

 

Alteração   72 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 - alínea e) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – n.º 2.1.1 – travessão 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

«— do reforço dos laços com as contas 

nacionais nos domínios da proteção social, 

da saúde e da educação,» 

«— do reforço dos laços com as contas 

nacionais nos domínios da migração, da 

proteção social, da saúde e da educação,» 
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Or. es 

 

Alteração   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea i) – travessão 1 (novo) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I– ponto I – ponto 2.1.1 – travessão 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 – No Objetivo n.º 2.1.1, após o 

quarto travessão, é aditado um travessão: 

 «— do desenvolvimento de um quadro 

conceptual para a medição e análise da 

fraude e evasão fiscais, o qual deve 

incluir a compilação de estatísticas 

oportunas e de elevada qualidade sobre o 

sigilo financeiro, a justiça tributária, a 

cooperação fiscal e disparidades em 

matéria de tributação a nível dos Estados-

Membros e da União,» 

Or. en 

 

Alteração   74 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea ii) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) São inseridos dois novos travessões 

após o quinto travessão, a saber: 

ii) São inseridos quatro novos 

travessões após o quinto travessão, a saber: 

Or. es 

 

Alteração   75. 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 
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Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea ii) – parte introdutória 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) São inseridos dois novos travessões 

após o quinto travessão, a saber: 

ii) São inseridos três novos travessões 

após o quinto travessão, a saber: 

Or. pt 

 

Alteração   76 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea ii-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – n.º 2.1.1 – travessão 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 — do aperfeiçoamento e desenvolvimento 

de indicadores agregados de desigualdade 

nos rendimentos e na distribuição da 

riqueza; 

Or. es 

 

Alteração   77 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea ii-B) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013  

Anexo – ponto I – n.º 2.1.1 – travessão 5-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 — do cálculo do rácio de capital por 

trabalhador; 

Or. es 
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Alteração   78. 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e) – subalínea ii-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – ponto 2.1.1 – travessão 5-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 – do desenvolvimento de um quadro 

conceptual para a medição e análise da 

desigualdade de género, nomeadamente 

no que diz respeito às assimetrias 

salariais, 

 (Esta modificação aplica-se à 

integralidade do texto legislativo em 

apreço; a sua aprovação impõe 

adaptações técnicas em todo o texto.) 

Or. pt 

Alteração   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – objetivo 2.1.1 ‒ travessão 2 

 
Texto em vigor Alteração 

 e-A) No Objetivo n.º 2.1.1, o segundo 

travessão passa a ter a seguinte redação: 

«— da produção de indicadores de 

repartição do rendimento e do consumo das 

famílias (conciliando os agregados das 

contas nacionais com os dados 

provenientes dos inquéritos às famílias e 

com dados administrativos),» 

«— da produção de indicadores de 

repartição do rendimento, da riqueza e do 

consumo das famílias (conciliando os 

agregados das contas nacionais com os 

dados provenientes dos inquéritos às 

famílias e com dados administrativos),» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PT:PDF) 
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Alteração   80 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea h) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – objetivo 3.1.1 ‒ parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 

processos de produção estatística. Tendo 

em conta o facto de o Tratado de Lisboa ter 

apelado a legislar melhor, é necessária a 

racionalização da legislação relacionada 

com o pilar das estatísticas das empresas. 

Neste contexto, deve ser prestada a devida 

atenção às limitações dos recursos 

disponíveis para os produtores e da carga 

global para os respondentes, em 

conformidade com o programa da 

Comissão para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT). Fornecer 

estatísticas de alta qualidade em áreas 

estratégicas onde as empresas são o 

principal centro de interesse, tais como as 

estatísticas das empresas, os indicadores 

conjunturais, os investimentos das 

empresas em capital humano e em 

competências, as transações internacionais, 

a globalização, o acompanhamento do 

mercado interno, I&D e inovação e o 

turismo. Deve ser dada especial atenção à 

disponibilidade de dados em setores de 

atividade ou serviços de elevado valor 

acrescentado, em particular na economia 

verde, digital e social (saúde e educação, 

por exemplo). 

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 

processos de produção estatística. Tendo 

em conta o facto de o Tratado de Lisboa ter 

apelado a legislar melhor, é necessária a 

racionalização da legislação relacionada 

com o pilar das estatísticas das empresas. 

Neste contexto, deve ser prestada a devida 

atenção às limitações dos recursos 

disponíveis para os produtores e da carga 

global para os respondentes, em 

conformidade com o programa da 

Comissão para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT). Fornecer 

estatísticas de alta qualidade em áreas 

estratégicas onde as empresas são o 

principal centro de interesse, tais como as 

estatísticas das empresas, incluindo as 

empresas familiares, os indicadores 

conjunturais, os investimentos das 

empresas em capital humano e em 

competências, as transações internacionais, 

a globalização, o acompanhamento do 

mercado interno, I&D e inovação e o 

turismo. Deve ser dada especial atenção à 

disponibilidade de dados em setores de 

atividade ou serviços de elevado valor 

acrescentado, em particular na economia 

verde, digital, da saúde, da educação e 

social. 

Or. en 

 

Alteração   81 

Gabriel Mato 
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Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 - alínea h) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – n.º 3.1.1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 

processos de produção estatística. Tendo 

em conta o facto de o Tratado de Lisboa ter 

apelado a legislar melhor, é necessária a 

racionalização da legislação relacionada 

com o pilar das estatísticas das empresas. 

Neste contexto, deve ser prestada a devida 

atenção às limitações dos recursos 

disponíveis para os produtores e da carga 

global para os respondentes, em 

conformidade com o programa da 

Comissão para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT). Fornecer 

estatísticas de alta qualidade em áreas 

estratégicas onde as empresas são o 

principal centro de interesse, tais como as 

estatísticas das empresas, os indicadores 

conjunturais, os investimentos das 

empresas em capital humano e em 

competências, as transações internacionais, 

a globalização, o acompanhamento do 

mercado interno, I&D e inovação e o 

turismo. Deve ser dada especial atenção à 

disponibilidade de dados em setores de 

atividade ou serviços de elevado valor 

acrescentado, em particular na economia 

verde, digital e social (saúde e educação, 

por exemplo). 

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 

processos de produção estatística. Tendo 

em conta o facto de o Tratado de Lisboa ter 

apelado a legislar melhor, é necessária a 

racionalização da legislação relacionada 

com o pilar das estatísticas das empresas. 

Neste contexto, deve ser prestada a devida 

atenção às limitações dos recursos 

disponíveis para os produtores e da carga 

global para os respondentes, em 

conformidade com o programa da 

Comissão para a adequação e a eficácia da 

regulamentação (REFIT). Fornecer 

estatísticas de alta qualidade em áreas 

estratégicas onde as empresas são o 

principal centro de interesse, tais como as 

estatísticas das empresas, os indicadores 

conjunturais, os investimentos das 

empresas em capital humano e em 

competências, as transações internacionais, 

a globalização, o acompanhamento do 

mercado interno, I&D e inovação e o 

turismo. Deve ser dada especial atenção à 

disponibilidade de dados em setores de 

atividade ou serviços de elevado valor 

acrescentado, em particular na economia 

verde, digital, da partilha ou social (saúde 

e educação, por exemplo). 

Or. es 

 

Alteração   82 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea i) – subalínea ii) – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

ii) É inserido novo travessão após o 

sétimo travessão, a saber: 

ii) São inseridos três novos travessões 

após o sétimo travessão, a saber: 

Or. en 

 

Alteração   83 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea i) – subalínea ii) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – objetivo 3.2.1 – travessões 7-A, 7-B e 7-C (novos) 

 
Texto da Comissão Alteração 

— do fornecimento de projeções 

demográficas e das suas atualizações 

anuais, 

— do fornecimento de projeções 

demográficas e das suas atualizações 

anuais, 

 — do desenvolvimento de indicadores 

abrangentes relativos à situação dos 

migrantes e dos refugiados na União, 

 — do desenvolvimento de uma 

metodologia para um inquérito sobre a 

violência de género em cooperação com 

as instituições da União ativas neste 

domínio, 

Or. en 

 

Alteração   84 

Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea i-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo – ponto I – objetivo 3.3.4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 i-A) Após o Objetivo n.º 3.3.4, é aditado 

um novo número: 

 «Objetivo n.º 3.3.4-A 

 Os cidadãos europeus devem conseguir 

tirar partido, de forma fácil e sem 

obstáculos, das estatísticas europeias, 

para que possam utilizar estes dados para 

a sua educação e tomada de decisões. Este 

objetivo será aplicado através do aumento 

da facilidade de utilização das estatísticas 

europeias e da simplificação do acesso 

aos dados. Deverá ser prestada uma 

atenção especial à fácil recuperação e 

convertibilidade dos dados estatísticos 

para uso prático, incluindo através de 

gráficos e mapas. Um leque mais vasto de 

cidadãos deve beneficiar das estatísticas 

europeias para contribuir de forma eficaz 

para aumentar a divulgação de 

informações estatísticas em todas as 

sociedades europeias.» 

Or. en 

 

Alteração   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea i-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013 

Anexo I – ponto I – objetivo 3.2.1 ‒ travessão 4 

 
Texto em vigor Alteração 

 i-A) No Objetivo n.º 3.2.1, o quarto 

travessão passa a ter a seguinte redação: 

«— do fornecimento de estatísticas sobre 

as desigualdades de rendimento, 

proporcionando um indicador geral 

nacional comparável, e de dados sobre as 

desigualdades em matéria de acesso a bens 

e serviços básicos,» 

«— do fornecimento de estatísticas sobre 

as desigualdades de rendimento, com 

indicadores como o índice de Gini e a 

evolução dos decis superiores da 

distribuição de rendimentos, 
proporcionando um indicador geral 

nacional comparável, e de dados sobre as 

desigualdades em matéria de acesso a bens 
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e serviços básicos,» 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PT:PDF) 

Alteração   86 

Gabriel Mato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea k) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013  

Anexo – ponto I – n.º 3.3.1 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 

redação: «Apoiar a elaboração de políticas 

assentes em elementos concretos, 

recorrendo de forma mais flexível e 

frequente a informações espaciais 

combinadas com dados estatísticos em 

matéria social, económica e ambiental, 

para as regiões, tipologias regionais, 

cidades e grau de urbanização.» 

O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 

redação: «Apoiar a elaboração de políticas 

assentes em elementos concretos, 

recorrendo de forma mais flexível e 

frequente a informações espaciais 

combinadas com dados estatísticos em 

matéria social, territorial, económica e 

ambiental, para as regiões, tipologias 

regionais, cidades e grau de urbanização.» 

Or. es 

 

Alteração   87 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea l) – subalínea i) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013  

Anexo – ponto I – n.º 3.3.3 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com a prioridade «União 

Europeia da Energia» da Comissão, será 

dada uma atenção especial à estatísticas 

relacionadas com o consumo de energia, a 

eficiência energética, as energias 

renováveis, a dependência energética e a 

segurança do aprovisionamento. Além 

Em conformidade com a prioridade «União 

Europeia da Energia» da Comissão, será 

dada uma atenção especial à estatísticas 

relacionadas com o consumo de energia, a 

eficiência energética, as energias 

renováveis, a dependência energética e a 

segurança do aprovisionamento, a 
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disso, as estatísticas da energia têm de 

apoiar o quadro político para o clima e a 

energia de 2030, que visa tornar o sistema 

económico e energético da União Europeia 

mais competitivo, seguro e sustentável. 

economia circular e a bioeconomia. Além 

disso, as estatísticas da energia têm de 

apoiar o quadro político para o clima e a 

energia de 2030, que visa tornar o sistema 

económico e energético da União Europeia 

mais competitivo, seguro e sustentável. 

Or. es 

 

Alteração   88 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parágrafo 1 – ponto 2 – subalínea c-A) (nova) 

Regulamento (UE) n.º 99/2013  

Anexo – ponto II – n.º 3.1 – travessão 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 No Objetivo n.º 3.1, é aditado um novo 

travessão com a seguinte redação: 

 «— Será melhorado e aprofundado o 

inquérito relativo ao nível de 

conhecimentos dos cidadãos sobre a 

história, os valores, o funcionamento e as 

competências da União Europeia, além de 

se aumentar a sua frequência; 

Or. es 

 


