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PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às 
estatísticas estruturais das empresas
(COM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0066)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 285º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0063/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários
(A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes legislativos e objectivos da proposta

Apresentada em conformidade com o processo de reformulação, a presente proposta 
destina-se a substituir o Regulamento nº 58/971, de 20 de Dezembro de 1996, relativo às 
estatísticas estruturais das empresas (que já foi objecto de quatro alterações anteriores), que 
constitui o quadro comum para a recolha, compilação, transmissão e avaliação das estatísticas 
comunitárias sobre a estrutura, a actividade, a competitividade e os resultados das empresas. 

Com esta iniciativa pretende-se fornecer informações mais exactas e mais completas 
sobre a actividade económica anual em resposta a necessidades novas e emergentes, 
relacionadas nomeadamente com a monitorização e a avaliação das políticas comunitárias em 
determinados domínios, como sejam o mercado interno e a aplicação da Estratégia de Lisboa.
Pretende-se, assim, colmatar o importante défice de informação, a qual se afigura importante 
para efeitos, quer de concepção política, quer de apoio ao processo decisório das empresas.

Para além da disponibilização de dados mais adequados e mais relevantes, a proposta 
destina-se a simplificar a legislação e os procedimentos, evitando custos, quer para as 
empresas, quer para as administrações nacionais.

As alterações propostas comportam, nomeadamente, os seguintes elementos:
- um novo anexo sobre demografia das empresas, um domínio em que são 

necessárias informações mais exactas. Trata-se de um indicador relevante do 
ponto de vista político e de um importante elemento no contexto dos 
indicadores estruturais requeridos na revisão intercalar dos objectivos da 
Estratégia de Lisboa;

- um novo anexo sobre serviços prestados às empresas – a inclusão deste 
anexo destina-se a acompanhar a competitividade dos serviços relacionados 
com as empresas e o seu contributo para os resultados das empresas 
europeias;

- um módulo ad-hoc – tal permitirá a realização flexível de inquéritos noutros 
domínios, em resposta às novas necessidades em termos de informação.

Observações gerais

1. Saúda-se a iniciativa apresentada pela Comissão. Com efeito, a proposta actualiza o 
actual Regulamento nº 58/97 em aspectos importantes, como sejam os serviços prestados 
às empresas e a demografia empresarial, uma das maiores lacunas existentes nos sistemas 
de informação, quer a nível nacional, quer comunitário. A proposta que visa introduzir 
alguma flexibilidade, mediante soluções ad-hoc, para permitir uma resposta rápida a 
novas necessidades estatísticas, também pode ser considerada um objectivo positivo.

2. No que diz respeito à simplificação e à redução de custos e da burocracia, a proposta de
novo regulamento merece também a maior aprovação. Importa saudar os esforços que 
visam um recurso mais frequente a fontes administrativas, bem como de harmonização de 
metodologias. Os objectivos de poupança de custos estão também subjacentes à proposta 

  
1 J OL 14 de 17.1.1997.
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de supressão de vinte e cinco variáveis.
Um outro objectivo positivo consiste na simplificação da legislação existente, patente 
sobretudo na proposta de harmonização da estrutura dos diferentes anexos. Todavia, são 
necessários, e eventualmente viáveis, mais progressos neste domínio.

3. Embora apoiemos esta proposta e os seus objectivos de simplificação, destacamos a 
necessidade de uma correcta avaliação ex-ante dos seus custos. Afigura-se obviamente 
difícil quantificar o ónus que recai nas empresas, embora o mesmo não deva ser 
subestimado, nomeadamente no que respeita às PME.

4. Afigura-se da máxima importância, quer para as empresas, quer para a concepção e 
monitorização políticas, reiterar os objectivos de poupança de custos, bem como a 
necessidade de dispor de estatísticas atempadas e viáveis a nível nacional e europeu. A 
existência de estatísticas mais adequadas deve ser entendida enquanto prioridade política, 
devendo beneficiar de apoio financeiro adequado, a nível nacional e a nível comunitário, 
por forma a disponibilizar os recursos requeridos por esta desafio.

Observações detalhadas

A proposta de supressão de um número considerável de variáveis, por razões que se 
prendem com a poupança de custos, implica a perda de indicadores importantes do ponto de 
vista político, nomeadamente em matéria de energia e de construção. A energia constitui uma 
prioridade europeia, quer em termos de segurança, quer de competitividade económica, e a 
informação sobre os custos de energia para as empresas não deveria ser perdida. Os dados 
sobre o desenvolvimento do sector da construção e a respectiva repartição constituem um 
indicador macroeconómico importante, quer em termos de análise política a curto prazo, quer 
de avaliação da evolução do preço do mercado imobiliário. 

Um dos objectivos da presente proposta consiste em lograr um equilíbrio mais 
adequado entre requisitos de apresentação de informações sobre a indústria transformadora e 
serviços. Esse objectivo é realizado mercê de uma informação mais completa em matéria de 
serviços. Recomenda-se também a revisão da actual repartição por actividades no caso da 
indústria transformadora. Embora seja de saudar o propósito declarado de recorrer mais 
frequentemente a fontes administrativas, a presente proposta não representa, em termos 
práticos, um grande progresso nessa direcção. Tendo em conta o potencial associado à 
utilização dessas fontes e também a necessidade de harmonizar os procedimentos nacionais 
existentes neste domínio, poderiam ser envidados mais esforços, nomeadamente no que 
respeita ao intercâmbio de melhores práticas.

Poderão também ser logrados mais progressos através de uma melhor articulação e 
compatibilidade entre os requisitos em matéria de estatísticas estruturais das empresas e as 
informações resultantes dos inquéritos sectoriais, na medida em que algumas necessidades de 
informação sectorial não são colmatadas pelo conteúdo da presente proposta de regulamento.

Importa, em particular, velar por que o presente regulamento seja plenamente 
compatível, do ponto de vista prático, com a revisão em curso da NACE, que entrará em vigor 
antes da NACE rev. 2. 

A compatibilidade entre as duas propostas (a presente proposta e a NACE Rev.2) 
comporta a necessidade de clarificar o calendário de aplicação. A proposta da Comissão que 
refere 2006 como o ano do início da aplicação está desactualizada; deveria ser substituída
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pelo ano subsequente à aprovação da presente proposta; o Regulamento nº 58/97 continuaria 
então a aplicar-se até essa data. 

No que diz respeito à informação ambiental e laboral, são bem-vindas mais 
informações em matéria de reciclagem e de protecção e saúde dos trabalhadores, bem como 
uma repartição dos custos associados à aplicação do Protocolo de Quioto.

É também de saudar a realização de estudos-piloto. A harmonização dos indicadores 
do mercado laboral, nomeadamente das horas de trabalho, requer uma maior elaboração, na 
medida em que o conceito de trabalho em unidades equivalentes a tempo completo varia 
consideravelmente entre os Estados-Membros. O conceito de horas de trabalho propicia uma 
base comum e os estudos-piloto deveriam contribuir para elaborar, de forma mais 
pormenorizada, estas medidas.


