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Alteração 15
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Dados empíricos e estatísticos 
consistentes são de importância crucial 
para medir os progressos realizados e 
avaliar a eficiência das políticas e dos 
programas da União, especialmente no 
contexto da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 16
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Por força do regulamento em questão, o 
Programa Estatístico Europeu deve 
estabelecer o quadro para o 
desenvolvimento, a produção e a difusão 
de estatísticas europeias, os principais 
domínios de incidência destas e os 
objetivos das ações previstas para um 
período não superior a cinco anos. O 
programa deve definir prioridades 
relativamente às necessidades de 
informação para as atividades da União 
Europeia. Estas necessidades devem ser 
apreciadas em função dos recursos 
necessários a nível da UE e nacional para 
produzir as estatísticas requeridas e da 
carga estatística e custos associados a 
suportar pelos respondentes.

(2) Por força do regulamento em questão, o 
Programa Estatístico Europeu deve 
estabelecer o quadro para o 
desenvolvimento, a produção e a difusão 
de estatísticas europeias, os principais 
domínios de incidência destas e os 
objetivos das ações previstas para um 
período não superior a cinco anos. O 
programa deve definir prioridades 
relativamente às necessidades de 
informação para as atividades da União 
Europeia. Estas necessidades devem ser 
apreciadas em função dos recursos 
necessários a nível da UE e nacional para 
produzir as estatísticas requeridas e da 
carga estatística e custos associados a 
suportar pelos respondentes, votando 
particular atenção à eficácia de custos.

Or. de
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Alteração 17
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A execução do programa deve servir 
de oportunidade para produzir estatísticas 
europeias harmonizadas, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento, a 
produção e a difusão de informações 
estatísticas comuns, comparáveis e fiáveis 
a nível europeu.

Or. en

Alteração 18
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As estatísticas desenvolvidas, 
produzidas e difundidas no âmbito deste 
programa devem contribuir para a 
execução das políticas da União Europeia, 
de harmonia com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo12 e outras políticas que constam 
das prioridades estratégicas da Comissão 
para 2010-2014 (isto é, governação 
económica reforçada e integrada, 
mudanças climáticas, reforma da política 
agrícola comum, crescimento e coesão 
social, Europa dos cidadãos e globalização) 
e devem ser promovidas mediante ações 
financiadas pelo programa, sempre que a 

(4) As estatísticas de alta qualidade
desenvolvidas, produzidas e difundidas no 
âmbito deste programa são essenciais para 
a tomada de decisões baseadas em dados 
factuais e devem contribuir para a 
execução das políticas da União Europeia, 
de harmonia com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e outras políticas que constam 
das prioridades estratégicas da Comissão 
para 2010-2014 (isto é, governação 
económica reforçada e integrada, 
mudanças climáticas, reforma da política 
agrícola comum, crescimento e coesão 
social, Europa dos cidadãos e globalização) 
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União Europeia possa trazer um evidente 
valor acrescentado.

e devem ser promovidas mediante ações 
financiadas pelo programa, sempre que a 
União Europeia possa trazer um evidente 
valor acrescentado.

Or. en

Alteração 19
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Face à crise financeira mundial que 
provocou uma crise económica, importa 
levar a cabo estudos estatísticos, 
nomeadamente sobre o respetivo impacto 
nos trabalhadores e no emprego.

Or. de

Alteração 20
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Estatísticas de alta qualidade são 
também indispensáveis para ajudar os 
cidadãos a compreender a UE e a serem 
implicados no processo democrático.

Or. en

Alteração 21
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Além disso, importa, em particular, 
realizar estudos estatísticos sobre o 
impacto nos trabalhadores e nos cidadãos 
das medidas adotadas pela UE no quadro 
de acordos entre Estados e a Troica, com 
o objetivo de superar a crise financeira e 
económica mundial. Para esse efeito, 
importa coligir dados estatísticos de forma 
a tornar visível a evolução observada em 
Estados-Membros a título individual, por 
exemplo a nível do desemprego, mudança 
de emprego, volume e alterações das 
transferências sociais, número e 
qualidade dos empregos, alterações 
geográficas resultantes da mudança de 
emprego no interior dos 
Estados-Membros, no seio da UE, no 
exterior da UE e no interior da UE, bem 
como a nível das alterações na estrutura 
salarial e de medidas de formação. 

Or. de

Alteração 22
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 5 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Em quarto lugar, os condicionalismos 
orçamentais tanto no plano nacional como 
europeu, assim como a necessidade de 
reduzir o ónus sobre as empresas e os 
cidadãos, tornam a situação ainda mais 
desafiante.

– Em quarto lugar, os condicionalismos 
orçamentais tanto no plano nacional como 
europeu tornam a situação ainda mais 
desafiante.

Or. de
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Alteração 23
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Importa tomar medidas para abrir o 
Programa à participação dos países da 
Associação Europeia de Comércio Livre 
que participam no Espaço Económico 
Europeu (a seguir designados «países 
EFTA/EEE». É igualmente necessário 
prever a abertura do Programa à 
participação de outros países, 
nomeadamente os países vizinhos da 
União Europeia, bem como os países que 
solicitaram a adesão, são candidatos à 
adesão ou estão em vias de adesão à 
União Europeia.

Suprimido

Or. de

Alteração 24
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Foi realizada uma avaliação ex ante de 
acordo com o princípio da boa gestão 
financeira, a fim de orientar o programa 
criado pelo presente regulamento para a 
necessidade de eficácia na realização dos 
objetivos e integrar as limitações 
orçamentais logo a partir da fase de 
conceção do programa. O valor e o 
impacto das medidas tomadas ao abrigo do 
Programa devem regularmente ser objeto 
de acompanhamento e avaliação a efetuar, 
inclusivamente, por avaliadores externos 
independentes. Para efeitos da avaliação do 
Programa, foram formulados objetivos 

(14) Foi realizada uma avaliação ex ante de 
acordo com o princípio da boa gestão 
financeira, a fim de orientar o programa 
criado pelo presente regulamento para a 
necessidade de eficácia na realização dos 
objetivos e integrar as limitações 
orçamentais logo a partir da fase de 
conceção do programa. O valor e o 
impacto das medidas tomadas ao abrigo do 
Programa devem regularmente ser objeto 
de acompanhamento e avaliação a efetuar, 
inclusivamente, por avaliadores externos 
independentes, e devem ser tiradas as 
necessárias conclusões dos resultados. 
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quantificáveis e desenvolvidos indicadores. Para efeitos da avaliação do Programa, 
foram formulados objetivos quantificáveis 
e desenvolvidos indicadores.

Or. de

Alteração 25
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecido o Programa Estatístico 
Europeu para o período de 2013 a 2017 (a 
seguir designado Programa).

É estabelecido o Programa Estatístico 
Europeu para o período de 2013 a 2017 (a 
seguir designado Programa). O programa é 
incluído no anexo.

Or. de

Alteração 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa tem o valor acrescentado de 
garantir que as estatísticas europeias se 
centram nas informações necessárias à 
conceção, à execução, ao acompanhamento 
e à avaliação das políticas da União. Além 
disso, contribui para a utilização eficaz dos 
recursos, ao fomentar ações que são 
essenciais para o desenvolvimento, a 
produção e a difusão de informação 
estatística harmonizada, comparável e 
fiável.

O Programa tem o valor acrescentado de 
garantir que as estatísticas europeias se 
centram nas informações necessárias à 
conceção, à execução, ao acompanhamento 
e à avaliação das políticas da União. Além 
disso, contribui para a utilização eficaz dos 
recursos, ao fomentar ações que são 
essenciais para o desenvolvimento, a 
produção e a difusão de informação 
estatística harmonizada, comparável e 
fiável, com base em normas 
uniformizadas e em critérios comuns de 
avaliação da qualidade, incluindo a 
“pertinência”, “exatidão”, 
“oportunidade”, “acessibilidade” e 
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“coerência”.

Or. en

Alteração 27
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa consiste 
em conferir ao Sistema Estatístico 
Europeu um papel de liderança no 
fornecimento de estatísticas europeias de 
qualidade na Europa.

1. O objetivo geral do programa consiste 
em assegurar e encorajar a qualidade do
Sistema Estatístico Europeu enquanto 
fornecedor de estatísticas europeias de 
elevada qualidade na Europa.

Or. de

Alteração 28
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa consiste 
em conferir ao Sistema Estatístico 
Europeu um papel de liderança no 
fornecimento de estatísticas europeias de 
qualidade na Europa.

1. O objetivo geral do programa consiste 
em manter o papel de liderança do
Sistema Estatístico Europeu no 
fornecimento público de estatísticas 
europeias de alta qualidade na Europa aos 
decisores políticos, administradores 
públicos, empresários, cidadãos e a outros
utilizadores.

Or. en

Alteração 29
Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas ações estatísticas realizadas com 
vista à execução do presente programa, 
devem ser tomados em consideração os 
recursos de que dispõem as autoridades 
estatísticas nacionais e a Comissão, bem 
como os encargos de resposta. 

Or. fi

Alteração 30
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Objetivo 4: assegurar o 
desenvolvimento e a aplicação de 
instrumentos destinados a reformular as 
prioridades das atividades estatísticas, a 
aumentar a flexibilidade do Sistema 
Estatístico Europeu, e a melhorar a sua 
capacidade de resposta em tempo útil às 
necessidades evolutivas dos utilizadores.

Or. fi

Alteração 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os objetivos referidos no presente artigo 
encontram-se especificados no anexo, 

3. Os objetivos referidos no presente artigo 
encontram-se especificados no anexo, 
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juntamente com os indicadores usados para 
o acompanhamento da execução do 
Programa. Nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009, estes objetivos devem 
ser objeto de uma programação anual 
detalhada que incluirá um mecanismo de 
fixação de prioridades que é parte 
integrante do processo. A sua consecução 
deve resultar de uma cooperação estreita e 
coordenada no âmbito do Sistema 
Estatístico Europeu, que constitui a 
parceria entre a autoridade estatística da 
União e os institutos nacionais de 
estatística e outras autoridades nacionais.

juntamente com os indicadores usados para 
o acompanhamento da execução do 
Programa. Nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009, estes objetivos devem 
ser objeto de uma programação anual 
detalhada que incluirá um mecanismo de 
fixação de prioridades que é parte 
integrante do processo. A sua consecução 
deve resultar de uma cooperação estreita e 
coordenada no âmbito do Sistema 
Estatístico Europeu, que constitui a 
parceria entre a autoridade estatística da 
União e os institutos nacionais de 
estatística e outras autoridades nacionais. O 
programa deve incluir o desenvolvimento 
de instrumentos adequados para 
estabelecer prioridades no trabalho de 
estatística, e conferir mais flexibilidade ao 
Sistema Estatístico Europeu.

Or. en

Alteração 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As estatísticas europeias devem servir 
os interesses dos seus utilizadores, 
decisores políticos, administradores, 
investigadores, organizações da sociedade 
civil, empresas e do público em geral, e 
devem ser facilmente acessíveis para 
todos.

Or. en

Alteração 33
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga administrativa sobre 
os respondentes. As autoridades nacionais 
e a autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga sobre os respondentes, 
para assegurar uma melhor utilização dos 
recursos limitados a nível da União e dos 
Estados-Membros. As autoridades 
nacionais e a autoridade estatística da 
União devem garantir que as estatísticas 
europeias cumprem as normas de qualidade 
europeias e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.
As prioridades selecionadas são fixadas 
em acordo com os Estados-Membros. 
Além disso, quando introduzir novas 
medidas, a Comissão deve justificá-las ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu e 
disponibilizar tempestivamente todas as 
informações pertinentes.

Or. de

Alteração 34
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga administrativa sobre os 
respondentes. As autoridades nacionais e a 
autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga administrativa sobre os 
respondentes. As autoridades nacionais e a 
autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.
Na fixação de prioridades, importa 
desenvolver esforços no sentido de 
equilibrar os custos adicionais resultantes 
dos novos requisitos estatísticos, através 
da redução dos requisitos estatísticos 
existentes, o que deve ser levado a cabo 
em estreita colaboração com os 
Estados-Membros. No planeamento de 
novas ações ou de alterações importantes 
às estatísticas existentes, a Comissão 
indicará as razões, nos termos do artigo 
14.°, n.° 3, do Regulamento (CE) n. º 
223/2009 relativo às estatísticas europeias. 
Será intensificada a cooperação entre as 
autoridades estatísticas dos 
Estados-Membros e a autoridade 
estatística da União Europeia, por um 
lado, e os organismos internacionais de 
estatística, por outro, a fim de assegurar, 
em particular, a coerência e a 
comparabilidade das estatísticas.
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Or. fi

Alteração 35
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga administrativa sobre os 
respondentes. As autoridades nacionais e a 
autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade, harmonizadas e
comparáveis, garantindo o correto 
funcionamento do Sistema Estatístico 
Europeu no seu conjunto, respeitando 
assim os princípios da integridade, 
independência e responsabilidade. Devem 
ser tomadas medidas adequadas para 
garantir uma boa coordenação e eficácia na 
fixação de prioridades no quadro do 
Sistema Estatístico Europeu, a fim de 
contribuir para reduzir a carga 
administrativa sobre os respondentes e 
para a utilização mais eficaz possível dos 
limitados recursos a nível da União e a 
nível nacional. As autoridades nacionais e 
a autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.

Or. en

Alteração 36
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga administrativa sobre os 
respondentes. As autoridades nacionais e a 
autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público.

O Programa deve ser aplicado em 
conformidade com os princípios do Código 
de Prática das Estatísticas Europeias, com 
vista a produzir e difundir estatísticas 
europeias de qualidade e harmonizadas, 
garantindo o correto funcionamento do 
Sistema Estatístico Europeu no seu 
conjunto. Devem ser tomadas medidas 
adequadas para garantir uma boa 
coordenação e eficácia na fixação de 
prioridades no quadro do Sistema 
Estatístico Europeu, a fim de contribuir 
para reduzir a carga administrativa sobre os 
respondentes. As autoridades nacionais e a 
autoridade estatística da União devem 
garantir que as estatísticas europeias 
cumprem as normas de qualidade europeias 
e satisfazem as necessidades dos 
utilizadores institucionais da União 
Europeia, dos governos, das autoridades 
regionais, das entidades ligadas à 
investigação, das organizações da 
sociedade civil, das empresas e do público, 
em conformidade com o princípio de um 
acesso livre e transparente às estatísticas 
europeias.

Or. en

Alteração 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira do presente 
Programa é de 299,4 milhões de euros, 
sendo 57,3 milhões de euros afetos ao 

1. A fim de se obter estatísticas fiáveis, 
comparáveis e a preços abordáveis, a
dotação financeira do presente Programa é 
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período de programação de 2007 a 2013 e 
242,1 milhões de euros ao período de 
programação de 2014 a 2017.

de 299,4 milhões de euros, sendo 57,3 
milhões de euros afetos ao período de 
programação de 2007 a 2013 e 242,1 
milhões de euros ao período de 
programação de 2014 a 2017.

Or. en

Alteração 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O envelope financeiro do programa 
também pode ser atribuído por forma a 
cobrir as despesas necessárias à melhoria 
dos procedimentos e da capacidade de 
produzir estatísticas de alta qualidade a 
nível nacional, bem como às necessidades 
de formação dos estaticistas nacionais.

Or. en

Alteração 39
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de dar cumprimento ao Programa, a 
Comissão adotará programas de trabalho 
anuais que devem satisfazer os requisitos 
definidos no artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009 e definir os objetivos 
almejados e os resultados esperados.

A fim de dar cumprimento ao Programa, a 
Comissão adotará programas de trabalho 
anuais que devem satisfazer os requisitos 
definidos no artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009 e definir os objetivos 
almejados e os resultados esperados, em 
conformidade com os objetivos referidos 
no artigo 4.° do presente regulamento.
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Or. en

Alteração 40
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de dar cumprimento ao Programa, a 
Comissão adotará programas de trabalho 
anuais que devem satisfazer os requisitos 
definidos no artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009 e definir os objetivos 
almejados e os resultados esperados.

A fim de dar cumprimento ao Programa, a 
Comissão adotará programas de trabalho
anuais que devem satisfazer os requisitos 
definidos no artigo 17.º do Regulamento 
(CE) n.º 223/2009 e definir os objetivos 
almejados e os resultados esperados. Os 
diferentes programas anuais são 
apresentados ao Parlamento Europeu.

Or. de

Alteração 41
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Anexo – Introdução – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A divisão do trabalho no Sistema 
Estatístico Europeu é a seguinte: as 
autoridades dos Estados-Membros são 
responsáveis pela produção de estatísticas 
nacionais harmonizadas, e o Eurostat 
pela produção de estatísticas europeias 
com base nos dados fornecidos pelas 
autoridades estatísticas nacionais.

Or. fi

Alteração 42
Antigoni Papadopoulou
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Proposta de regulamento
Anexo – Objetivos – ponto 2 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Objetivo 1: Fornecer informação 
estatística de qualidade para apoiar o 
desenvolvimento, a monitorização e a 
avaliação das políticas da União Europeia, 
refletindo corretamente as prioridades;

– Objetivo 1: Fornecer informação 
estatística de alta qualidade, para apoiar o 
desenvolvimento, a monitorização e a 
avaliação das políticas da União Europeia, 
refletindo corretamente as prioridades;

Or. en

Alteração 43
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção
do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a mobilidade 
para fins de aprendizagem, envelhecimento 
ativo e saudável e promoção da inclusão 
social pela redução da pobreza).

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 
do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a prevenção 
do abandono escolar, o aumento do 
número de jovens no ensino superior ou 
no ensino profissional de nível 
equivalente, a promoção da formação 
para adultos e da mobilidade para fins de 
aprendizagem, o envelhecimento ativo e 
saudável e a promoção da inclusão social, 
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tendo especialmente em conta as pessoas 
com deficiência e pertencentes a minorias 
étnicas, através da redução da pobreza).

Or. en

Alteração 44
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 
do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a mobilidade 
para fins de aprendizagem, envelhecimento 
ativo e saudável e promoção da inclusão 
social pela redução da pobreza).

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 
do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, redução do número do 
abandono escolar precoce, incluindo a 
mobilidade para fins de aprendizagem, 
envelhecimento ativo e saudável e 
promoção da inclusão social pela redução
das pessoas em risco ou em situação de
pobreza e de exclusão social).

Or. en

Alteração 45
Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios 
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 
do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a mobilidade 
para fins de aprendizagem, envelhecimento 
ativo e saudável e promoção da inclusão 
social pela redução da pobreza).

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios 
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 
do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a mobilidade 
para fins de aprendizagem, envelhecimento 
ativo e saudável e promoção da inclusão 
social pela redução da pobreza). Os novos 
indicadores devem basear-se 
principalmente no material estatístico 
existente.

Or. fi

Alteração 46
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desta agenda estabelece um conjunto de 
grandes objetivos e iniciativas 
emblemáticas para os quais o Sistema 
Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios 
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 

A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, aprovada pelo Conselho Europeu 
de junho de 2010, configurou em grande 
medida a agenda estratégica da União 
Europeia e as políticas nacionais para os 
próximos anos. Desta agenda estabelece 
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do emprego, cumprimento das metas da 
UE em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a mobilidade 
para fins de aprendizagem, envelhecimento 
ativo e saudável e promoção da inclusão 
social pela redução da pobreza).

um conjunto de grandes objetivos e 
iniciativas emblemáticas para os quais o 
Sistema Estatístico Europeu deve fornecer 
indicadores em toda uma série de domínios 
(melhoria das condições para a inovação, 
investigação e desenvolvimento, promoção 
do emprego, promoção da qualidade do 
emprego, cumprimento das metas da UE 
em matéria climática e energética, 
eficiência dos recursos, evolução dos 
níveis educativos, incluindo a mobilidade 
para fins de aprendizagem, envelhecimento 
ativo e saudável e promoção da inclusão 
social pela redução da pobreza).

Or. el

Alteração 47
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Produção de indicadores atualizados 
relativamente aos grandes objetivos da 
estratégia Europa 2020 (nos domínios do 
emprego, investigação e desenvolvimento, 
inovação, energia e mudanças climáticas, 
educação, ambiente, proteção social e
inclusão social), disponíveis no sítio Web 
do Eurostat;

Produção de indicadores atualizados 
relativamente aos grandes objetivos da 
estratégia Europa 2020 (nos domínios do 
emprego, investigação e desenvolvimento, 
inovação, energia e mudanças climáticas, 
educação, ambiente, proteção social,
inclusão social e luta contra a pobreza), 
disponíveis no sítio Web do Eurostat;

Or. el

Alteração 48
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 3 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

Produção de indicadores atualizados 
relativamente aos grandes objetivos da 
estratégia Europa 2020 (nos domínios do 
emprego, investigação e desenvolvimento, 
inovação, energia e mudanças climáticas, 
educação, ambiente, proteção social e
inclusão social), disponíveis no sítio Web 
do Eurostat;

Produção de indicadores atualizados 
relativamente aos grandes objetivos da 
estratégia Europa 2020 (nos domínios do 
emprego, investigação e desenvolvimento, 
inovação, energia e mudanças climáticas, 
educação, ambiente, proteção social,
inclusão social e redução da pobreza), 
disponíveis no sítio Web do Eurostat;

Or. en

Alteração 49
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 3 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores qualitativos sobre o emprego, 
distinguindo entre tempo parcial e tempo 
inteiro, bem como indicadores qualitativos 
sobre o desemprego, tendo em conta as 
pessoas em políticas de ativação, tais 
como a formação.

Or. en

Alteração 50
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.2 – parágrafo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

Rigorosa gestão da qualidade na cadeia de 
produção que abranja também os dados a 
montante relativos às finanças públicas e o 
trabalho desenvolvido nos 

Rigorosa gestão da qualidade na cadeia de 
produção e desenvolvimento e 
implementação de um quadro de 
referência, a fim de garantir a qualidade 
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Estados-Membros. dos dados sobre o procedimento relativo 
aos défices excessivos.

Or. fi

Alteração 51
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.2 – parágrafo 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de indicadores sociais a fim 
de acompanhar a governação económica 
no contexto da Estratégia Europa 2020 
para o Crescimento e o Emprego.

Or. en

Alteração 52
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1,3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os efeitos da crise financeira, o aumento 
dos fluxos transfronteiriços e a 
fragmentação dos processos de produção 
evidenciaram a necessidade de um quadro 
mais coerente e de um sistema melhorado 
para medir a globalização da produção.

Os efeitos sociais e económicos da crise 
financeira, o aumento dos fluxos 
transfronteiriços e a fragmentação dos 
processos de produção evidenciaram a 
necessidade de um quadro mais coerente e 
de um sistema melhorado para medir a 
globalização da produção.

Or. en

Alteração 53
Karima Delli
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1,3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Melhorar os indicadores e as informações 
estatísticas disponíveis sobre a 
globalização da economia e as cadeias de 
valor mundiais para os decisores da UE e o 
grande público.

Melhorar os indicadores e as informações 
estatísticas disponíveis sobre a 
globalização da economia e as cadeias de 
valor mundiais para os decisores da UE e o 
grande público. Estas informações devem 
contribuir para a avaliação económica e 
social da globalização.

Or. en

Alteração 54
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1,3 – parágrafo 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Análise dos efeitos económicos e sociais 
da globalização, incluindo avaliações 
sobre o emprego e o nível de vida.

Or. en

Alteração 55
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1 DESEMPENHO ECONÓMICO E 
SOCIAL

DESEMPENHO ECONÓMICO E 
SOCIAL E EMPREGO

Or. de



AM\898342PT.doc 25/38 PE487.671v01-00

PT

Alteração 56
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A crise económica reforçou a necessidade 
de se dispor de um conjunto de indicadores 
macroeconómicos de qualidade para 
melhor compreender e analisar as 
flutuações económicas 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 áreas.

A crise económica reforçou a necessidade 
de se dispor de um conjunto de indicadores 
macroeconómicos de qualidade para 
melhor compreender e analisar as 
flutuações económicas em relação às 
consequências e agitação a nível social 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 
áreas.

Or. el

Alteração 57
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2,1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Completar a medida do desempenho 
económico com diferentes dimensões da 
globalização, qualidade de vida, 
sustentabilidade ambiental, saúde, 
bem-estar e coesão social. Desenvolver um 
quadro para a análise da produção 
globalizada.

Completar a medida do desempenho 
económico com diferentes dimensões da 
globalização, qualidade de vida, acesso aos 
bens e aos serviços, sustentabilidade 
ambiental, saúde, bem-estar, coesão social
e inclusão social. Desenvolver um quadro 
para a análise da produção globalizada.

Or. en
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Alteração 58
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de contas-satélite em 
pelo menos duas novas áreas (por exemplo, 
investigação e desenvolvimento, saúde, 
contabilidade social);

Desenvolvimento de contas-satélite em 
pelo menos duas novas áreas (por exemplo, 
investigação e desenvolvimento, saúde,
educação, contabilidade social, incluindo 
habitação e acesso aos serviços, inclusão 
social);

Or. en

Alteração 59
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 3 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de um modelo de 
medição da produção económica que vá 
além do critério exclusivo do PIB.

Or. de

Alteração 60
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 3 – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Elaboração de dados sob uma forma que 
torne visível o impacto da crise económica 
nos trabalhadores e nos cidadãos dos 
diferentes Estados-Membros.
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Or. de

Alteração 61
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 3 – ponto 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Elaboração de dados sob uma forma que 
torne visível o impacto, nos trabalhadores 
e nos cidadãos, resultante das medidas 
adotadas para superar a crise económica 
nos diferentes Estados-Membros.

Or. de

Alteração 62
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 5 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Disponibilização de estatísticas 
harmonizadas sobre habitação e dados 
conexos referentes a todos os 
Estados-Membros.

Disponibilização de estatísticas 
harmonizadas sobre a habitação e dados 
conexos referentes a todos os 
Estados-Membros, incluindo dados sobre 
a acessibilidade dos preços e a 
disponibilidade de habitação.

Or. en

Alteração 63
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.2 – parágrafo 3 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de um sistema coerente 
de contas do ambiente, em modelo de 
contas-satélite das contas nacionais, que dê 
informações sobre as emissões 
atmosféricas, o consumo de energia, os 
fluxos e as reservas de matérias-primas e 
de água, o comércio de matérias-primas de 
base e matérias-primas críticas, a 
tributação ambiental e as despesas com a 
proteção do ambiente, incluindo o 
crescimento verde e os contratos públicos 
respeitadores do ambiente;

Desenvolvimento de um sistema coerente 
de contas do ambiente, em modelo de 
contas-satélite das contas nacionais, que dê 
informações sobre as emissões 
atmosféricas, o consumo de energia, os 
fluxos e as reservas de matérias-primas e 
de água, o comércio de matérias-primas de 
base e matérias-primas críticas, a 
tributação ambiental e as despesas com a 
proteção do ambiente, incluindo o 
crescimento verde e os contratos públicos 
respeitadores do ambiente; são tidos em 
conta, na definição dos domínios 
estatísticos a desenvolver, os objetivos do 
Regulamento n. º 691/2011 relativo às 
contas económicas europeias do ambiente 
que se prendem com o desenvolvimento de 
novos módulos nas contas económicas do 
ambiente.

Or. fi

Alteração 64
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 
processos de produção. Fornecer 
estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas onde as empresas são o 
principal centro de interesse, tais como as 
estatísticas das empresas, os indicadores 
conjunturais, os investimentos em capital 
humano e em competências, as transações 
internacionais, a globalização, o 
acompanhamento do mercado único, I&D 
e a inovação e o turismo. Especial atenção 
deve ser dada à disponibilidade de dados 
em setores de atividade ou serviços de 

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 
processos de produção. 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 em capital 
humano e em competências, as transações 
internacionais, a globalização, o 
acompanhamento do mercado único, I&D 
e a inovação e o turismo. Especial atenção 
deve ser dada à disponibilidade de dados 
em setores de atividade ou serviços de 
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elevado valor acrescentado. elevado valor acrescentado.

Or. en

Alteração 65
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 
processos de produção. Fornecer 
estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas onde as empresas são o 
principal centro de interesse, tais como as 
estatísticas das empresas, os indicadores 
conjunturais, os investimentos em capital 
humano e em competências, as transações 
internacionais, a globalização, o 
acompanhamento do mercado único, I&D 
e a inovação e o turismo. Especial atenção 
deve ser dada à disponibilidade de dados 
em setores de atividade ou serviços de 
elevado valor acrescentado.

Aumentar a eficácia e a eficiência dos 
processos de produção. Fornecer 
estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas onde as empresas são o 
principal centro de interesse, tais como as 
estatísticas das empresas, os indicadores 
conjunturais, os investimentos em capital 
humano e em competências, as transações 
internacionais, a globalização, o 
acompanhamento do mercado único, I&D 
e a inovação e o turismo. Especial atenção 
deve ser dada à disponibilidade de dados 
em setores de atividade ou serviços de 
elevado valor acrescentado, 
particularmente nos setores verde ou da 
economia digital. 

Or. en

Alteração 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.1 – parágrafo 3 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de estatísticas de qualidade 
em áreas estratégicas de inovação e I&D 
mediante uma maior utilização dos registos 
de patentes, um recurso acrescido à 

Fornecimento de estatísticas de alta 
qualidade em áreas estratégicas de 
inovação e I&D mediante uma maior 
utilização dos registos de patentes, um 
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investigação e uma utilização de 
microdados individuais para fins 
estatísticos.

recurso acrescido à investigação e uma 
utilização de microdados individuais para 
fins estatísticos.

Or. en

Alteração 67
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.1 – parágrafo 3 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de estatísticas de qualidade 
sobre a oferta e a procura turísticas, 
otimizando a recolha de dados e integrando 
melhor os dados provenientes do setor do 
turismo noutras áreas;

Fornecimento de estatísticas de alta 
qualidade sobre a oferta e a procura 
turísticas, otimizando a recolha de dados e 
integrando melhor os dados provenientes 
do setor do turismo noutras áreas;

Or. en

Alteração 68
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os cidadãos europeus estão no cerne de um 
número importante de políticas da UE. Em 
consequência, as estatísticas sociais em 
sentido lato são objeto de forte procura 
pelo apoio que constituem para o processo 
de tomada de decisões, mas também 
porque ajudam os cidadãos europeus a 
avaliar o impacto destas políticas nas suas 
vidas.

Os cidadãos europeus estão no cerne de um 
número importante de políticas da UE. Em 
consequência, as estatísticas sociais em 
sentido lato são objeto de forte procura 
pelo apoio que constituem para o processo 
de tomada de decisões, em particular 
através da sua concatenação com os 
indicadores económicos, mas também 
porque ajudam os cidadãos europeus a 
avaliar o impacto destas políticas nas suas 
vidas.

Or. el
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Alteração 69
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Fornecer estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 
social, a luta contra a pobreza, os desafios 
demográficos (os idosos e as migrações, 
em especial), o mercado de trabalho, a 
educação e a formação, incluindo a 
mobilidade dos jovens para fins de 
aprendizagem, a cultura, a atividade física, 
a qualidade de vida, a segurança, a saúde, a 
deficiência, o consumo, a livre circulação e 
o mercado único, a mobilidade dos jovens, 
a inovação tecnológica e as novas escolhas 
de estilos de vida.

Fornecer estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 
social, a luta contra a pobreza, os desafios 
demográficos (as pessoas idosas e com 
deficiência, as pessoas pertencentes a 
minorias étnicas, designadamente os
ciganos, e as migrações, em especial), o 
mercado de trabalho, a educação e a 
formação, incluindo a educação na 
primeira infância, a aprendizagem dos 
adultos e a mobilidade dos jovens, a 
cultura, a atividade física, a qualidade de 
vida, incluindo a habitação e o acesso aos 
serviços, a segurança, a saúde, a 
deficiência, o consumo, a livre circulação e 
o mercado único, a mobilidade dos jovens, 
a inovação tecnológica e as novas escolhas 
de estilos de vida.

Or. en

Alteração 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Fornecer estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 
social, a luta contra a pobreza, os desafios 
demográficos (os idosos e as migrações, 
em especial), o mercado de trabalho, a 

Fornecer estatísticas de alta qualidade em 
áreas estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 
social, a luta contra a pobreza, a 
deficiência, os desafios demográficos (os 
idosos e as migrações, em especial), o 



PE487.671v01-00 32/38 AM\898342PT.doc

PT

educação e a formação, incluindo a 
mobilidade dos jovens para fins de 
aprendizagem, a cultura, a atividade física, 
a qualidade de vida, a segurança, a saúde, a 
deficiência, o consumo, a livre circulação e 
o mercado único, a mobilidade dos jovens, 
a inovação tecnológica e as novas escolhas 
de estilos de vida.

mercado de trabalho, a educação e a 
formação, incluindo a mobilidade dos 
jovens para fins de aprendizagem, a 
cultura, a atividade física, a qualidade de 
vida, a segurança, a saúde, a deficiência, o 
consumo, a livre circulação e o mercado 
único, a mobilidade dos jovens, a inovação 
tecnológica e as novas escolhas de estilos 
de vida.

Or. en

Alteração 71
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Fornecer estatísticas de qualidade em áreas
estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 
social, a luta contra a pobreza, os desafios 
demográficos (os idosos e as migrações, 
em especial), o mercado de trabalho, a 
educação e a formação, incluindo a 
mobilidade dos jovens para fins de 
aprendizagem, a cultura, a atividade física, 
a qualidade de vida, a segurança, a saúde, a 
deficiência, o consumo, a livre circulação e 
o mercado único, a mobilidade dos jovens, 
a inovação tecnológica e as novas escolhas 
de estilos de vida.

Fornecer estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 
social, a luta contra a pobreza, incluindo o 
fenómeno dos trabalhadores pobres, os 
desafios demográficos (os idosos e as 
migrações, em especial), o mercado de 
trabalho, o desemprego, a educação e a 
formação, incluindo a mobilidade dos 
jovens para fins de aprendizagem, a 
cultura, a atividade física, a qualidade de 
vida, a segurança, a saúde, a deficiência, o 
consumo, a livre circulação e o mercado 
único, a mobilidade dos jovens, a inovação 
tecnológica e as novas escolhas de estilos 
de vida.

Or. el

Alteração 72
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de estatísticas sobre a
natureza e a qualidade do emprego: 
Indicadores qualitativos sobre o emprego, 
distinguindo entre tempo parcial e tempo 
inteiro, bem como indicadores qualitativos 
sobre o desemprego, tendo em conta as 
pessoas em políticas de ativação, tais 
como a formação.

Or. en

Alteração 73
Karima Delli
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 3 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de estatísticas sobre o 
acesso a uma habitação digna e a um 
preço acessível.

Or. en

Alteração 74
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 3 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de indicadores da qualidade 
de vida que permitam medir os progressos 
realizados pelas sociedades.

Fornecimento de indicadores da qualidade 
de vida, incluindo habitação e acesso aos 
serviços, que permitam medir os 
progressos realizados pelas sociedades.
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Or. en

Alteração 75
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Fornecer estatísticas ambientais de 
qualidade para apoiar o processo de 
elaboração das políticas da UE.

Fornecer estatísticas ambientais de alta
qualidade para apoiar o processo de 
elaboração das políticas da UE.

Or. en

Alteração 76
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.3 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Fornecer estatísticas de qualidade nos 
domínios da energia e dos transportes, para 
apoiar as políticas da UE.

Fornecer estatísticas de alta qualidade nos 
domínios da energia e dos transportes, para 
apoiar as políticas da UE.

Or. en

Alteração 77
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.3 – parágrafo 9 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Produção e difusão de estatísticas da 
segurança dos transportes, mobilidade dos 
passageiros, tráfego rodoviário e 
transportes intermodais de mercadorias.

Produção e difusão de estatísticas da 
segurança dos transportes, mobilidade e 
acessibilidade dos passageiros aos 
diferentes modos de transporte, tráfego 
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rodoviário e transportes intermodais de 
mercadorias.

Or. en

Alteração 78
Kinga Göncz

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.3 – parágrafo 9 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

Produção e difusão de estatísticas da 
segurança dos transportes, mobilidade dos 
passageiros, tráfego rodoviário e 
transportes intermodais de mercadorias.

Produção e difusão de estatísticas sobre a
segurança e a acessibilidade dos 
transportes, mobilidade e acessibilidade 
dos passageiros, tráfego rodoviário e 
transportes intermodais de mercadorias.

Or. en

Alteração 79
Riikka Manner

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Sistema Estatístico Europeu enfrenta um 
desafio crucial: o de encontrar formas de 
fornecer estatísticas europeias de qualidade 
para satisfazer as necessidades crescentes 
de estatísticas num contexto de fortes 
restrições orçamentais e de crescimento 
zero em matéria de recursos humanos na 
Comissão e nos Estados-Membros. Dados 
os condicionalismos de recursos a nível 
europeu e nacional, importa reforçar as 
medidas de simplificação e de fixação de 
prioridades, o que exige empenho por parte 
de todos os parceiros do Sistema 
Estatístico Europeu. Foi criado um 
mecanismo que integra a preparação dos 

A Comissão está a tomar medidas para 
reduzir os requisitos estatísticos em 
relação aos vários domínios estatísticos. O 
Sistema Estatístico Europeu enfrenta um 
desafio crucial: o de encontrar formas de 
fornecer estatísticas europeias de qualidade 
para satisfazer as necessidades crescentes 
de estatísticas num contexto de fortes 
restrições orçamentais e de crescimento 
zero em matéria de recursos humanos na 
Comissão e nos Estados-Membros. Dados 
os condicionalismos de recursos a nível 
europeu e nacional, importa reforçar as 
medidas de simplificação e de fixação de 
prioridades, o que exige empenho por parte 
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programas de trabalho anuais e que será 
implementado ao longo da vigência do 
Programa Estatístico Europeu 2013-2017. 
Trata-se, entre outros aspetos, de proceder 
a um exame anual das exigências 
estatísticas existentes, sendo o mecanismo 
administrativo substituído por uma 
abordagem estratégica que tem em conta os 
interesses dos utilizadores, dos produtores 
e dos respondentes.

de todos os parceiros do Sistema 
Estatístico Europeu. Foi criado um 
mecanismo que integra a preparação dos 
programas de trabalho anuais e que será 
implementado ao longo da vigência do 
Programa Estatístico Europeu 2013-2017. 
Esta preparação deve também ter em 
conta a fixação de prioridades negativas.
Trata-se, entre outros aspetos, de proceder 
a um exame anual das exigências 
estatísticas existentes, sendo o mecanismo 
administrativo substituído por uma 
abordagem estratégica que tem em conta os 
interesses dos utilizadores, dos produtores 
e dos respondentes.

Or. fi

Alteração 80
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Pôr progressivamente em prática uma 
arquitetura para o Sistema Estatístico 
Europeu que permita uma produção 
estatística mais integrada; harmonizar e 
normalizar a produção de estatísticas e de 
metadados; reforçar a integração horizontal 
(entre áreas estatísticas) e vertical (entre 
parceiros no Sistema Estatístico Europeu) 
dos processos de produção de estatísticas 
no Sistema Estatístico Europeu, 
respeitando o princípio da subsidiariedade; 
utilizar e integrar fontes de dados 
múltiplas; produzir estatísticas 
plurifuncionais.

Pôr progressivamente em prática uma 
arquitetura para o Sistema Estatístico 
Europeu que permita uma produção 
estatística mais integrada; harmonizar e 
normalizar a produção de estatísticas e de 
metadados; reforçar a integração horizontal 
(entre áreas estatísticas) e vertical (entre 
parceiros no Sistema Estatístico Europeu) 
dos processos de produção de estatísticas 
no Sistema Estatístico Europeu, 
respeitando o princípio da subsidiariedade; 
utilizar e integrar fontes de dados 
múltiplas; produzir estatísticas 
plurifuncionais; melhorar a elaboração 
tempestiva e/ou frequência da recolha de 
dados.

Or. de
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Alteração 81
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 3 – parágrafo 2 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Melhoria da disponibilização das 
"informações necessárias", ou seja 
informações de base sobre as modalidades 
de recolha dos dados, a qualidade dos 
dados e os métodos utilizados para o 
efeito, para que os utilizadores possam ter 
uma melhor compreensão dos dados 
recolhidos. 

Or. de

Alteração 82
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fazer do Sistema Estatístico Europeu a 
primeira fonte de dados estatísticos da UE 
para todos os utilizadores, em especial para 
os decisores públicos e privados, 
fornecendo um serviço de informação 
estatística de qualidade, assente nos 
princípios da liberdade de acesso às 
estatísticas europeias.

Fazer do Sistema Estatístico Europeu a 
primeira fonte de dados estatísticos da UE 
para todos os utilizadores, em especial para 
os decisores públicos e privados, 
fornecendo um serviço de informação 
estatística de qualidade, assente nos 
princípios da liberdade e facilidade de 
acesso às estatísticas europeias.

Or. el

Alteração 83
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 4 – parágrafo 6 – ponto 7
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Texto da Comissão Alteração

Aumento da oferta de conjuntos de 
microdados para fins de investigação 
estatística.

Aumento da oferta de conjuntos de 
microdados para fins de investigação 
estatística e acesso facilitado aos dados 
para os investigadores.

Or. de


