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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

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 permitir que o Sistema Estatístico 
Europeu, que constitui a parceria entre a 
autoridade estatística da União e os 
institutos nacionais de estatística e outras 
autoridades nacionais, continue a assumir
um papel de liderança no fornecimento de 
estatísticas europeias de qualidade para a 
elaboração de políticas e para uma gama 
mais vasta de utilizadores.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

coordenada no âmbito do Sistema 
Estatístico Europeu. O programa 
abrangerá o desenvolvimento de 
instrumentos que levem à definição de 
prioridades em matéria de atividades 
estatísticas, a uma maior flexibilidade do 
Sistema Estatístico Europeu e a uma 
maior capacidade para responder às 
necessidades dos utilizadores em tempo 
útil.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 5

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 e para uma melhor 
utilização dos recursos limitados a nível 
da União e nacional. Quando introduzir 
novas medidas, a Comissão deve 
justificá-las devidamente e fornecer 
informações de acordo com o n.º 3 do 
artigo 14.º do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009. As autoridades nacionais 
competentes no domínio das estatísticas 
europeias e a autoridade estatística da 
União devem garantir que as estatísticas 
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europeias cumprem o Código de Prática 
das Estatísticas 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 
baseadas geralmente em prioridades bem 
definidas acordadas com os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 4

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. Esta 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, sem barreiras e saudável e 
promoção da inclusão social pela redução 
da pobreza).

Or. en



PE483.792v01-00 6/9 PA\894585PT.doc

PT

Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Fornecer informação estatística de 
qualidade para monitorizar a consecução 
da estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

Fornecer informação estatística de 
qualidade para monitorizar a consecução 
da estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Os novos indicadores devem, na 
medida do possível, basear-se nos dados 
estatísticos disponíveis.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Criação de uma base de dados para medir o 
crescimento e a produtividade;

Criação de uma base de dados para medir o 
crescimento;

Or. en

Justificação
Embora o estabelecimento de uma base de dados para medir a produtividade fosse útil para 
os utilizadores, a sua criação exigiria muitos recursos da parte dos produtores de dados, o 
que não está em consonância com o objetivo de redução de encargos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 2 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Harmonização dos conceitos estatísticos e 
contabilísticos correspondentes.

Or. en
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Justificação
Isto levaria a uma redução dos encargos de resposta e a um aumento da eficiência da 
utilização dos dados administrativos.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 2 – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de um quadro 
conceptual para a avaliação da qualidade 
de vida e do bem-estar desenvolvidos.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 2.1 – parágrafo 3 – 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 habitação, incluindo 
dados sobre a acessibilidade, e dados 
conexos referentes a todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 10

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 

Fornecer estatísticas de qualidade em áreas 
estratégicas da política social onde o 
cidadão ocupa lugar central, como a coesão 



PE483.792v01-00 8/9 PA\894585PT.doc

PT

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.

social, a luta contra a pobreza, os desafios 
demográficos (os idosos e as pessoas com 
deficiência 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 e 
um ambiente e serviços sem barreiras, 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 11

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.2 – parágrafo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Fornecimento de estatísticas sobre 
segurança, saúde e deficiência;

Fornecimento de estatísticas sobre 
segurança, saúde e deficiência, incluindo 
dados sobre a acessibilidade;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo I – ponto 3.3 – parágrafo 6 – 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, tráfego 
rodoviário e transportes intermodais de 
mercadorias.

Or. en



PA\894585PT.doc 9/9 PE483.792v01-00

PT

Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 3 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

Disponibilização e utilização acrescida de 
metodologias harmonizadas - incluindo 
métodos combinados (mixed-mode) na 
recolha de dados - e de metadados 
harmonizados;

Desenvolvimento de normas 
metodológicas para aumentar a 
disponibilização e utilização de 
metodologias harmonizadas - incluindo 
métodos combinados (mixed-mode) na 
recolha de dados - e de metadados 
harmonizados;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo – capítulo II – ponto 5 – parágrafo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Proposta de programas de formação 
virados para as necessidades dos 
utilizadores;

Proposta de programas de formação 
virados para as necessidades dos 
utilizadores e dos cidadãos;

Or. en


