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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta visa regulamentar o fornecimento e a harmonização de dados sobre a 
população nos Estados-Membros. A concretização deste objetivo passa pelo estabelecimento 
de um quadro normativo comum para a produção sistemática de estatísticas europeias sobre 
demografia, que regule a recolha, o tratamento e a transmissão de dados estatísticos 
demográficos. 

A relatora de parecer saúda o desejo de uma normalização à escala europeia e, por 
conseguinte, a existência de estatísticas comparáveis em matéria de demografia. Os desafios 
demográficos potenciam o desenvolvimento da UE e desempenham um papel cada vez mais 
importante nesse sentido. Apenas a disponibilização de estatísticas deste tipo permitirá 
estabelecer comparações válidas e daí tirar conclusões e desenvolver possibilidades de 
atuação. 

A relatora de parecer já tinha salientado a importância desta questão no seu relatório de
iniciativa sobre as alterações demográficas e respetivas consequências para a futura política 
de coesão da UE (2010/2157(INI)). Esse relatório reitera que os desenvolvimentos 
demográficos a nível das regiões devem ser determinados em termos estatísticos; além disso, 
exige propostas com vista a tornar comparáveis as bases de dados locais, regionais e nacionais 
sobre a evolução demográfica, de modo a permitir a avaliação dos dados à escala europeia e a 
promover o intercâmbio de boas práticas entre Estados, regiões e municípios.

A relatora de parecer é igualmente favorável à proposta da Comissão no sentido da utilização 
destes dados para a criação de indicadores de vários tipos. O “Índice de Vulnerabilidade 
Demográfica” da Comissão poderá constituir um desses indicadores. No relatório acima 
referido, o Parlamento tinha já insistido na elaboração deste índice numa base regular, a fim 
de identificar as regiões da Europa que se encontram mais expostas à evolução demográfica. 

Por conseguinte, a relatora é particularmente favorável à proposta da Comissão, que consiste, 
sobretudo, em disposições relativas aos conceitos e em normas de implementação. A 
preocupação de algumas regiões relativamente aos custos da recolha de números relativos à 
população segundo o conceito de “residência habitual” (artigo 2.º, alínea d), subalíneas i) e 
ii)), deixará de existir, uma vez que agora o artigo 3.º, n.º 1, permite igualmente “a melhor 
aproximação possível”.

As alterações propostas incidem, sobretudo, no papel das regiões neste processo, incluindo o 
requisito de transmitir igualmente as estatísticas regionais sobre demografia (se aplicável) ao 
Eurostat, de modo a possibilitar a identificação das diferenças regionais a nível do 
desenvolvimento demográfico. Uma vez que o texto deixa em aberto a frequência e o número 
dos dados a fornecer, é conveniente referir, desde já, que não devem ser impostos às 
autoridades estatísticas encargos financeiros ou administrativos excessivos. 

Nesse sentido, a relatora salienta a necessidade de proteção dos dados pessoais aquando do 
fornecimento de dados. 
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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Com o “Índice de Vulnerabilidade 
Demográfica” – um índice baseado nas 
estimativas da percentagem da população 
com mais de 65 anos e da percentagem da 
população ativa, relativamente à 
população total, bem como na diminuição 
da população em 2020 -, a Comissão já 
elaborou ideias para avaliar os dados 
estatísticos sobre demografia nas regiões 
europeias. 

Or. en

Justificação

O “Índice de Vulnerabilidade Demográfica”, primeiramente elaborado no âmbito do 
Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão “Regiões 2020: uma avaliação dos 
desafios futuros para as regiões da UE”, mostra como as regiões são afetadas pela evolução 
demográfica de forma tão díspar. No seu relatório sobre as alterações demográficas e 
respetivas consequências para a futura política de coesão da UE (2010/2157(INI)), o 
Parlamento Europeu salientou a utilidade deste indicador e reiterou a continuidade do seu 
desenvolvimento. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No âmbito do desenvolvimento, da 
produção e da divulgação de estatísticas 
europeias, as autoridades estatísticas 
nacionais e europeias devem tomar em 

(13) No âmbito do desenvolvimento, da 
produção e da divulgação de estatísticas 
europeias, as autoridades estatísticas 
nacionais e europeias e, quando adequado, 
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consideração os princípios estabelecidos no 
Código de Conduta para as Estatísticas 
Europeias, tal como foram revistos e 
atualizados pelo Comité do Sistema 
Estatístico Europeu em 28 de setembro de 
2011.

as autoridades estatísticas a nível 
regional, devem tomar em consideração os 
princípios estabelecidos no Código de 
Conduta para as Estatísticas Europeias, tal 
como foram revistos e atualizados pelo 
Comité do Sistema Estatístico Europeu em 
28 de setembro de 2011.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as estatísticas são recolhidas por autoridades estatísticas 
regionais. Estas autoridades devem seguir os mesmos princípios.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que os dados estatísticos 
sejam apresentados a nível nacional por 
autoridades regionais, os 
Estados-Membros devem igualmente 
transmitir estes dados à Comissão 
(Eurostat), de modo a permitir uma 
análise mais detalhada da situação 
demográfica da União.

Or. en

Justificação

A evolução demográfica afeta as regiões de várias formas distintas. Uma vez que existem 
diferenças enormes de Estado-Membro para Estado-Membro, poderá ser útil comparar os 
desenvolvimentos não só a nível nacional, mas também a nível regional.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As condições uniformes relativas à 4. A Comissão deve adotar atos de 
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repartição dos dados referidos nos n.ºs 1 e 
2, bem como à frequência, aos prazos e às 
revisões de dados, devem ser adotadas nos 
termos do procedimento de exame a que se 
refere o artigo 9.º, n.º 2.

execução que estabeleçam condições 
uniformes para a repartição dos dados 
referidos nos n.ºs 1 e 2, bem como à 
frequência, aos prazos e às revisões de 
dados. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 9.º, n.º 2. As 
condições uniformes referidas não devem, 
na medida do possível, impor quaisquer 
encargos orçamentais ou administrativos 
adicionais às autoridades estatísticas 
nacionais ou regionais.

Or. en

Justificação

Uma vez que a regulamentação não disciplina a frequência dos dados, é conveniente 
assegurar que as autoridades não são forçadas a apresentar dados de forma tão frequente 
que não seja realista ou razoavelmente prevista.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O fornecimento de dados deve ser 
efetuado em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) 
n.º xxx/xxxx, de …, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
aos dados pessoais e à livre circulação 
desses dados (Regulamento geral sobre a 
proteção de dados), bem como com o 
artigo 8.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Justificação

A proteção de dados pessoais é referida no considerando 14, mas deve ser referida 
novamente no presente artigo, uma vez que é uma questão importante para a criação de 
dados estatísticos. 



PA\904001PT.doc 7/7 PE491.077v01-00

PT


