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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

No quadro financeiro para o período de 2007-2013 aprovado em 2006, os Estados-Membros 
decidiram atribuir mais de um terço do orçamento a medidas de política regional, tendo como 
objectivo supremo a execução dos princípios de coesão e solidariedade entre as regiões mais e 
menos desenvolvidas da UE.

Tendo em conta o âmbito e a complexidade da política regional e a enormidade dos recursos 
financeiros a empenhar, é essencial definir meios eficazes para controlar os progressos na 
execução da política estrutural a nível regional e avaliar a eficácia das acções adoptadas.

A disponibilidade de estatísticas fiáveis e tão exaustivas quanto possível é uma condição 
prévia essencial para um controlo e avaliação eficazes.

Também se deve realçar que - do ponto de vista da política de coesão e da execução dos 
fundos estruturais - o fornecimento de estatísticas que permitam elaborar sínteses a nível 
comunitário, dos Estados-Membros e regional reveste-se duma importância essencial.

Além disso, as estatísticas têm não só de ser exactas e exaustivas mas também abranger todas 
as zonas da UE e um período de tempo suficientemente longo, dando-se a devida atenção à 
necessidade da continuidade do seu fornecimento, a fim de permitir comparar a situação de 
regiões específicas e avaliar as tendências nos processos em curso nas regiões.

É inaceitável, por exemplo, permitir que a concretização de prioridades a curto prazo ou os 
problemas organizativos temporários resultem na suspensão da recolha desses dados por um 
certo período de tempo, dado que a longo prazo tal resultaria na obtenção duma imagem 
apenas incompleta ou fragmentada da situação.

Só poderemos avaliar a verdadeira dimensão do desenvolvimento regional e o papel da 
política de coesão no mesmo se tivermos acesso a estatísticas fiáveis e exaustivas.

Isto permitirá fazer uma avaliação mais exacta da eficácia das medidas específicas e, por sua 
vez, permitirá orientar as medidas futuras de forma a optimizar a sua eficácia e impacto.

Devemos realçar que a informação gerada pelos métodos de análise estatística utilizados 
actualmente no campo da política regional - baseados nas unidades estatísticas NUTS em 
vigor - nem sempre é totalmente fiável. Isto deve-se, em particular, ao cálculo da média dos 
dados relativos a regiões cuja capital possui um nível de desenvolvimento económico 
claramente superior ao de outras áreas da região. Há provas objectivas deste facto, com base 
na utilização de unidades estatísticas territoriais mais pequenas e reforçadas pelo que se pode 
observar a olho nu. Tendo isto em conta, é pois necessário fazer esforços para assegurar que 
as estatísticas dão uma imagem fidedigna da situação económica real.

ALTERAÇÕES

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



PE 386.349v01-00 4/6 PA\656005PT.doc

PT

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 322/97, a Comunidade deve ter 
acesso, em tempo útil, a informação 
estatística comparável entre os 
Estados-Membros, que seja actualizada, 
fiável, adequada e produzida com a maior 
eficácia, para a formulação, a aplicação, o 
acompanhamento e a avaliação das suas 
políticas.

(2) Em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 322/97, a Comunidade deve ter 
acesso, em tempo útil, a informação 
estatística comparável entre os 
Estados-Membros e regiões específicas da 
UE, que seja actualizada, fiável, adequada e 
produzida com a maior eficácia, para a 
formulação, a aplicação, o acompanhamento 
e a avaliação das suas políticas.

Justificação

Este aditamento é necessário para assegurar que a informação estatística disponibilizada 
permite elaborar sínteses comparativas tanto a nível nacional como regional, o que é uma 
condição prévia para uma avaliação adequada da eficácia da execução da política de 
coesão.

Alteração 2
Considerando 4

(4) O método específico de elaboração das
estatísticas comunitárias exige uma 
colaboração especialmente estreita no 
âmbito de um sistema estatístico 
comunitário em evolução, através do Comité 
do Programa Estatístico criado pela Decisão 
89/382/CEE, Euratom, no que respeita à 
adaptação do sistema, nomeadamente 
mediante a criação dos instrumentos 
jurídicos necessários à produção das 
referidas estatísticas comunitárias. Deve 
considerar-se o encargo com as respostas 
que pesa sobre os respondentes, quer se trate 
de empresas, departamentos governamentais
a nível central ou local, agregados familiares 
ou indivíduos.

(4) O método específico de elaboração das 
estatísticas comunitárias exige uma 
colaboração especialmente estreita no 
âmbito de um sistema estatístico 
comunitário em evolução, através do Comité 
do Programa Estatístico criado pela Decisão 
89/382/CEE, Euratom, no que respeita à 
adaptação do sistema, nomeadamente 
mediante a criação dos instrumentos 
jurídicos necessários à produção das 
referidas estatísticas comunitárias. Deve 
considerar-se o encargo com as respostas 
que pesa sobre os respondentes, quer se trate 
de empresas, departamentos governamentais 
a nível central, regional ou local, agregados 
familiares ou indivíduos.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

A não inclusão dos departamentos regionais entre os respondentes provavelmente foi apenas 
uma desatenção mas que pode gerar mal-entendidos; por isso, eles devem ser acrescentados.

Alteração 3
Artigo 3º, nº 1

1. O programa é aplicado em conformidade
com os princípios do Código de Prática das 
Estatísticas Europeias, com vista a produzir 
e divulgar estatísticas comunitárias de 
qualidade e harmonizadas e garantir o 
adequado funcionamento do Sistema 
Estatístico Europeu no seu conjunto. As 
autoridades nacionais e as autoridades 
estatísticas comunitárias devem:

1. O programa é aplicado em conformidade 
com os princípios do Código de Prática das 
Estatísticas Europeias, com vista a produzir 
e divulgar estatísticas comunitárias de 
qualidade e harmonizadas e garantir o 
adequado funcionamento do Sistema 
Estatístico Europeu no seu conjunto, tendo 
devidamente em conta a necessidade de 
assegurar o fornecimento atempado da 
informação estatística necessária. As 
autoridades nacionais e as autoridades 
estatísticas comunitárias devem:

Justificação

Deve ser dada a devida atenção à necessidade do fornecimento atempado da informação 
estatística pelos Estados-Membros, o que é uma condição prévia para o funcionamento 
adequado do Sistema Estatístico Europeu.

Alteração 4
Artigo 3º, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) assegurar que as sínteses compiladas 
sejam de um nível que torne as estatísticas 
comunitárias plenamente comparáveis com 
as estatísticas mundiais.

Justificação

É imperativo assegurar a comparabilidade das estatísticas não apenas a nível comunitário 
mas também mundial, a fim de permitir uma avaliação mais adequada da situação real na 
UE, nos seus Estados-Membros e nas suas regiões em comparação com a concorrência a 
nível mundial.

Alteração 5
Artigo 4º, nº 1
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1. O programa garante um apoio estatístico 
contínuo às decisões e às avaliações nas 
áreas políticas actuais da Comunidade e 
fornece uma base estatística a eventuais 
exigências adicionais decorrentes de novas 
iniciativas políticas comunitárias.

1. O programa garante um apoio estatístico 
contínuo às decisões e às avaliações nas 
áreas políticas actuais da Comunidade e 
fornece uma base estatística a eventuais 
exigências adicionais decorrentes de novas 
iniciativas políticas comunitárias, 
destacando a fiabilidade, qualidade e 
comparabilidade da informação estatística.

Justificação

Este aditamento é necessário para assegurar que a informação estatística disponibilizada 
permite elaborar sínteses comparativas exactas para uma avaliação adequada da eficácia da 
execução da política de coesão.

Alteração 6
Artigo 4º, nº 2

2. Ao preparar os programas de trabalho 
estatísticos anuais, a Comissão tem em 
consideração a relação custo/eficácia das 
estatísticas produzidas e assegura uma 
revisão contínua das prioridades estatísticas, 
tendo em vista uma melhor utilização dos 
recursos dos Estados-Membros e da 
Comissão e a minimização dos encargos 
impostos aos respondentes.

2. Ao preparar os programas de trabalho 
estatísticos anuais, a Comissão tem em 
consideração a relação custo/eficácia das 
estatísticas produzidas e assegura uma
revisão contínua das prioridades estatísticas, 
tendo em vista uma melhor utilização dos 
recursos dos Estados-Membros e da 
Comissão e a minimização dos encargos 
impostos aos respondentes, tratando de 
assegurar devidamente a continuidade 
cronológica dos dados compilados. 

Justificação

Este aditamento é necessário para assegurar a continuidade cronológica da informação 
estatística disponibilizada e para assegurar que ela cobre um período de tempo 
suficientemente longo para permitir a avaliação das tendências nos processos em curso nas 
regiões. Esta informação reveste-se duma importância fundamental para avaliar a eficácia 
da política de coesão comunitária.
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