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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 decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
Programa Estatístico Comunitário de 2008 a 2012
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(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)0687)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 285º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0427/2006),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão 
do Desenvolvimento Regional, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta 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.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 6, nº 1

1. Durante o terceiro ano de execução do 
programa, a Comissão elaborará um 
relatório intercalar relativo ao estado de 
avanço da sua realização, que apresentará 
ao Comité do Programa Estatístico.

1. Durante o terceiro ano de execução do 
programa, a Comissão elaborará um 
relatório intercalar relativo ao estado de 
avanço da sua realização, que apresentará 
ao Comité do Programa Estatístico e ao 
Parlamento Europeu. Essa revisão 
incluirá

  
1 Ainda não publicada em JO.
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a) se for caso disso, uma proposta da 
Comissão para harmonizar o ciclo de 
produção do Programa Estatístico 
Comunitário com o ciclo das eleições para 
o Parlamento Europeu, até 2014, e em 
conformidade com qualquer futura 
modificação do Tratado CE;
b) uma análise dos efeitos competitivos 
para as PME decorrentes dos cortes 
propostos nos custos administrativos, 
nomeadamente com referência ao 
fornecimento dos dados INTRASTAT, 
proposta contida na comunicação da 
Comissão sobre a redução dos encargos 
com as respostas, a simplificação e o 
estabelecimento de prioridades no 
domínio das estatísticas da Comunidade;
c) será dedicada especial atenção, no 
quadro da revisão prevista, à questão das 
séries de dados, instrumentos e métodos 
necessários que estarão na base da 
elaboração de uma análise imparcial e 
objectiva dos impactos sociais e 
económicos de importantes domínios que 
carecem de constante monitorização e 
revisão, como as Perspectivas 
Financeiras, à devida execução da 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno1, à Política Agrícola 
Comum e ao Pacto de Estabilidade e 
Crescimento;
d) novos domínios de acção, como a 
inovação, a energia, a migração e o 
fornecimento de dados fiscais, devem ser 
incorporados na revisão estatística 
prevista, em 2010, com vista a produzir 
uma série de dados imparcial e objectiva
que sirva de base para avaliar os 
desenvolvimentos nos novos domínios em 
causa;
e) a repartição dos encargos financeiros 
entre os orçamentos da UE e dos 
Estados-Membros em relação à execução 
do programa e as capacidades 
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institucionais dos Estados-Membros 
também devem ser devidamente 
analisadas, tendo em conta os interesses 
dos Estados-Membros que aderiram à 
União Europeia em 2004 e 2007.
_________
1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES

O programa quinquenal proposto para 2008-2012 é o sétimo programa de trabalho sucessivo,
de médio prazo, elaborado pelo Eurostat. O objectivo de cada programa tem sido fornecer 
uma panorâmica das estratégias, prioridades e planos de trabalho previstos para cada período 
de programação. O plano actual, relativo a 2003-2007, foi iniciado pela Decisão
2367/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002. Os 
programas quinquenais são apoiados por programas que apresentam objectivos de trabalho 
mais pormenorizados para cada ano.

O Regulamento (CE) nº 322/97 do Conselho1 relativo às estatísticas comunitárias requer a 
elaboração de um programa estatístico comunitário "que definirá as orientações, os principais 
domínios e os objectivos das acções planeadas para um período não superior a cinco anos".

A proposta de decisão será agora submetida à co-decisão, nos termos do artigo 285º do 
Tratado da União Europeia.

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

A exposição de motivos da proposta da Comissão contém observações de ordem geral sobre o 
programa. O documento está organizado de forma idêntica à do programa anteriormente 
apresentado ao Parlamento e é constituído pelos seguintes elementos:

a) Exposição de motivos

Explanação dos antecedentes da actual proposta;

b) Acto jurídico

Os elementos essenciais do quadro jurídico;

c) Anexo 1: Abordagens

As prioridades e a forma como a Comissão tenciona gerir os programas operacionais 
anuais;

d) Anexo II: Objectivos e acções

Após uma secção sobre actividades estatísticas transversais em apoio das prioridades políticas
comunitárias globais, encontra-se uma descrição do trabalho estatístico proposto pelo relatório 
relativamente a cada um dos 20 "títulos" do Tratado. Para cada "título" o anexo fornece uma 

  
1 JO L 52 de 22.2.1997, p. 1.
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descrição do trabalho a efectuar sob os títulos de "Quadro normativo", "Situação actual" e 
"Principais iniciativas 2008-2012".

e) Ficha financeira

Contém quadros que sintetizam os principais aspectos do programa e a afectação dos recursos 
propostos, por ano e por tipo de recurso. Os quadros são acompanhados por um texto que, 
entre outras coisas, aborda as questões do controlo e da avaliação, bem como das medidas 
antifraude.

3. Observações do relator

O relator apoia, de modo geral, as propostas da Comissão. Todavia, propõe as seguintes 
alterações:

O artigo 3º, nº 1, do Regulamento (CE) nº 322/97 do Conselho estabelece que o Programa 
Estatístico Comunitário não deve exceder um período de cinco anos. Actualmente, o ciclo de 
produção do Programa Estatístico Comunitário não acompanha o ciclo legislativo do 
Parlamento Europeu ou da Comissão. Propõe-se, por conseguinte, que, no quadro da revisão 
prevista para 2010, nos termos do disposto no Regulamento (CE) nº 322/97 do Conselho, a 
Comissão apresente propostas no sentido de harmonizar os dois ciclos a partir de 2014. Esta 
proposta está de acordo com a intenção do Parlamento Europeu de harmonizar o ciclo 
legislativo com o ciclo orçamental.

É necessário assegurar que a complexa série de dados produzidos pelo Programa Estatístico 
Comunitário continue a ser relevante e coerente, bem como garantir que a burocracia 
associada à sua recolha não se transforme num entrave administrativo, especialmente para as 
PME, o que contrariaria a Estratégia de Lisboa e a intenção de uma redução geral da 
burocracia em 25%, acordada pelos Estados-Membros. É, portanto, fundamental que as 
propostas incluídas na comunicação da Comissão sobre "a redução dos encargos com as 
respostas, a simplificação e o estabelecimento de prioridades no domínio das estatísticas" 
sejam aplicadas atempadamente. Propõe-se, por conseguinte, que a revisão prevista para 2010 
avalie os efeitos competitivos para as PME decorrentes dos cortes propostos nos custos
administrativos relacionados com as estatísticas (COM(2006) 693), nomeadamente com 
referência ao fornecimento dos dados INTRASTAT.

Além disso, o relator formula as seguintes observações:

Tendo em conta a intenção acordada na cimeira da UE, em Dezembro de 2005, no sentido de 
adoptar uma solução para o impasse constitucional até Junho de 2009, será necessário, por 
ocasião da revisão trienal prevista para 2010, ajustar a repartição sectorial das listas de tarefas 
("títulos") do anexo II, uma vez que estas, actualmente, se baseiam nas do Tratado de Nice.

A nomenclatura das actividades económicas revista NACE rev. 2 substituirá a NACE rev. 1
até 2008. Contudo, não será plenamente adoptada pelas autoridades estatísticas nacionais até 
2011. A necessidade de sistemas que funcionem em paralelo representará uma sobrecarga 
orçamental para as autoridades estatísticas nacionais até se obter uma contabilidade estatística 
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coerente e consistente. O funcionamento de sistemas paralelos seria extremamente oneroso, 
especialmente para os novos Estados-Membros.

No contexto da revisão de 2010, a Comissão deveria abordar a questão das séries de dados, 
instrumentos e métodos necessários que estarão na base da elaboração de uma análise 
imparcial e objectiva dos impactos sociais e económicos de importantes domínios que 
carecem de constante monitorização e revisão, como as Perspectivas Financeiras, da devida 
execução da directiva relativa aos serviços e da reforma da Política Agrícola Comum.

A revisão de 2010 deveria fornecer uma análise pormenorizada da repartição dos encargos do 
programa entre o orçamento da UE e os Estados-Membros, nomeadamente no caso dos países 
que aderiram recentemente à União.

Novos domínios de acção, como a inovação, a energia, a migração e o fornecimento de dados 
fiscais, devem ser incorporados na revisão estatística prevista, em 2010, com vista a permitir a 
produção de uma série de dados imparcial e objectiva que sirva de base para avaliar os 
desenvolvimentos nos domínios em causa.
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