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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind conturile economice și de mediu europene
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Procedură legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0132),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0092/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate Președintelui Parlamentului de către 
parlamentele naționale privind conformitatea proiectului cu principiul subsidiarității;

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei Comisia pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2010),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Al șaselea program comunitar de 
acțiune pentru mediu a confirmat că 
informațiile fiabile privind starea mediului, 
privind tendințele, presiunile și factorii 
principali pentru schimbările de mediu sunt 
esențiale pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a unei politici eficace și, în mod 

(2) Al șaselea program comunitar de 
acțiune pentru mediu a confirmat că 
informațiile fiabile privind starea mediului, 
privind tendințele, presiunile și factorii 
principali pentru schimbările de mediu sunt 
esențiale pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a unei politici eficace și, în mod 
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mai general, pentru responsabilizarea 
cetățenilor.

mai general, pentru responsabilizarea 
cetățenilor. Ar trebui elaborate 
instrumente care să permită o mai bună 
informare a publicului cu privire la 
efectele activității economice asupra 
mediului.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Necesitatea de a completa indicatorii 
care există deja cu date care includ aspecte 
de mediu și sociale în scopul de a permite 
elaborarea de politici mai coerente și mai 
globale a fost recunoscută în Comunicarea 
COM(2009) 433 a Comisiei din august 
2009 referitoare la PIB și dincolo de 
acesta. În acest sens, conturile de mediu 
reprezintă o modalitate de monitorizare a 
presiunilor exercitate de economie asupra 
mediului și de explorare a modului în 
care acestea ar putea fi atenuate. În 
conformitate cu principiile dezvoltării 
durabile și cu de a dorința de a realiza o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, integrate în strategia de la 
Lisabona și în diferite inițiative majore, 
elaborarea unui cadru de date care include 
în mod coerent aspecte de mediu împreună 
cu cele economice devine cu atât mai 
imperativă.

(4) Necesitatea de a completa indicatorii 
care există deja cu date care includ aspecte 
de mediu și sociale în scopul de a permite 
elaborarea de politici mai coerente și mai 
globale a fost recunoscută în Comunicarea 
COM(2009) 433 a Comisiei din august 
2009 referitoare la PIB și dincolo de 
acesta. Conturile de mediu descriu 
interacțiunile dintre mediul de afaceri, 
gospodării și mediu. Conturile de mediu 
au o valoare informativă mai ridicată 
decât conturile pur economice. Conturile 
de mediu constituie o bază de date 
importantă pentru deciziile politice în 
domeniul mediului și ar trebui să fie 
utilizate la realizarea studiilor de impact 
ale Comisiei. În conformitate cu principiile 
dezvoltării durabile și cu de a dorința de a 
realiza o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, integrate în Strategia 
Europa 2000 și în diferite inițiative 
majore, elaborarea unui cadru de date care 
include în mod coerent aspecte de mediu 
împreună cu cele economice devine cu atât 
mai imperativă.

Or. de
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Conturile satelit permit extinderea 
capacității analitice a contabilității 
naționale la domenii selecționate de 
preocupare socială, cum ar fi presiunile 
exercitate de activitatea umană asupra 
mediului, într-un mod flexibil, fără să 
încarce excesiv sau să perturbe sistemul 
central.

(7) Conturile satelit permit extinderea 
capacității analitice a contabilității 
naționale la domenii selecționate de 
preocupare socială, cum ar fi presiunile 
exercitate de activitatea umană asupra 
mediului, într-un mod flexibil, fără să 
încarce excesiv sau să perturbe sistemul 
central. Statele membre ar trebui să pună 
la dispoziția cetățenilor, la intervale 
regulate și într-o formă ușor de înțeles, 
datele colectate pentru întocmirea
conturilor economice pentru mediu, de 
exemplu prin publicarea lor concomitentă 
cu PIB-ul.

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Deoarece diferitele seturi de conturi 
economice și de mediu sunt în curs de 
elaborare și în etape diferite de dezvoltare, 
ar trebui adoptată o structură modulară care 
să ofere flexibilitatea adecvată.

(13) Deoarece diferitele seturi de conturi 
economice și de mediu sunt în curs de 
elaborare și în etape diferite de dezvoltare 
de la un stat membru la altul, ar trebui 
adoptată o structură modulară care să ofere 
flexibilitatea adecvată și să permită
introducerea rapidă a altor module.

Or. de



PE448.872v01-00 8/19 PR\830779RO.doc

RO

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
acorda derogări statelor membre atunci 
când se impun adaptări majore ale 
sistemelor naționale de statistică ale 
acestora.

(15) Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
acorda derogări temporare statelor membre 
atunci când se impun adaptări majore ale 
sistemelor naționale de statistică ale 
acestora.

Or. de

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește un cadru 
comun pentru colectarea, compilarea, 
transmiterea și evaluarea conturilor 
economice și de mediu europene în scopul 
de a crea conturi economice și de mediu ca 
și conturi satelit ale SEC 95, furnizând 
metodologia, standardele comune, 
definițiile, clasificările și normele 
contabile destinate a fi utilizate pentru 
compilarea conturilor economice și de
mediu.

Prezentul regulament stabilește un cadru 
comun pentru colectarea, compilarea, 
transmiterea și evaluarea conturilor 
economice și de mediu europene în scopul 
de a crea conturi economice și de mediu ca 
și conturi satelit în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al 
Consiliului din 23 iunie 1996 privind 
Sistemul European de conturi naționale și
regionale din Comunitate (denumit în 
continuare „SEC 95”), pentru a oferi o 
modalitate de monitorizare a presiunilor 
exercitate de economie asupra mediului și 
de explorare a modului în care acestea ar 
putea fi atenuate.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește clarificarea obiectivului regulamentului (a se vedea și 
considerentul 4).
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 9, în scopul de a 
adapta modulele la evoluțiile mediului, 
economice și tehnice, precum și de a 
furniza orientări metodologice.

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 9, în scopul de a 
adapta modulele la evoluțiile mediului, 
economice și de altă natură.

Or. en

Justificare

Delegarea competențelor ar trebui să se limiteze la adaptarea modulelor și nu ar trebui să 
includă introducerea de noi module, aceasta necesitând o propunere legislativă nouă care să 
facă obiectul procedurii legislative ordinare. Textul care face referire la orientările 
metodologice din propunerea Comisiei nu este clar și ar trebui eliminat. Ar fi mai adecvată 
includerea unei astfel de mențiuni la articolul 5.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu titlu prioritar, Comisia, în colaborare 
cu statele membre, elaborează 
următoarele modele în vederea includerii 
lor în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament: 
- cheltuieli și venituri legate de protecția 
mediului  (CVPM)/protecția mediului și 
conturile de cheltuieli (PMCC), sectorul 
bunurilor și serviciilor de mediu (SBSM);
- conturi pentru energie;
- Transferuri (subvenții) referitoare la 
mediu (subvenții) și conturi de cheltuieli 
legate de utilizarea și gestionarea 
resurselor (CCGUR);
- conturi pentru apă și conturi pentru 
deșeuri;
- conturi pentru păduri.
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Or. en

Justificare

Potrivit oficiului Eurostat, aceste module se află deja în curs de elaborare. Pentru a oferi 
statelor membre și birourilor naționale de statistică siguranța de care au nevoie pentru 
planificare, ar trebui precizat ce alte date ce vor cere în viitor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un program de studii 
pilot care urmează să fie realizat de statele 
membre, pe bază de voluntariat, în scopul 
de a dezvolta calitatea raportării și a 
datelor, de a stabili serii cronologice lungi 
și de a dezvolta metodologia.

(1) Comisia stabilește un program de studii 
pilot care urmează să fie realizat de statele 
membre, pe bază de voluntariat, în scopul 
de a dezvolta calitatea raportării și a 
datelor, de a stabili serii cronologice lungi 
și de a dezvolta metodologia. Acest 
program include introducerea noilor 
module de contabilitate de mediu 
prevăzute la articolul 3a.

(2) Rezultatele studiilor-pilot sunt evaluate 
și publicate de către Comisie, ținând seama 
de beneficiile disponibilității datelor în 
raport cu costul colectării și cu sarcina de 
răspuns. Pe baza concluziilor studiilor 
pilot, Comisia adoptă actele delegate 
necesare în conformitate cu articolul 9.

(2) Rezultatele acestor studii pilot sunt 
evaluate și publicate de către Comisie, 
ținând seama de beneficiile disponibilității 
datelor în raport cu costul colectării și cu 
sarcina de răspuns. Pe baza acestora, 
Comisia adoptă actele delegate necesare în 
conformitate cu articolul 9.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se recurgă la studiile pilot și pentru introducerea de noi module de contabilitate 
de mediu, pentru a se dobândi din timp experiențe cu privire la utilizarea acestor instrumente, 
în vederea eventualei extinderi a domeniului de aplicare a regulamentului.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre colectează datele 
necesare pentru observarea caracteristicilor 
modulelor menționate la articolul 3 
alineatul (2).

(1) În conformitate cu anexele la 
prezentul regulament, statele membre 
colectează datele necesare pentru 
observarea caracteristicilor modulelor 
menționate la articolul 3 alineatul (2).

(2) Statele membre colectează datele 
necesare utilizând o combinație a 
diferitelor surse precizate mai jos, aplicând 
principiul simplificării administrative:

(2) Statele membre colectează datele 
necesare utilizând o combinație a 
diferitelor surse precizate mai jos, aplicând 
principiul simplificării administrative:

(a) anchete; (a) anchete;

(b) proceduri de estimare statistică în cazul 
în care unele caracteristici nu au fost 
observate în cazul tuturor unităților;

(b) proceduri de estimare statistică în cazul 
în care unele caracteristici nu au fost 
observate în cazul tuturor unităților;

(c) surse administrative. (c) surse administrative.

(3) Statele membre informează Comisia și 
furnizează detalii referitoare la metodele 
utilizate și la calitatea datelor obținute din 
sursele enumerate la alineatul (2).

(3) Statele membre informează Comisia și 
furnizează detalii referitoare la metodele și 
resursele utilizate.

(3a) Comisia poate adopta prin acte 
delegate în conformitate cu articolul 9 și 
sub rezerva respectării condițiilor 
menționate la articolul 10 și la articolul 
11, orientări metodologice menite să 
faciliteze aplicarea prezentului articol.

Or. en

Justificare

Cerințele legate de colectarea datelor ar trebui clarificate la alineatele (1) și (2).

Eliminarea menționării calității din alineatul (3) se datorează faptului că aspectele legate de 
calitate sunt abordate la articolul 7.

Comisia ar trebui să furnizeze orientări metodologice cu privire la aplicarea prezentului 
articol pentru a facilitat colectarea unor date comparabile și de înaltă calitate.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Puterea de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și la 
articolul 4 alineatul (2) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată.

(1) Puterea de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 3 alineatul (3) și la 
articolul 5 alineatul (3a) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia prezintă un raport 
privind competențele delegate cel târziu 
cu șase luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se reînnoiește automat pentru 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul o revocă, în conformitate cu 
articolul 10.

Or. en

Justificare

Având în vedere dispozițiile articolului 290 alineatele (1) și (2) din TFUE, este esențial să se 
menționeze în mod explicit că durata delegării de competențe va fi de 5 ani și că această 
perioadă se va prelungi în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, cu excepția cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul o revocă.

Raportul specific privind competențele delegate are un scop diferit decât cel al raportului de 
evaluare prevăzut la articolul 11a.  Totuși, termenul pentru prezentarea acestuia (5 ani) este 
identic pentru ambele rapoarte, pentru a facilita atribuțiile Comisei în ceea ce privește 
raportarea.  

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea puterii menționată la 
articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 
alineatul (2) poate fi revocată de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu.

(1) Delegarea competenței menționate la 
articolul 3 alineatul (3) și la articolul 5 
alineatul (4a) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu.
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(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a lua o decizie referitoare la 
revocarea delegării puterii informează 
Comisia și pe celălalt legiuitor cel târziu cu 
o lună înainte de a se lua o decizie finală, 
precizând puterea delegată care ar putea 
face obiectul revocării și motivele oricărei 
astfel de revocări.

(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a lua o decizie referitoare la 
revocarea delegării puterii depune eforturi 
pentru a informa Comisia și cealaltă 
instituție într-un termen rezonabil înainte 
de a se lua o decizie finală, indicând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul revocării și motivele oricărei astfel 
de revocări

Or. en

Justificare

Se introduc o serie de modificări și adaptări în vederea alinierii acestor dispoziții la limbajul 
standard adoptat de către Parlamentul European și Consiliu în dosarul privind animalele de 
companie. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatele 1 și 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate obiecta la un act delegat în termen de 
două luni de la data notificării. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
această perioadă poate fi extinsă cu o lună.

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate obiecta la un act delegat în termen de 
două luni de la data notificării. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
această perioadă poate fi extinsă cu două 
luni.

(2) Dacă, la expirarea perioadei respective, 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu a obiectat la actul delegat sau dacă, 
înainte de data respectivă, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că au luat decizia de 
a nu ridica obiecții, actul delegat intră în 
vigoare la data indicată în dispozițiile sale.

(2) Dacă, la expirarea perioadei respective, 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu a obiectat la actul delegat, acesta se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data
prevăzută în cuprinsul său.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și poate intra 
în vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenția 
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lor de a nu formula obiecțiuni.

Or. en

Justificare

Se introduc o serie de modificări în vederea alinierii acestor dispoziții la limbajul standard 
adoptat de către Parlamentul European și Consiliu în așa-numitul dosar  privind animalele 
de companie. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Raportare și revizuire

Din trei în trei ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind punerea în aplicare a 
regulamentului. Acest raport evaluează în 
special calitatea datelor transmise, astfel 
cum se menționează la articolul 6, 
metodele de colectare a datelor, povara 
administrativă și utilitatea acestor 
statistici, în special în ceea ce privește 
obiectivele prevăzute la articolul 1. De 
asemenea, raportul evaluează 
posibilitățile de introducere a unor noi 
module de contabilitate pentru mediu în 
conformitate cu articolul 3a.

Raportul este însoțit, după caz, de 
propuneri: 
- privind introducerea unor noi 
module de contabilitate pentru mediu;
- menite să conducă la 
îmbunătățirea într-o mai mare măsură a 
calității datelor și a metodelor de colectare 
a datelor, îmbunătățind astfel sfera de 
acoperire a datelor și comparabilitatea 
acestora și reducând povara 
administrativă care le revine 
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întreprinderilor și administrației. 

Primul raport se transmite până la 31 
decembrie 2013.

Or. en

Justificare

Din propunerea Comisiei lipsește o clauză de revizuire, care să includă obligația Comisiei de 
a prezenta cu regularitate cu raport general asupra experienței dobândite în cursul punerii în 
aplicare a regulamentului. În acest raport ar trebui să fie evaluate și  posibilitățile de 
introducere a unor noi module de contabilitate pentru mediu [a se vedea articolul 3a (nou)].

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul raportului prevăzut la articolul 
11 a, Comisia verifică dacă datele 
facultative pot fi înlocuite cu rapoarte 
obligatorii.

Or. de

Justificare

Odată stabilite structurile pentru colectarea de date, nu mai există niciun motiv pentru care 
datele facultative să fie excluse din obligațiile de raportare. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 5 – tabelul A – punctul 3 – subpunctul 3.10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.10a Materiale extrase/recoltate și 
excavate neutilizate***
3.10a.1 Materiale neutilizate rezultate din 
producția de biomasă***

3.10a.2 Material neutilizate rezultate în 
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urma extracției de minereuri metalice***

3.10a.3 Materiale neutilizate rezultate în 
urma extracției de minereuri 
nemetalice***

3.10a.4 Materiale neutilizate rezultate în 
urma extracției de 
materiale/transportatori de energie 
fosili***

3.10a.5 Materiale din pământ excavate și 
nămoluri de dragare neutilizate***

3.10a.5.1 Materiale din pământ excavate 
și neutilizate rezultate în urma 
activităților de construcție***

3.10a.5.2 Nămoluri de dragare***

Or. de

Justificare

Luarea în considerare a materialelor extrase neutilizate corespunde orientărilor 
metodologice ale Eurostat (2001) și OECD (2008). Unele state membre colectează deja date 
referitoare la materialele extrase neutilizate. Prin regulamentul de față, ar trebui să se 
accelereze introducerea și armonizarea acestor date la nivelul UE.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea 5 – tabelul B – punctul 3 – subpunctul 3.10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.10a Materiale extrase/recoltate și 
excavate neutilizate*
3.10a.1 Materiale neutilizate rezultate din 
producția de biomasă*

3.10a.2 Material neutilizate rezultate în 
urma extracției de minereuri metalice*

3.10a.3 Materiale neutilizate rezultate în 
urma extracției de minereuri nemetalice*

3.10a.4 Materiale neutilizate rezultate în 
urma extracției de 
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materiale/transportatori de energie fosili*

3.10a.5 Materiale din pământ excavate și 
nămoluri de dragare neutilizate*

3.10a.5.1 Materiale din pământ excavate 
și neutilizate rezultate în urma 
activităților de construcție*

3.10a.5.2 Nămoluri de dragare*

Or. de

Justificare

Luarea în considerare a materialelor extrase neutilizate corespunde orientărilor 
metodologice ale Eurostat (2001) și OECD (2008). Unele state membre colectează deja date 
referitoare la materialele extrase neutilizate. Prin regulamentul de față, ar trebui să se 
accelereze introducerea și armonizarea acestor date la nivelul UE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În concluziile sale din iunie 2006, Consiliul European a invitat Uniunea Europeană și statele 
sale membre să extindă conturile naționale la aspectele esențiale ale dezvoltării durabile. În 
acest context trebuie văzută și comunicarea prezentată de Comisie la 28 septembrie 2009 
intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea progreselor într-o lume în schimbare 
(COM/2009/0433). În această comunicare, Comisia propune diferite măsuri pe termen scurt 
sau mediu pentru elaborarea unor indicatori complecși, care să ofere o bază de cunoștințe mai 
fiabilă, în vederea îmbunătățirii calității dezbaterii publice și a relevanței procesului 
decizional.
Prezenta propunere a Comisiei privind conturile economice europene pentru mediu aduce o 
contribuție esențială la acest demers politic. 

Evaluarea politicii de mediu europene este posibilă numai dacă sunt disponibile date fiabile. 
Prin urmare, obligativitatea colectării acestor date de către statele membre constituie un pas 
esențial. Datele de mediu disponibile în prezent la nivel european ar trebui îmbogățite pe 
termen mediu prin adăugarea de informații suplimentare pentru a îmbunătăți posibilitățile de 
evaluare a politicilor. Reciclarea și prevenirea generării de deșeuri, emisiile atmosferice și 
schimbările climatice, precum și consumului și producția durabilă) ar fi mult mai ușor de 
monitorizat dacă am dispune de date de o înaltă calitate referitoare la interacțiunea dintre 
mediu și economie. Aceste date pot fi colectate în cadrul conturilor pentru mediu, însă cu 
condiția ca toate statele membre să participe, iar armonizarea datelor să fie pe deplin asigurată 
la nivelul Uniunii Europene. 

În opinia raportorului, propunerea de față a Comisiei răspunde într-un mod fundamental la 
aceste cerințe. Totuși, obiectivul urmărit ar trebui să fie precizat mai coerent și ar trebui 
stabilite perspective clare în ceea ce privește dezvoltarea conturilor economice pentru mediu. 

Scop și obiective

Conturile economice pentru mediu ar trebui să aducă o contribuție la evaluarea politicilor, în 
special prin furnizarea de date cu privire la efectele pe care le au asupra mediului activitățile 
economice. Informațiile corespunzătoare ar putea constitui o bază importantă pentru deciziile 
din domeniul politicii de mediu. 

Scopurile și obiectivele acestei propuneri de regulament, precum și contribuția acesteia la 
strategia „dincolo de PIB” ar trebui formulate cu mai multă claritate.

Domeniul de aplicare

Regulamentul propus prevede numai colectarea și compilarea de date în domeniul emisiilor 
atmosferice, al taxelor pentru mediu pentru activitățile economice și al conturilor referitoare la 
fluxurile de materiale la scară economică. În opinia raportorului, acesta reprezintă un prim pas 
în crearea unor conturi economice detaliate pentru mediu, dat fiind faptul că, potrivit 
birourilor de statistică naționale și europene competente, la ora actuală aceste domenii sunt 
singurele pentru care sunt disponibile date corespunzătoare la scară europeană. 
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Raportorul consideră că ar trebui identificate, într-un plan de lucru, și alte module prioritare la 
care deja se lucrează și pentru care în scurt timp vor fi disponibile date corespunzătoare. 
Aplicabilitatea acestor noi module în practică ar trebui verificată prin intermediul studiilor 
pilot. Întrucât datele colectate pot constitui un ajutor important în luarea deciziilor referitoare 
la politica de mediu, raportorul se declară în favoarea introducerii și implementării rapide a 
modulelor propuse la nivelul întregii UE.  

Revizuire

Propunerea Comisiei ar trebui să cuprindă o clauză de revizuire. Comisia ar trebui să prezinte, 
la intervale de timp regulate, rapoarte privind experiența dobândită în decursul punerii în 
aplicare a regulamentului. La nivel european încă nu sunt încă disponibile experiențe 
anterioare în ceea ce privește aplicarea unor cerințe cu valoare juridică obligatorie referitoare 
la conturile economice pentru mediu. Din acest motiv, este important să se verifice calitatea  
și comparabilitatea datelor, pentru a se putea aduce îmbunătățiri și pentru a se garanta un nivel 
ridicat al calității conturilor pentru mediu. De asemenea, ar trebui să se țină seama în mod 
corespunzător de elaborarea de noi module în cadrul studiilor pilot. Raportul de evaluare ar 
trebui să constituie o ocazie pentru adaptarea regulamentului la noile evoluții și experiențe. 


