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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
 мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно статистическата програма на Общността за периода от 2008 г. до 2012 г.
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0687)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285 от Договора за ЕО, съгласно 
които предложението му е представено от Комисията (C6-0427/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисия по бюджети, комисия по заетост и социални въпроси, 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисия по регионално 
развитие, комисия по правни въпроси и комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи(A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Член 6, параграф 1

1. През третата година на 
осъществяване на програмата, 
Комисията изготвя междинен доклад за 
напредъка и го представя на 
статистическия програмен комитет.

1. През третата година на 
осъществяване на програмата, 
Комисията изготвя междинен доклад за 
напредъка и го представя на 
статистическия програмен комитет и 
Европейския парламент. Това 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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преразглеждане включва:
а) по целесъобразност, предложение 
от страна на Комисията за 
привеждане, до 2014 г., на работния 
цикъл на статистическата програма 
на Общността в съответствие с 
цикъла на избиране на Европейския 
парламент, както и в съответствие с 
всякакви бъдещи промени в Договора 
за ЕО;
б) анализ на ефекта  от 
предложеното съкращаване на 
административното бреме върху 
конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия, особено по 
отношение на предоставянето на 
данни ИНТРАСТАТ, съгласно 
предложеното в съобщението на 
Комисията относно намаляване 
натоварването на респондентите, 
опростяване и определяне на 
приоритети в областта на 
общностната статистика;
в) като част от предвидения преглед, 
особено внимание следва да се отдели 
на въпроса за необходимите набори 
от данни, инструменти и методи, 
които да служат за основа на 
изготвянето на безпристрастен и 
обективен анализ на социално-
икономическото въздействие на 
важни области, които се нуждаят 
от постоянно наблюдение и 
преразглеждане като например 
финансовите перспективи, 
правилното прилагане на Директива 
2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите в общия 
пазар1, Общата селскостопанска 
политика и Пакта за стабилност и 
растеж;
г) политиките в нови области като 
иновациите, енергетиката, 
миграциите и доставянето на 
финансови данни следва да бъдат 
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включени в статистическия преглед, 
планиран за 2010 г., за изготвяне на 
набор от безпристрастни, обективни 
данни, на които да се основава 
оценката на развитието във 
въпросните нови области;
д) споделянето на финансовата 
тежест между бюджетите на ЕС и 
на държавите-членки, свързани с 
изпълнението на програмата, както и 
институционалния капацитет на 
държавите-членки, следва също да 
бъдат надлежно анализирани, като се 
вземат предвид интересите на 
държавите-членки, присъединили се 
към Европейския съюз през 2004 г. и 
2007 г.
_________
1 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
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EXPLANATORY STATEMENT

1. BACKGROUND

The proposed five-year programme for 2008 - 2012 is the seventh successive medium-term 
programme of work prepared by Eurostat. The aim of each programme has been to provide an 
overview of the strategies, priorities and work plans foreseen for each planning period. The 
current plan, relating to 2003 - 2007, was initiated by Decision 2367/2002/EC of the 
European Parliament and of the Council of 16 December 2002. The five-year programmes are 
supported by annual programmes which provide more detailed work objectives for each year.

The Council Regulation (EC) No 322/971 on Community Statistics requires the preparation of 
a Community statistical programme 'which defines the approaches, the main fields and the 
objectives of the actions envisaged for a period not exceeding five years'.

The proposed decision is now subject to co-decision under Article 285 of the European 
Community Treaty.

2. THE PRESENTATION OF THE PROGRAMME

The Explanatory Memorandum of the Commission's proposal contains general observations 
concerning the programme. The document is organised in the same way as the previous 
programme submitted to Parliament and consists of the following elements:

(a) Explanatory Memorandum;

An explanation of the background of the current proposal;

(b) Judicial act

The essential elements within the legal framework;

(c) Annex 1: Approaches

Priorities and the way in which the Commission intends to manage the annual 
operational programmes;

(d) Annex II: Objectives and actions

Following a section on Cross-sectional Statistical Activities in support of the overall 
Community policy priorities is found a description of the statistical work proposed by the 
report in respect of each of the 20 'titles' of the Treaty.. For each 'title' the Annex provides a 
description of the work to be carried out under the headings of Legal Framework, Current 
Situation and the Main Initiatives foreseen for 2008 - 2012.

  
1 OJ L 52, 22.2.1997, p. 1.
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(e) Financial statement

This contains a tabular summary of the main aspects of the programme and the allocation of 
the resources proposed by year and type of resource. This is accompanied by a text which, 
amongst others things, addresses the questions of monitoring and evaluation, as well as anti 
fraud measures. 

3. The rapporteur's comments

Your rapporteur by and large endorses the proposals by the Commission. However, he 
proposes amendments:

Article 3.1 of Council Regulation 322/1997 requires that the span of the Community 
Statistical Programme shall not exceed five years. At present the cycle for the production of 
the Community Statistical Programme does not follow the legislative cycle of either the 
European Parliament or the Commission. It is therefore proposed that as part of the intended 
review in 2010 as specified in the Council Regulation 322/1997 the Commission shall bring 
forth proposals to bring the two cycles in line from 2014. This proposal accords with the 
European Parliament's desire to bring the legislative cycle in line with the budgetary cycle.

It is necessary to ensure that the complex dataset produced by the Community Statistical 
Programme remains relevant and coherent, and to ensure that the red tape associated with its 
collection does not become an administrative burden, particularly to SME's, as this would run 
counter to the Lisbon Strategy and the intention of the  generic reduction in red tape of 25% 
agreed by Member States. It is therefore imperative that the proposals in the Commission 
communication on 'reduction of the response burden, simplification, and priority setting in the 
field of statistics' be implemented in a timely fashion. It is therefore proposed that the 
intended review in 2010 evaluate the competitive effects on SME's brought about by these 
proposed cuts in the administrative burden related to statistics (COM 2006) 693) particularly 
with reference to INTRASTAT data supply.

Moreover he makes the following observations:

Bearing in mind the intention agreed at the EU Summit in December 2005 to adopt a solution 
to the constitutional impasse by June 2009 it will be necessary on the occasion of the 
proposed three year review in 2010 to adjust the sectoral breakdown of the task lists ('titles') 
in Annex II as these are presently based on those in the Nice Treaty.

NACE 2 will replace NACE 1 by 2008. However, it will not be adopted by National 
Statistical Authorities in full until 2011. The need for parallel running of systems will place a 
budgetary burden on National Statistical Authorities until coherent and consistent statistical 
accounting is achieved. The operation of parallel systems would be very costly, particularly
for newly admitted Member States.

As part of the review in 2010 the Commission should address the question of the necessary 
datasets, tools and methodologies which will serve as the basis for the production of unbiased 
and objective analysis of the social and economic impacts of important areas which are in 
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need of constant monitoring and reviewing such as the Financial Perspective, due 
implementation of the Service Directive and the reform of the Common Agricultural Policy.

The 2010 review should give a detailed analysis of the burden-sharing of the programme 
between EU budget and the Member States, particularly in the case of the recently acceded 
States.

New policy areas such as innovation, energy, migration and fiscal data supply should be 
incorporated in the intended statistical review in 2010 to enable the production of an unbiased 
and objective dataset, serving as a basis for evaluating developments in the areas in question.
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