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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets statistiske 
program 2008-2012
(KOM (2006)0687 – C6–0427/2006 –2006/0229 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM 
(2006)0687)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0427/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget, Retsudvalget og 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 6, stk. 1

1. I løbet af det tredje år af programmets 
gennemførelse udarbejder Kommissionen 
en interimsrapport om gennemførelsen og 
forelægger den for Udvalget for det 
Statistiske Program.

1. I løbet af det tredje år af programmets 
gennemførelse udarbejder Kommissionen 
en interimsrapport om gennemførelsen og 
forelægger den for Udvalget for det 
Statistiske Program og Europa-
Parlamentet. Denne revision skal omfatte:

a) et forslag fra Kommissionen, hvis det 
skønnes relevant, med henblik på inden 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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2014 at bringe cyklussen for udarbejdelse 
af Fællesskabets statistiske program i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets valgperiode samt med 
eventuelle fremtidige ændringer af EF-
traktaten;
b) en analyse af de konkurrencemæssige 
indvirkninger af de foreslåede 
nedskæringer i den administrative byrde 
på smv'er, med særlig henvisning til 
Intrastat-dataforsyningen, som anføres i 
meddelelsen fra Kommissionen om 
reduktion af svarbyrden, forenkling og 
prioritering i forbindelse med 
fællesskabsstatistikkerne;
c) et særligt fokus i forbindelse med den 
planlagte revision på spørgsmålet om de 
nødvendige datasæt, værktøjer og 
metodologier, der skal danne grundlag for 
udarbejdelse af upartiske og objektive 
analyser af de sociale og økonomiske 
indvirkninger af vigtige områder, hvor der 
er behov for konstant overvågning og 
revision, som f.eks. de finansielle 
overslag, behørig gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked1, den 
fælles landbrugspolitik og stabilitets- og 
vækstpagten;
d) nye politikområder, som f.eks. 
innovation, energi, indvandring og 
forsyning af skattedata, skal inkorporeres 
i den planlagte statistiske revision i 2010 
med henblik på at udarbejde et upartisk 
og objektivt datasæt, der skal tjene som 
grundlag for evaluering af udviklingen på 
disse nye områder;
e) den finansielle byrdefordelingsordning 
mellem EU's budget og medlemsstaternes 
budgetter, for så vidt angår 
gennemførelsen af programmet samt 
medlemsstaternes institutionelle 
kapaciteter, bør også analyseres behørigt 
under hensyntagen til interesserne i de 
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medlemsstater, der tiltrådte Den 
Europæiske Union i 2004 og 2007.
_________
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
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BEGRUNDELSE

1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

Det foreslåede femårige program for 2008-2012 er det syvende program på mellemlang sigt, 
som Eurostat har udarbejdet. Formålet med programmerne har været at give et overblik over 
planlagte strategier, prioriteringer og arbejdsplaner for hver enkelt periode. Den aktuelle plan 
vedrørende 2003-2007 blev indledt med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 16. 
december 2002. De femårige programmer støttes af årlige programmer, der indeholder mere 
detaljerede arbejdsmål for hvert år.

Rådets forordning (EF) nr. 322/971 om EF-statistikker fastsætter udarbejdelse af et statistisk 
program for Fællesskabet, "der indeholder retningslinjer, hovedområder og målsætninger for 
de planlagte aktioner for en periode på højst fem år".

Den foreslåede beslutning er aktuelt underlagt en fælles beslutningsprocedure i henhold til 
EF-traktatens artikel 285.

2. FREMLÆGGELSE AF PROGRAMMET

Begrundelsen til Kommissionens forslag indeholder generelle bemærkninger til programmet. 
Programmet er inddelt på samme måde som det tidligere program, der blev fremsendt til 
Parlamentet, og indeholder følgende elementer:

(a) En begrundelse

En redegørelse for baggrunden for det nuværende forslag.

(b) En retsakt

De grundlæggende elementer i den retlige ramme.

(c) Bilag 1: Fremgangsmåder

Prioriteter og den måde, hvorpå Kommissionen agter at forvalte de årlige operationelle 
programmer.

(d) Bilag II: Målsætninger og aktioner.

Efter et indledende afsnit om tværgående statistisk virksomhed til støtte for de overordnede 
politikprioriteringer beskrives statistikbehovene opdelt efter de 20 "afsnit" i EF-traktaten. For 
hvert "afsnit" gør bilaget rede for det arbejde, der skal udføres, under overskrifterne Den 
retlige ramme, Den nuværende situation og De vigtigste initiativer for perioden 2008 - 2012.

  
1 EFT L 52, 22.2.1997, s. 1.
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(e) Finansieringsoversigt

Dette afsnit indeholder en skematisk oversigt over de vigtigste aspekter af programmet og 
fordelingen af ressourcerne angivet efter år og type af ressourcer. Oversigten ledsages af en 
tekst, der blandt andet omhandler overvågning og evaluering samt forholdsregler mod svig. 

3. Ordførerens kommentarer

Ordføreren kan i det store og hele tilslutte sig Kommissionens forslag. Han foreslår imidlertid 
visse ændringsforslag:

I artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning 322/1997 fastsættes det, at Fællesskabets statistiske 
program højst må være gældende i en periode på fem år. På nuværende tidspunkt følger 
cyklussen for udarbejdelse af Fællesskabets statistiske program hverken Europa-Parlamentets 
eller Kommissionens valgperiode. Det foreslås derfor som led i den planlagte revision i 2010 
og som anført i Rådets forordning 322/1997, at Kommissionen skal fremsætte forslag for at 
bringe disse to cyklusser i overensstemmelse fra og med 2014.

Det er nødvendigt at sikre, at det komplekse datasæt, som udarbejdes af Fællesskabets 
statistiske program, bevarer sin relevans og sammenhæng, samt at bureaukratiet i forbindelse 
med indsamlingen af data ikke bliver en administrativ byrde, navnlig ikke for smv'erne, da det 
vil være i strid med Lissabon-strategien og den målsætning om generisk reduktion af 
bureaukratiet med 25 %, som er vedtaget af medlemsstaterne. Det er derfor altafgørende, at 
forslagene i meddelelsen fra Kommissionen om reduktion af svarbyrden, forenkling og 
prioritering i forbindelse med fællesskabsstatistikkerne gennemføres rettidigt. Det foreslås 
derfor, at den planlagte revision i 2010 evaluerer de konkurrencemæssige indvirkninger på 
smv'er af de foreslåede nedskæringer i den administrative byrde i forbindelse med statistikker 
(KOM(2006)693), navnlig med henvisning til Intrastat-dataforsyningen.

Ordføreren fremsætter endvidere følgende bemærkninger:

Med udgangspunkt i den målsætning om at finde en løsning på det konstitutionelle dødvande 
inden juni 2009, som blev vedtaget på EU-topmødet i december 2005, er det nødvendigt, at 
man i forbindelse med den planlagte treårige revision i 2010 benytter sig af lejligheden til at 
justere underopdelingen i delsektorer på opgavelisterne ("afsnittene") i bilag II, da de aktuelt 
er baseret på opdelingen i Nice-traktaten.

NACE 2 skal erstatte NACE 1 inden 2008. De nationale statistikmyndigheder vil imidlertid 
ikke vedtage NACE 2 i sin fulde længde inden 2011. Behovet for en parallel forvaltning af 
systemerne vil medføre en stor budgetbyrde for de nationale statistikmyndigheder, indtil der 
foreligger en sammenhængende og konsekvent statistik. Det vil være meget dyrt at forvalte 
parallelle systemer, navnlig for de nyeste medlemsstater.

Som led i revisionen i 2010 bør Kommissionen behandle spørgsmålet om de nødvendige 
datasæt, værktøjer og metodologier, der som en del af den planlagte revision skal danne 
grundlag for udarbejdelse af upartiske og objektive analyser af de sociale og økonomiske 
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indvirkninger af vigtige områder, hvor der er behov for konstant overvågning og revision, 
såsom det finansielle overslag, behørig gennemførelse af servicedirektivet og reformen af den 
fælles landbrugspolitik.

Revisionen i 2010 skal danne grundlag for en detaljeret analyse af programmets 
byrdefordeling mellem EU-budgettet og medlemsstaternes budgetter, særlig for så vidt angår 
de nyeste medlemsstater.

Nye politikområder, som f.eks. innovation, energi, indvandring og forsyning af skattedata, 
skal inkorporeres i den planlagte statistiske revision i 2010 med henblik på at fremme 
udarbejdelsen af et upartisk og objektivt datasæt, der skal tjene som grundlag for evaluering af 
udviklingen på disse nye områder.
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