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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012
(COM (2006)0687 – C6-0427/2006 –2006/0229 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM (2006)0687)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0427/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους 
εφαρμογής του προγράμματος, η Επιτροπή 
εκπονεί ενδιάμεση έκθεση προόδου και 
την υποβάλλει στην επιτροπή του 
στατιστικού προγράμματος.

1. Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους 
εφαρμογής του προγράμματος, η Επιτροπή 
εκπονεί ενδιάμεση έκθεση προόδου και 
την υποβάλλει στην επιτροπή του 
στατιστικού προγράμματος. και τοπ 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανασκόπηση 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αυτή περιλαμβάνει:
a) αν χρειάζεται, πρόταση της Επιτροπής 
για την ευθυγράμμιση του κύκλου 
παραγωγής κοινοτικού στατιστικού 
προγράμματος με τον κύκλο εκλογής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το 2014 
και σύμφωνα με κάθε μελλοντική 
τροποποίηση της Συνθήκης EK· 
β) ανάλυση της ανταγωνιστικής 
επίδρασης στις ΜΜΕ λόγω των 
προτεινόμενων περικοπών στον τομέα 
της διοικητικής επιβάρυνσης, ιδίως όσον 
αφορά την παροχή δεδομένων 
INTRASTAT, που προτείνει η 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την περικοπή του φόρτου ανταπόκρισης, 
την απλούστευση και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
κοινοτικής στατιστικής·
γ) ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο 
πλαίσιο της προβλεπόμενης 
αναθεώρησης και στο ζήτημα των 
αναγκαίων δεσμών δεδομένων, των 
εργαλείων και των μεθοδολογιών που θα 
λειτουργήσουν ως βάση για την 
διενέργεια αμερόληπτης και 
αντικειμενικής ανάλυσης των κοινωνικών 
και οικονομικών επιπτώσεων 
σημαντικών τομέων που χρήζουν 
συνεχούς παρακολούθησης και 
αναθεώρησης, όπως των 
Δημοσιονομικών Προοπτικών, η ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας 2006/123/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006
για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1,
η Κοινή Γεωργική Πολιτική και το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·
δ) στην προβλεπόμενη στατιστική 
αναθεώρηση του 2010 πρέπει να 
ενσωματωθούν νέοι τομείς πολιτικής, 
όπως η καινοτομία, η ενέργεια, η 
μετανάστευση και η παροχή φορολογικών 
στοιχείων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί
μια αμερόληπτη και αντικειμενική δέσμη 
δεδομένων που θα λειτουργήσει ως βάση 
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αξιολόγησης των εξελίξεων στους εν λόγω 
νέους τομείς·
ε) πρέπει επίσης να αναλυθεί δεόντως ο 
επιμερισμός της χρηματοοικονομικής 
επιβάρυνσης μεταξύ των 
προϋπολογισμών της ΕΕ και των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών που 
σχετίζονται με την υλοποίηση του 
προγράμματος, καθώς επίσης και η 
θεσμική ικανότητα των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των 
κρατών μελών που προσχώρησαν στην 
ΕΕ το 2004 και το 2007.
_________
1 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σελ. 36.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το προτεινόμενο πενταετές πρόγραμμα 2008 – 2012 είναι το έβδομο διαδοχικό 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας που εκπόνησε η Eurostat. Σκοπός του προγράμματος 
αυτού ήταν η ανασκόπηση των στρατηγικών, των προτεραιοτήτων και των σχεδίων εργασίας 
που προβλέπονταν για κάθε περίοδο σχεδιασμού. Το σημερινό σχέδιο, που αφορά την 
περίοδο 2003 - 2007, ξεκίνησε με βάση την απόφαση 2367/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τις 16ης Δεκεμβρίου 2002. Τα πενταετή προγράμματα
στηρίζονται σε ετήσια προγράμματα που παρέχουν λεπτομερείς στόχους εργασίας για κάθε 
έτος.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 322/971 για το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα,
προϋποθέτει την κατάρτιση ενός κοινοτικού στατιστικού προγράμματος που θα καθορίζει τις 
προσεγγίσεις, τους βασικούς τομείς και τους στόχους των δράσεων που προβλέπονται για 
περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Η προτεινόμενη απόφαση υπόκειται πλέον στη διαδικασία συναπόφασης, με βάση το άρθρο 
285 της συνθήκης ΕΚ.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής περιέχει γενικές παρατηρήσεις που 
αφορούν το πρόγραμμα. Το έγγραφο έχει διαρθρωθεί κατά τον ίδιο τρόπο με τα προηγούμενα 
προγράμματα που υπεβλήθησαν στο Κοινοβούλιο και αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία:

(α) Αιτιολογική έκθεση·
αιτιολόγηση του ιστορικού της τρέχουσας πρότασης·

(β) Νομική πράξη

Τα ουσιώδη στοιχεία εντός του νομικού πλαισίου·

(γ) Παράρτημα 1: Προσεγγίσεις

Προτεραιότητες και τρόπος με τον οποίον η Επιτροπή προτίθεται να διαχειριστεί τα 
ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα·

(δ) Παράρτημα II: Στόχοι και δράσεις

Μετά το τμήμα που αναφέρεται στις διατομεακές στατιστικές δραστηριότητες για την 

  
1 ΕΕ L 52, 22.2.1997, σελ. 1.
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υποστήριξη των γενικών προτεραιοτήτων της κοινοτικής πολιτικής, υπάρχει περιγραφή του 
στατιστικού έργου που προτείνεται στην έκθεση όσον αφορά καθέναν από τους 20 τίτλους 
της Συνθήκης. Για κάθε τίτλο, το παράρτημα περιλαμβάνει περιγραφή του έργου που θα 
πραγματοποιηθεί, υπό τους τίτλους: Νομικό Πλαίσιο, Τρέχουσα Κατάσταση, και Κύριες
Πρωτοβουλίες για την περίοδο 2008-2012.

(ε) Δημοσιονομικό δελτίο 

Αυτό περιλαμβάνει πινακοποιημένη σύνοψη των βασικών πτυχών του προγράμματος και την 
εγγραφή των πόρων που προτείνεται ανά έτος και είδος πόρου. Αυτό συνοδεύεται με κείμενο 
το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα θέματα της παρακολούθηση και αξιολόγησης, 
καθώς και τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης.

3. Οι παρατηρήσεις του εισηγητή 

Ο εισηγητής υιοθετεί εν πολλοίς τις προτάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, προτείνει ορισμένες
τροπολογίες:

Το άρθρο 3.1 του κανονισμού του Συμβουλίου 322/1997 προτείνει η διάρκεια του κοινοτικού 
στατιστικού προγράμματος να μην υπερβαίνει τα πέντε έτη. Επί του παρόντος, ο κύκλος για 
την παραγωγή του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος δεν ακολουθεί τον κύκλο θητείας 
είτε του Κοινοβουλίου είτε της Επιτροπής. Συνεπώς, προτείνεται στο πλαίσιο της 
αναμενόμενης αναθεώρησης του 2010, όπως ορίζει ο κανονισμός του Συμβουλίου 322/1997, 
η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ευθυγράμμιση των δύο θητειών από το 2014. Η 
πρόταση αυτή συμβαδίζει και με τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
ευθυγράμμιση της νομοθετικής θητείας με τον κύκλο του προϋπολογισμού.

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η πολύπλοκη δέσμη δεδομένων που παράγεται με βάση 
το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα θα παραμείνει συναφής και συνεκτική και θα 
διασφαλίσει ότι η υπηρεσιακή διαδικασία που συνδέονται με τη συλλογή των στοιχείων δεν 
θα καταστεί διοικητικό βάρος, ιδίως για τις ΜΜΕ, καθόσον αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με 
τη στρατηγική της Λισσαβόνας και την πρόθεση για γενική μείωση των διοικητικών βαρών 
κατά 25% που συμφώνησαν τα κράτη μέλη. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη οι 
προτάσεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την μείωση του φόρτου ανταπόκρισης, την 
απλούστευση και τις προτεραιότητες που ορίζονται στον τομέα στατιστικής, να εφαρμοστούν 
εγκαίρως. Συνεπώς, προτείνεται στην προβλεπόμενη για το 2010 αναθεώρηση να 
αξιολογηθούν οι συνέπειες που είχαν στον ανταγωνισμό των ΜΜΕ οι προτεινόμενες 
περικοπές των διοικητικών βαρών που αφορούν τη στατιστική (COM 2006) 693) ιδίως όσον 
αφορά την παροχή δεδομένων INTRASTAT.

Επιπλέον ο εισηγητής παρατηρεί και τα εξής:

Έχοντας υπόψη την πρόθεση που διατυπώθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής της ΕΕ τον 
Δεκέμβριο του 2002, για υιοθέτηση λύσης όσον αφορά το θεσμικό αδιέξοδο μέχρι τον Ιούλιο 
του 2009, είναι αναγκαίο, με την ευκαιρία της προτεινόμενης τριετούς αναθεώρησης του 
2010, να προσαρμοστεί η τομεακή κατανομή των καταλόγων καθηκόντων (τίτλων) στο 
παράρτημα ΙΙ, καθόσον αυτά επί του παρόντος βασίζονται στη Συνθήκη της Νίκαιας.
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Το NACE 2 θα αντικαταστήσει το NACE 1 μέχρι το 2008. Ωστόσο, δεν θα εγκριθεί από τις 
εθνικές στατιστικές αρχές πλήρως παρά μόνο μέχρι το 2011. Η ανάγκη για παράλληλη 
λειτουργία των συστημάτων θα επιβαρύνει δημοσιονομικά τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 
μέχρις ότου επιτευχθεί ένα συνεκτικό και συνεπές λογιστικό στατιστικό σύστημα. Η 
λειτουργία των παράλληλων συστημάτων θα είναι πολύ δαπανηρή, ιδίως για τα 
νεοεισελθέντα κράτη μέλη. 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2010, η Επιτροπή πρέπει να θέση και το ζήτημα των 
αναγκαίων δεσμών δεδομένων, των εργαλείων και των μεθοδολογιών που θα λειτουργήσουν 
ως βάση για την διενέργεια αμερόληπτης και αντικειμενικής ανάλυσης των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων σημαντικών τομέων που χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης και 
αναθεώρησης, όπως οι δημοσιονομικές προοπτικές, η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες και η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η αναθεώρηση του 2010 πρέπει να παρουσιάσει λεπτομερή ανάλυση της κατανομής των 
βαρών του προγράμματος μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των 
κρατών μελών, ιδίως στην περίπτωση των νεοεισελθέντων κρατών.

Στη στατιστική αναθεώρηση του 2010 πρέπει να συμπεριληφθούν και οι νέοι τομείς 
πολιτικής όπως η καινοτομία, η ενέργεια, η μετανάστευση και η παροχή φορολογικών 
δεδομένων, ούτως ώστε να δοθεί δυνατότητα κατάρτισης αμερόληπτων και αντικειμενικών 
δεσμών δεδομένων, που θα αποτελέσουν βάση για την αξιολόγηση των εξελίξεων στους εν 
λόγω τομείς.
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