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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi  határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0687 – C6–0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0687)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 285. 
cikkére, amely  alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0427/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
6. cikk (1) bekezdés

1. A program végrehajtásának harmadik 
éve során a Bizottság időközi előrehaladási 
jelentést készít, és azt bemutatja a 
statisztikai programbizottságnak.

1. A program végrehajtásának harmadik 
éve során a Bizottság időközi előrehaladási 
jelentést készít, és azt bemutatja a 
statisztikai programbizottságnak és az 
Európai Parlamentnek. Ez a felülvizsgálat 
magában foglalja
a) adott esetben a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy 2014-re hangolják össze a 
Közösség statisztikai programja 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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létrehozásának ciklusát az Európai 
Parlament választási ciklusával, valamint 
az EK-Szerződés bármilyen jövőbeni 
módosításával;
b) az adatszolgáltatói terhek 
csökkentéséről, az egyszerűsítésről és a 
statisztika prioritások kitűzéséről szóló 
bizottsági közleményben javasolt, a 
statisztikákhoz kapcsolódó adminisztratív 
terhek csökkentésére irányuló javaslat 
által kiváltott, a kkv-k helyzetére a verseny 
tekintetében gyakorolt hatások elemzését, 
külön kitérve az INTRASTAT 
adatszolgáltatásra;
c) a tervezett felülvizsgálat részeként 
különös figyelmet fognak szentelni azon 
szükséges adatsorok, eszközök és 
módszerek kérdésének, amelyek az olyan, 
folyamatos nyomon követést és 
felülvizsgálatot igénylő fontos területek 
társadalmi és gazdasági hatásaira 
vonatkozó elfogulatlan és objektív elemzés 
elkészítésének alapját fogják jelenteni, 
mint például a pénzügyi terv, a 2006. 
december 12-i, a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
közös agrárpolitika és a stabilitási és 
növekedési paktum;
d) a 2010-es tervezett statisztikai 
felülvizsgálatba bele kell építeni az olyan 
új politikai területeket is, mint az 
innováció, az energiaügy, a migráció és az 
adóügyi adatszolgáltatás, a kérdéses 
területek fejlődésének értékeléséhez 
alapul szolgáló elfogulatlan és objektív 
adatsorok létrehozásához.
e) megfelelően elemezni kell ezen kívül az 
EU és a tagállamok költségvetése közötti, 
a program végrehajtásával kapcsolatos 
pénzügyi tehermegosztást, valamint a 
tagállamok intézményi kapacitásait, 
figyelembe véve az Európai Unióhoz 
2004-ben, illetve 2007-ben csatlakozott 
országok érdekeit.
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_________
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

INDOKOLÁS

1. HÁTTÉR

A 2008–2012-re javasolt ötéves program az Eurostat által elkészített egymást követő 
középtávú programok közül immár a hetedik. Az egyes programok célja, hogy áttekintést 
adjon az adott tervidőszakra előirányzott stratégiákról, prioritásokról és munkatervekről. A 
jelnenlegi, 2003–2007-re vonatkozó terv kiindulópontját a 2002. december 16-i, 
2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat jelenti. Az ötéves programokat éves 
programok támasztják alá, amelyek az adott év munkájához részletesebb célokat határoznak 
meg.

A közösségi statisztikákról szóló, 322/97/EK tanácsi rendelet1 előírja, hogy el kell készíteni 
egy olyan közösségi statisztikai programot, amely „öt évet meg nem haladó időtartamra 
meghatározza a tervezett intézkedések megközelítéseit, fő területeit és céljait”.

A javasolt határozatra az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 285. cikke alapján az 
együttdöntési eljárás vonatkozik.

2. A PROGRAM BEMUTATÁSA

A bizottsági javaslat indoklása a programra vonatkozó általános megállapításokat is tartalmaz. 
A dokumentum felépítése megegyezik a Parlamentnek benyújtott korábbi programok 
felépítésével. Az alábbi elemeket tartalmazza:

a) Indoklás;

Az aktuális javaslat hátterének magyarázata;

b) Jogi aktus

A jogi kereten belüli alapvető elemek;

c) I. melléklet: Megközelítések

A prioritások és hogy a Bizottság hogyan szándékozik irányítani az éves operatív 
programokat.

d) II. melléklet: Célkitűzések és intézkedések

Az általános közösségi politikai prioritásokat támogató, keresztmetszeti statisztikai 
tevékenységekről szóló szakaszt követi a jelentés által javasolt statisztikai munka leírása a 

  
1 HL L 52., 1997.2.22., 1. o.
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Szerződés 20 „címe” tekintetében, egyenként. A melléklet minden egyes „címre” 
vonatkozóan meghatározza az elvégzendő munkát a „Jogi keret”, „A jelenlegi helyzet” és „A 
2008–2012 időszakra tervezett kezdeményezések” címek alatt.

e) Pénzügyi kimutatás

Ez egy táblázatos összefoglalót tartalmaz a program főbb szempontjaira és a javasolt források 
elosztására vonatkozóan, évenkénti és forrástípusonkénti bontásban. Az ezt kísérő szöveg 
többek között a nyomon követés és az értékelés, valamint a csalás elleni intézkedések 
kérdésével foglalkozik. 

3. Az előadó megjegyzései

Az előadó egészében véve támogatja a Bizottság javaslatát. Mindazonáltal az alábbi 
módosításokat javasolja:

A 322/1997/EK tanácsi határozat 3.1. pontja előírja, hogy a közösségi statisztikai program 
időtartama nem haladhatja meg az öt évet. A közösségi statisztikai program létrehozásának 
ciklusa jelenleg nem követi sem az Európai Parlament sem a Bizottság jogalkotási ciklusát. 
Azt javasolja, hogy 322/1997/EK tanácsi határozat által meghatározottak szerinti 2010-es 
tervezett felülvizsgálat részeként a Bizottság nyújtson be olyan javaslatot, amely 2014-től 
összehangolja a két ciklust. E javaslat összhangban van az Európai Parlament azon 
kívánságával, hogy hozzák összhangba a jogalkotási ciklust a költségvetési ciklussal.

Biztosítani kell, hogy a Közösség statisztikai programja által létrehozott összetett adatsor 
releváns és koherens maradjon, és az ezek összegyűjtéséhez szükséges bürokratikus munka ne 
váljon adminisztratív teherré, különösen a kkv-k számára, mivel ez szembenállna a lisszaboni 
stratégiával és a tagállamok által elhatározott, a bürokrácia 25%-kal való általános 
csökkentésére irányuló szándékkal. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy kellő időben 
végrehajtsák a Bizottság közleményében foglalt, „adatszolgáltatói terhek csökkentését, az 
egyszerűsítést és a statisztikai prioritások kitűzését”. Ezért azt javasoljuk, hogy a 2010-re 
tervezett felülvizsgálat értékelje ki a statisztikákhoz kapcsolódó adminisztratív terhek 
csökkentésére irányuló javaslat (COM((2006)0693) által kiváltott, a kkv-k helyzetére a piaci 
verseny tekintetében gyakorolt hatásokat, külön kitérve az INTRASTAT adatszolgáltatásra.

Ezen túlmenően az alábbi megállapításokat teszi:

Figyelembe véve az arra irányuló szándékot, hogy 2009 júniusáig megoldást fogadjanak el a 
holtpontja jutott alkotmány helyzetére vonatkozóan, amely szándékról a 2005. decemberi EU-
csúcson született megállapodás, a javasolt 2010-es felülvizsgálat során a II. mellékletben 
szereplő feladatok listáját (a „címeket”) ki kell igazítani, mivel azok jelenleg a Nizzai 
Szerződésben szereplőkön alapulnak.

A NACE 2 2008-ra a NACE 1 helyébe lép. 2011-ig azonban a nemzeti statisztikai hatóságok 
nem fogják azt teljes mértékben átvenni. A különböző rendszerek párhuzamos működtetése 
költségvetési terhet fog jelenteni a nemzeti statisztikai hatóságok számára mindaddig, amíg 
létre nem jön a koherens és következetes statisztikai adatfeldolgozás. A rendszerek 
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párhuzamos működtetése nagyon költséges lenne, különösen az újonnan felvett tagállamok 
számára.

A 2010-es felülvizsgálat részeként a Bizottságnak foglalkoznia kell azon szükséges adatsorok, 
eszközök és módszerek kérdésével, amelyek az olyan, folyamatos nyomon követést és 
felülvizsgálatot igénylő fontos területekre vonatkozó elfogulatlan és objektív elemzés 
elkészítésének alapját fogják jelenteni, mint például a pénzügyi terv, a szolgáltatási irányelv 
megfelelő végrehajtása és a közös agrárpolitika reformja.

A 2010-es felülvizsgálatnak részletesen elemeznie kell a program terheinek megosztását az 
uniós költségvetés és a tagállamok között, különösen a nemrégiben csatlakozott államok 
tekintetében.

A 2010-es tervezett statisztikai felülvizsgálatba bele kell építeni az olyan új politikai 
területeket is, mint az innováció, az energiaügy, a migráció és az adóügyi adatszolgáltatás, 
annak érdekében, hogy lehetővé tegye a kérdéses területek fejlődésének értékeléséhez alapul 
szolgáló elfogulatlan és objektív adatsorok létrehozását.


