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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2012 m. Bendrijos statistikos 
programos
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0687)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0427/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 straipsnio 1 dalis

1. Trečiaisiais programos įgyvendinimo 
metais Komisija rengia tarpinę pažangos 
ataskaitą ir pateikia ją Statistikos programų 
komitetui.

1. Trečiaisiais programos įgyvendinimo 
metais Komisija rengia tarpinę pažangos 
ataskaitą ir pateikia ją Statistikos programų 
komitetui ir Europos Parlamentui.
Į šią peržiūrą turi būti įtraukti
a) prireikus, Komisijos pasiūlymas iki 
2014 m. suderinti Bendrijos statistikos 
programos rengimo ciklą su Europos 
Parlamento rinkimų ciklu ir pagal visus 
būsimus EB Sutarties pakeitimus;
b) pasiūlyto administracinio darbo naštos, 
ypač duomenų teikimo Intrastatui, 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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sumažinimo padarinių mažų ir vidutinių 
įmonių konkurencingumui analizė, kaip 
buvo pasiūlyta Komisijos komunikate dėl 
respondentų naštos mažinimo, 
reikalavimų supaprastinimo ir prioritetų 
nustatymo Bendrijos statistikos srityje;
c) viena iš numatytos peržiūros dalių, 
kuriai turi būti skiriamas ypatingas 
dėmesys, yra reikiami duomenų 
komplektai, priemonės ir metodai, kurie 
bus tikslios ir objektyvios svarbių sričių, 
kaip antai Finansinės perspektyvos, 
deramas 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
įgyvendinimas1, bendroji žemės ūkio 
politika, Stabilumo ir augimo paktas, 
kurias reikia nuolat stebėti ir vertinti, 
socialinio ir ekonominio poveikio analizės 
pagrindas;
d) naujos politikos sritys, tokios kaip 
naujovės, energetika, migracija ir 
fiskalinių duomenų teikimas, turi būti 
įtrauktos į numatytą 2010 m. statistikos 
peržiūrą siekiant pateikti tikslius ir 
objektyvius duomenų komplektus, kurių 
pagrindu būtų įvertinti pokyčiai šiose 
politikos srityse;
e) turi būti tinkamai išanalizuotas 
finansinės naštos, susijusios su 
programos įgyvendinimu, padalinimas ES 
ir valstybių narių biudžetams bei valstybių 
narių instituciniai gebėjimai, atsižvelgiant 
į 2004 ir 2007 m. į Europos Sąjungą 
įstojusių valstybių narių interesus.
_________
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. BENDROSIOS APLINKYBĖS

Pasiūlyta penkerių metų programa 2008-2012 metams yra septintoji iš eilės vykdoma 
vidutinės trukmės Eurostato darbo programa. Šių programų tikslas - pateikti planuojamam 
laikotarpiui numatytų strategijų, prioritetų ir darbo planų apžvalgą. Dabartinis 2003–2007 m. 
planas inicijuotas 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 
2367/2002/EB. Penkerių metų programas papildo metinės programos, kuriose pateikiami 
labiau detalizuoti kiekvienų metų darbo tikslai.

Tarybos Reglamente (EB) Nr. 322/97 1 reikalaujama parengti Bendrijos statikos programą, 
„kuri apibrėžia veiksmų, numatytų ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, atlikimo 
būdus, pagrindines sritis ir tikslus“.

Pasiūlytas sprendimas priimamas pagal bendro sprendimo procedūrą, numatytą Europos 
Bendrijos sutarties 285 straipsnyje.

2. PROGRAMOS PRISTATYMAS

Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume pateiktos bendros pastabos apie 
programą. Dokumentas parengta taip pat, kaip ir ankstesnė Parlamentui pateikta programa, jį 
sudaro šios dalys:

a) Aiškinamasis memorandumas,

Dabartinio pasiūlymo bendrųjų aplinkybių paaiškinimas,

b) Teisės aktai,

Pagrindinė informacija apie teisinį pagrindą,

c) 1 priedas: Veiksmų atlikimo būdai

Prioritetai ir būdai, kaip Komisija ketina valdyti metines veiklos programas,

d) II priedas: Tikslai ir veikla

Po dalies apie statistikos veiklą įvairiose srityse remiant bendruosius Bendrijos politikos 
prioritetus pateiktas pranešime pasiūlytos statistikos darbo aprašymas pagal visas 20 Sutarties 
antraštinių dalių. Šiame priede pagal Sutarties antraštines dalis pateikiamas darbo, kuris turės 
būti atliktas atsižvelgiant į teisinį pagrindą, esamą padėtį ir pagrindines iniciatyvas, kurių turi 
būti imtasi 2008–2012 m., aprašymas.

  
1 OL L 52, 1997 2 22, p. 1.
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e) Finansinė pažyma

Joje pateikta pagrindinių programos aspektų suvestinė lentelė ir finansinių išteklių 
paskirstymas pagal metus ir išteklių rūšį. Taip pat pateiktas tekstas, kuriame be kitų dalykų 
iškeliamas stebėsenos ir vertinimo bei kovos su sukčiavimu priemonių klausimas. 

3. Pranešėjo komentarai

Pranešėjas labai pritaria Komisijos pasiūlymui.  Tačiau jis siūlo tokius pakeitimus:

Tarybos reglamento Nr. 322/1997 3 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Bendrijos statistikos 
programa neviršytų penkerių metų laikotarpio. Šiuo metu Bendrijos statistikos programos 
rengimo ciklas neatitinka nei Europos Parlamento, nei Komisijos teisėkūros ciklo. Todėl 
siūloma, kad 2010 m. vykdant numatytą peržiūrą, kaip nurodyta Tarybos reglamente Nr. 
322/1997, Komisija pasiūlytų nuo 2014 m. suderinti abu ciklus. Šis pasiūlymas atitinka 
Europos Parlamento pageidavimą teisėkūros ciklą suderinti su biudžeto rengimo ciklu.

Būtina užtikrinti, kad pagal Bendrijos statistikos programą parengti sudėtingi duomenys 
išliktų aktualūs ir nuoseklūs ir kad jų rinkimo biurokratinės procedūros netaptų administracine 
našta, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tai prieštarautų Lisabonos strategijai bei 
ketinimui valstybių narių sutarimu 25 proc. sumažinti biurokratines procedūras. Todėl ypač 
svarbu, kad Komisijos komunikatas dėl „respondentų naštos mažinimo, reikalavimų 
supaprastinimo ir prioritetų nustatymo statistikos srityje“ būtų įgyvendintas laiku. Todėl 
siūloma, kad 2010 m. vykdant numatytą peržiūrą būtų įvertinti siūlomo su statistika susijusio 
administracinio darbo naštos, ypač duomenų teikimo Intrastatui, sumažinimo (COM 2006) 
693) padariniai mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumui.

Taip pat jis pateikia šias pastabas:

Atsižvelgiant į ketinimą iki 2009 m. birželio mėn. rasti išeitį iš konstitucinės aklavietės, dėl 
kurio sutarta per 2005 m. ES vadovų susitikimą, per pasiūlytą trejų metų peržiūrą 2010 m. 
riekės patikslinti pagal antraštines dalis sudarytus ir sektoriais suskirstytų užduočių sąrašus II 
priede, nes dabar jie sudaryti pagal Nicos sutarties antraštines dalis.

Iki 2008 m. Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 1 pakeis NACE 
2. Tačiau nacionalinės statistikos institucijos iki 2011 m. jų dar nebus visiškai priėmusios. 
Nacionalinės statistikos institucijos turės pakelti dviejų paralelių sistemų naudojimų finansinę 
naštą iki tol, kol bus įvesta nuosekli ir sklandi statistikos apskaita. Naudoti paralelines 
sistemas būtų labai brangu, ypač neseniai įstojusioms valstybėms narėms.

2010 m. vykdydama peržiūrą Komisija turėtų atkreipti dėmesį į vieną jos dalį – reikiamus 
duomenų komplektus, priemones ir metodus, kurie bus tikslios ir objektyvios svarbių sričių, 
kaip antai Finansinės perspektyvos, deramas Paslaugų direktyvos įgyvendinimas, bendroji 
žemės ūkio politika, Stabilumo ir augimo paktas, kurias reikia nuolat stebėti ir vertinti, 
socialinio ir ekonominio poveikio analizės pagrindas.
Vykdant 2010 m. peržiūrą turės būti pateikta detali programos finansinės naštos padalinimo 
ES ir valstybėms narėms analizė, ypatingą dėmesį kreipiant į neseniai įstojusias valstybes.
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Duomenų apie naujas politikos sritis, tokių kaip naujovės, energetika, migracija ir mokesčiai, 
rinkimas turi būti įtrauktas į numatytą 2010 m. statistikos peržiūrą siekiant pateikti tikslius ir 
objektyvius duomenų komplektus, kurių pagrindu būtų įvertinti pokyčiai šiose politikos 
srityse.


