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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het communautair statistisch programma voor de periode 2008 2012
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0687)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0427/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling, de 
Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 6, lid 1

1. In het derde jaar van de uitvoering van 
het programma stelt de Commissie een 
tussentijds voortgangsverslag op en legt zij 
dit voor aan het Comité statistisch 
programma.

1. In het derde jaar van de uitvoering van 
het programma stelt de Commissie een 
tussentijds voortgangsverslag op en legt zij 
dit voor aan het Comité statistisch 
programma en het Europees Parlement. 
Dit verslag omvat:
a) indien dienstig, een voorstel van de 
Commissie om de productiecyclus van het 
communautair statistisch programma in
2014 af te stemmen op het ritme van de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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verkiezingen voor het Europees 
Parlement, in overeenstemming met 
eventuele toekomstige wijzigingen van het 
EG-Verdrag;
b) een analyse van de concurrentie-
effecten op het midden- en kleinbedrijf 
van de voorgestelde reductie van de 
administratieve belasting, met name met 
betrekking tot de verstrekking van 
gegevens ten behoeve van Intrastat zoals 
voorgesteld in de mededeling van de 
Commissie betreffende verlichting van de 
responslast, vereenvoudiging en 
prioritering op het gebied van 
communautaire statistieken;
c) speciale aandacht wordt besteed aan de 
kwestie van de vereiste 
gegevensbestanden, instrumenten en 
methodologieën die als basis moeten 
dienen voor de productie van een eerlijke 
en objectieve analyse van de sociale en 
economische gevolgen van belangrijke 
terreinen waarop permanent toezicht en 
evaluatie nodig is zoals de financiële 
vooruitzichten, een gedegen 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 over 
diensten op de interne markt1, het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
stabiliteits- en groeipact;
d) gegevensverstrekking op nieuwe 
beleidsterreinen zoals innovatie, energie, 
migratie en belastingen wordt in de
voorgenomen statistische evaluatie van
2010 verwerkt teneinde een eerlijk en 
objectief gegevensbestand te verkrijgen 
dat als uitgangspunt moet dienen voor de 
beoordeling van ontwikkelingen op die 
nieuwe terreinen;
e) voorts wordt terdege aandacht besteed 
aan de verdeling van de financiële lasten 
tussen de EU en de lidstaten wat betreft de 
tenuitvoerlegging van het programma 
alsook de institutionele capaciteiten van 
de lidstaten, met inachtneming van de 
belangen van de lidstaten die in 2004 en 
2007 tot de Europese Unie zijn 
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toegetreden.
______________
1 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
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TOELICHTING

1. ACHTERGROND

Het voorgestelde vijfjarenprogramma 2008-2012 is het zevende achtereenvolgende 
werkprogramma voor de middellange termijn dat door Eurostat is opgesteld. Doel van deze 
programma's is een overzicht te geven van de strategieën, prioriteiten en werkplannen voor de 
bewuste periode. Het lopende plan, voor de periode 2003-2007, is geïnitieerd door Beschikking 
nr. 2367/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002. De 
vijfjarenprogramma's steunen op jaarprogramma's, waarin voor elk jaar meer gedetailleerde 
doelstellingen geformuleerd worden.

Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire 
statistiek1 schrijft voor dat er een communautair statistisch programma wordt opgesteld waarin
"de richtsnoeren, voornaamste sectoren en doelstellingen van de voor ten hoogste vijf jaar 
geplande maatregelen worden omschreven".

Het onderhavige beschikkingsvoorstel wordt behandeld volgens de medebeslissingsprocedure
overeenkomstig artikel 285 van het EG-Verdrag.

2. PROGRAMMA

De toelichting bij het Commissievoorstel bevat algemene opmerkingen over het programma. Het 
document heeft dezelfde opbouw als het vorige programma en bevat de volgende elementen:

a) Toelichting

Uiteenzetting over de achtergrond van het voorstel

b) Beschikkingsvoorstel

Essentiële elementen in wetgevingskader

c) Bijlage 1: Aanpak

Prioriteiten en manier waarop de Commissie de jaarlijkse operationele programma's wil 
beheren

d) Bijlage II: Doelstellingen en maatregelen

Na een uiteenzetting over sectoroverschrijdende statistische activiteiten ter ondersteuning van 
algemene communautaire beleidsprioriteiten wordt opgesomd welk statistisch werk er voor elk 
van de 20 titels van het Verdrag wordt voorgesteld. Per titel wordt in de bijlage een beschrijving 
gegeven van het werk dat moet worden verricht, onderverdeeld in paragrafen met als kopjes 
"Rechtskader", "Huidige situatie" en "Voornaamste initiatieven 2008–2012".

e) Financieel memorandum
  

1 PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
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Het financieel memorandum geeft in tabelvorm een overzicht van de voornaamste aspecten van 
het programma en de voorgestelde toewijzing van middelen per jaar en per soort middelen. 
Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven waarin onder meer wordt ingegaan op punten als 
toezicht en evaluatie, en fraudebestrijding.

3. COMMENTAAR VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur kan in grote lijnen met het Commissievoorstel instemmen, maar stelt wel enkele 
amendementen voor.

Volgens artikel 3, lid 1 van Verordening 322/1997 bestrijkt het communautair statistisch 
programma een periode van ten hoogste vijf jaar. De cyclus voor de productie van het 
communautair statistisch programma loopt momenteel niet synchroon met de zittingsperiode van 
het Europees Parlement en de ambtsperiode van de Commissie. Daarom wordt voorgesteld dat 
de Commissie in het kader van de door Verordening 322/1997 voorgeschreven evaluatie in 2010 
voorstellen doet om deze cycli vanaf 2014 synchroon te laten lopen. Dit voorstel sluit aan bij het 
streven van het Parlement om de wetgevingscyclus en de begrotingscyclus op elkaar af te 
stemmen.

Het is zaak ervoor te zorgen dat het gecompliceerde gegevensbestand dat met het communautair 
statistisch programma wordt samengebracht relevant en coherent blijft en dat de bureaucratie 
waarmee de vergaring gepaard gaat geen administratieve belasting vormt, vooral voor het 
midden- en kleinbedrijf, aangezien dat zou indruisen tegen de Lissabon-strategie en het streven 
van de lidstaten om de administratieve rompslomp over de hele linie met 25% terug te dringen. 
Het is daarom van essentieel belang dat de voorstellen in de mededeling van de Commissie 
betreffende verlichting van de responslast, vereenvoudiging en prioritering op het gebied van 
communautaire statistieken (COM(2006)0693) tijdig worden uitgevoerd. De rapporteur stelt dan 
ook voor dat bij de geplande evaluatie van 2010 wordt nagegaan welke gevolgen de voorgestelde 
vermindering van de responslast in verband met de communautaire statistieken, en met name 
met de verstrekking van gegevens ten behoeve van Intrastat, voor het midden- en kleinbedrijf 
heeft gehad.

Daarnaast heeft de rapporteur de volgende opmerkingen.

Gelet op het voornemen, zoals overeengekomen op de EU-Top van december 2005, om de 
constitutionele impasse in juni 2009 doorbroken te hebben, zullen bij de voorgestelde 
driejaarlijkse evaluatie in 2010 aanpassingen nodig zijn in de onderverdeling naar beleidsterrein 
(Verdragstitels) in bijlage II, aangezien die thans op de indeling van het Verdrag van Nice 
gebaseerd is.

In 2008 komt NACE 2 in de plaats van NACE 1. De nationale statistiekbureaus zullen daar 
echter pas in 2011 volledig op ingespeeld zijn. Doordat er een tijdlang twee systemen naast 
elkaar moeten draaien ontstaat er een extra financiële belasting voor de nationale 
statistiekbureaus zolang er geen coherent en consistent verrekeningsmechanisme is. Het hanteren 
van twee systemen naast elkaar zal een zeer kostbare zaak worden, vooral voor de nieuwe 
lidstaten.
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In het kader van de evaluatie van 2010 moet de Commissie aandacht besteden aan de kwestie 
van de vereiste gegevensbestanden, instrumenten en methodologieën die als basis moeten dienen 
voor de productie van een eerlijke en objectieve analyse van de sociale en economische gevolgen 
van belangrijke terreinen waarop permanent toezicht en evaluatie nodig is zoals de financiële 
vooruitzichten, een gedegen tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn en de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Bij de evaluatie moet gedetailleerd worden ingegaan op de verdeling van de financiële lasten die 
het programma met zich meebrengt, tussen de EU en de lidstaten, met name ten aanzien van de 
nieuwe lidstaten.

Gegevensverstrekking op nieuwe beleidsterreinen zoals innovatie, energie, migratie en 
belastingen dient in de voorgenomen statistisch evaluatie van 2010 te worden verwerkt teneinde 
een eerlijk en objectief en objectief gegevensbestand te verkrijgen dat als uitgangspunt moet 
dienen voor de beoordeling van ontwikkelingen op die nieuwe terreinen.


