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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej 
wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012
(COM(2006)0687 – C6-0427 – 2006/0229(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0687)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0427/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej, jak 
również Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 6 ustęp 1

W trakcie trzeciego roku wdrażania 
programu Komisja przygotowuje 
sprawozdanie śródokresowe wskazujące 
stadium jego realizacji i przedstawia je 
Komitetowi ds. Programu Statystycznego.

W trakcie trzeciego roku wdrażania 
programu Komisja przygotowuje 
sprawozdanie śródokresowe wskazujące 
stadium jego realizacji i przedstawia je 
Komitetowi ds. Programu Statystycznego i 
Parlamentowi Europejskiemu. W 
niniejszym sprawozdaniu przewidziano: 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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a) w uzasadnionym wypadku, wniosek 
Komisji w sprawie dostosowania cyklu 
powstawania wspólnotowego programu 
statystycznego do cyklu wyborów 
Parlamentu Europejskiego, w terminie do 
2014 r., uwzględniając wszystkie możliwe 
w przyszłości zmiany w Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską;
b) przeanalizowanie wpływu na 
konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw w związku z 
zaproponowanymi ograniczeniami 
obciążenia administracyjnego, zwłaszcza 
w odniesieniu do systemu zgłoszeń 
Intrastat, zawartymi w komunikacie 
Komisji w sprawie zmniejszenia 
obciążenia respondentów, wprowadzenia 
uproszczeń oraz ustalania priorytetów w 
dziedzinie statystyk wspólnotowych;
c) położenie szczególnego nacisku na tę 
część przewidzianego przeglądu, która 
odnosi się do niezbędnych danych 
zbiorczych, narzędzi oraz metodologii, 
które będą stanowić podstawę do 
stworzenia bezstronnych i obiektywnych 
analiz wpływu społeczno- ekonomicznego 
ważnych dziedzin wymagających stałej 
kontroli i przeglądu, takich jak 
perspektywy finansowe, odpowiednie 
wdrożenie dyrektywy 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącej rynku 
wewnętrznego1, wspólnej polityki rolnej 
oraz paktu na rzecz stabilności i wzrostu;       
d) dołączenie danych z zakresu nowych 
obszarów polityki, takich jak strategia 
innowacyjna, migracja i przekazywanie 
danych fiskalnych, do przewidzianego w 
2010 r. sprawozdania statystycznego aby 
zapewnić sporządzenie zbioru 
obiektywnych danych stanowiących 
podstawę do oceny zmian tendencji w tych 
nowych obszarach;      
e) należytą analizę podziału obciążenia 
finansowego związanego z wdrożeniem 
programu między budżet UE i państw 
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członkowskich oraz zdolności 
instytucjonalnej państw członkowskich z 
uwzględnieniem interesów państw 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej w 2004 r. i 2007 r.. 
_________
1 Dz. U. L 376 z 27.12.2006, str. 36.
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UZASADNIENIE

1. KONTEKST

Zaproponowany na lata 2008-2012 pięcioletni program jest siódmym z kolei 
średnioterminowym programem prac sporządzonym przez Eurostat. Celem każdego programu 
jest dostarczenie przeglądu strategii, priorytetów i planów prac w każdym z planowanych 
okresów. Obecny plan dotyczący lat 2003-2007 został zapoczątkowany decyzją 
2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. Programom 
pięcioletnim towarzyszą roczne programy prac, zawierające sprecyzowane cele robocze na 
każdy rok.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 322/971 w sprawie statystyki Wspólnoty 
przewidziano sporządzenie wspólnotowego programu statystycznego „określającego 
podejście, główne obszary i cele działań na przewidziany okres nieprzekraczający pięciu lat”. 

W chwili obecnej zaproponowany wniosek, zgodnie z art. 285 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską jest objęty procedurą współdecyzji.

2. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU

Uzasadnienie wniosku Komisji zawiera pewne uwagi ogólne dotyczące programu. Struktura 
wniosku jest taka sama jak poprzednich programów przedłożonych Parlamentowi i składa się 
z następujących elementów: 

a) Uzasadnienie

Wyjaśnienie kontekstu dotyczącego niniejszego wniosku; 

b) Akt prawny

Podstawowe aspekty w ramach prawnych;

c) Załącznik I: Sposoby postępowania

Kwestie priorytetowe i przewidziany przez Komisję sposób zarządzania rocznymi 
programami prac;

d) Załącznik II: Cele i działania

Po sekcji poświęconej zagadnieniom przekrojowym programu statystycznego wspierającym 
całościowe priorytety polityki wspólnotowej znajduje się opis sposobu, w jaki statystyki 
urzędowe Wspólnoty wspierają różne obszary polityki, wyszczególnione zgodnie z 20 
tytułami traktatu. W załączniku znajdują się opisy prac do przeprowadzenia w odniesieniu do 

  
1 Dz.U. L 52 z 22.02.97 r., str. 1.
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każdego tytułu podzielone na trzy części (ramy prawne, obecna sytuacja i główne inicjatywy 
na lata 2008-2012). 

e) Skutki fianansowe

T część zawiera podsumowanie głównych aspektów programu w formie tabeli wraz z 
przyporządkowanymi środkami podzielonymi ze względu na dany rok i typ zasobów. W 
towarzyszącym tekście pojawiają się m.in. kwestie monitorowania i oceny oraz środków 
zwalczania nadużyć.  

3. Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca w pełni popiera wniosek Komisji. Jednak proponuje następujące poprawki:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 322/1997 okres trwania wspólnotowego 
programu statystycznego nie powinien przekroczyć pięciu lat. W chwili obecnej cykl 
powstawania wspólnotowego programu statystycznego nie jest dostosowany do cyklu 
legislacyjnego ani Parlamentu Europejskiego, ani Komisji. W związku z tym sprawozdawca 
proponuje, aby w ramach przewidzianego sprawozdania w 2010 r., zgodnie z 
rozporządzeniem Rady 322/1997, Komisja przedłożyła wniosek w sprawie dostosowania tych 
dwóch cyklów poczynając od 2014 r. Niniejsza propozycja jest zgodna z życzeniem 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym dostosowania cyklu legislacyjnego do cyklu 
budżetowego. 

Konieczne jest zapewnienie odpowiednich i spójnych baz danych, które powstają w ramach 
wspólnotowego programu statystycznego oraz uniknięcie przeszkody w postaci nadmiernego 
obciążenia administracyjnego związanego z ich gromadzeniem, zwłaszcza dla małych i 
średniej wielkości przedsiębiorstw, gdyż stoi to w sprzeczności ze strategią lizbońską i 
uzgodnionym przez państwa członkowskie zamiarem ogólnego ograniczenia o 25% 
wydatków na biurokrację. W związku z tym niezbędne jest wdrożenie w odpowiednim 
terminie komunikatu Komisji w sprawie „zmniejszenia obciążenia respondentów, 
wprowadzenia uproszczeń oraz ustalania priorytetów”. Dlatego w sprawozdaniu 
przewidzianym w 2010 r. sprawozdawca proponuje oszacowanie wpływu na małe i średnie 
przedsiębiorstwa zaproponowanych ograniczeń obciążenia administracyjnego związanego ze 
statystyką (COM 2006/693), zwłaszcza w związku z systemem zgłoszeń Intrastat.  

Ponadto sprawozdawca zwraca uwagę na następujące kwestie:

Biorąc pod uwagę wyrażony na szczycie UE w grudniu 2005 r. zamiar znalezienia najpóźniej 
do 2009 r. rozwiązania dla impasu konstytucyjnego, w zaproponowanym sprawozdaniu po 
trzech latach, w 2010 r., konieczne będzie dostosowanie listy zadań (”tytuły”) w załączniku 
II, która w chwil obecnej opiera się na traktacie z Nicei, do podziału na obszary. 

Klasyfikacja działalności gospodarczej NACE 1 zostanie do 2008 r .zastąpiona przez NACE 
2. Jednak zostanie ona w pełni przyjęta przez krajowe organy statystyczne dopiero w 2011 r. 
Potrzeba równoległego prowadzenia systemów będzie obciążeniem dla krajowych organów 
statystycznych do chwili powstania spójnej i metodycznej sprawozdawczości statystycznej. 
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Równoległe istnienie systemów byłoby bardzo kosztowne, szczególnie dla państw, które 
niedawno przystąpiły o UE.

W sprawozdaniu w 2010 r. Komisja powinna zająć się kwestią niezbędnych zbiorów danych, 
narzędzi oraz metodologii, które będą stanowić podstawę do stworzenia bezstronnych i 
obiektywnych analiz wpływu społeczno-ekonomicznego ważnych dziedzin wymagających 
stałej kontroli i przeglądu, takich jak perspektywy finansowe, odpowiednia wdrożenie 
dyrektywy usługowej i reforma wspólnej polityki rolnej.

Sprawozdanie w 2010 r. powinno zwierać szczegółową analizę podziału obciążenia 
finansowego programu pomiędzy budżet UE i państw członkowskich, w szczególności w 
odniesieniu do państw, które niedawno przystąpiły do UE.

Dane z zakresu nowych obszarów polityki, takich jak strategia innowacyjna, energia, 
migracja i przekazywanie danych fiskalnych, powinny zostać dołączone do przewidzianego 
sprawozdania statystycznego w 2010 r. w celu ułatwienia dostarczenia zbioru obiektywnych 
danych stanowiących podstawę do oceny zmian tendencji w tych nowych obszarach.
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