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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0687)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora Comisia şi-a prezentat propunerea Parlamentului (C6-0427/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare şi avizele 
Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, 
Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare 
regională, Comisiei pentru afaceri juridice şi Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 
afaceri interne (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Articolul 6 alineatul (1)

(1) În timpul celui de-al treilea an de 
punere în aplicare a programului, Comisia 
pregăteşte un raport intermediar, pe care îl 
prezintă Comitetului pentru programul 
statistic.

(1) În timpul celui de-al treilea an de 
punere în aplicare a programului, Comisia 
pregăteşte un raport intermediar, pe care îl 
prezintă Comitetului pentru programul 
statistic şi Parlamentului European. 
Raportul în cauză include:
(a) dacă este cazul, o propunere a 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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Comisiei de aliniere a ciclului de 
elaborare a programului comunitar 
statistic cu ciclul alegerilor pentru 
Parlamentul European, până în 2014, şi 
în conformitate cu orice modificare 
ulterioară a Tratatului CE;
(b) o analiză a efectelor concurenţiale 
asupra IMM-urilor, determinate de 
propunerile de reducere a sarcinii 
administrative, în special în ceea ce 
priveşte transmiterea de date către 
INTRASTAT, propusă în Comunicarea 
Comisiei privind reducerea sarcinii de 
răspuns, simplificarea şi stabilirea de 
priorităţi în domeniul statisticilor 
comunitare;
(c) în raportul preconizat, se acordă o 
atenţie specială chestiunii seturilor de 
date, instrumentelor şi metodologiilor 
necesare care vor servi drept bază pentru 
prezentarea unei analize obiective şi 
imparţiale a impactului economic şi social 
al unor domenii importante care necesită 
o monitorizare şi o revizuire constante, 
cum ar fi perspectivele financiare, 
aplicarea corectă a Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile pe piaţa internă1, 
politica agricolă comună şi Pactul de 
stabilitate şi creştere;
(d) domenii politice noi, cum ar fi 
inovarea, energia, migraţia şi furnizarea 
de date fiscale ar trebui încorporate în 
raportul statistic preconizat pentru 2010 
în scopul prezentării unui set de date 
obiectiv şi imparţial care să servească 
drept bază pentru evaluarea evoluţiei 
acestor noi domenii;
(e) ar trebui, de asemenea, analizate 
corespunzător partajarea între bugetul 
UE şi bugetele statelor membre a sarcinii 
financiare aferente punerii în aplicare a 
programului şi analizate capacităţile 
instituţionale ale statelor membre, 
ţinându-se seama de interesele statelor 
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membre care au aderat la Uniunea 
Europeană în 2004 şi 2007.
_________
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. BACKGROUND

The proposed five-year programme for 2008 - 2012 is the seventh successive medium-term 
programme of work prepared by Eurostat. The aim of each programme has been to provide an 
overview of the strategies, priorities and work plans foreseen for each planning period. The 
current plan, relating to 2003 - 2007, was initiated by Decision 2367/2002/EC of the 
European Parliament and of the Council of 16 December 2002. The five-year programmes are 
supported by annual programmes which provide more detailed work objectives for each year.

The Council Regulation (EC) No 322/971 on Community Statistics requires the preparation of 
a Community statistical programme 'which defines the approaches, the main fields and the 
objectives of the actions envisaged for a period not exceeding five years'.

The proposed decision is now subject to co-decision under Article 285 of the European 
Community Treaty.

2. THE PRESENTATION OF THE PROGRAMME

The Explanatory Memorandum of the Commission's proposal contains general observations 
concerning the programme. The document is organised in the same way as the previous 
programme submitted to Parliament and consists of the following elements:

(a) Explanatory Memorandum;

An explanation of the background of the current proposal;

(b) Judicial act

The essential elements within the legal framework;

(c) Annex 1: Approaches

Priorities and the way in which the Commission intends to manage the annual 
operational programmes;

(d) Annex II: Objectives and actions

Following a section on Cross-sectional Statistical Activities in support of the overall 
Community policy priorities is found a description of the statistical work proposed by the 
report in respect of each of the 20 'titles' of the Treaty.. For each 'title' the Annex provides a 
description of the work to be carried out under the headings of Legal Framework, Current 
Situation and the Main Initiatives foreseen for 2008 - 2012.

  
1 OJ L 52, 22.2.1997, p. 1.
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(e) Financial statement

This contains a tabular summary of the main aspects of the programme and the allocation of 
the resources proposed by year and type of resource. This is accompanied by a text which, 
amongst others things, addresses the questions of monitoring and evaluation, as well as anti 
fraud measures.

3. The rapporteur's comments

Your rapporteur by and large endorses the proposals by the Commission. However, he 
proposes amendments:

Article 3.1 of Council Regulation 322/1997 requires that the span of the Community 
Statistical Programme shall not exceed five years. At present the cycle for the production of 
the Community Statistical Programme does not follow the legislative cycle of either the 
European Parliament or the Commission. It is therefore proposed that as part of the intended 
review in 2010 as specified in the Council Regulation 322/1997 the Commission shall bring 
forth proposals to bring the two cycles in line from 2014. This proposal accords with the 
European Parliament's desire to bring the legislative cycle in line with the budgetary cycle.

It is necessary to ensure that the complex dataset produced by the Community Statistical 
Programme remains relevant and coherent, and to ensure that the red tape associated with its 
collection does not become an administrative burden, particularly to SME's, as this would run 
counter to the Lisbon Strategy and the intention of the  generic reduction in red tape of 25% 
agreed by Member States. It is therefore imperative that the proposals in the Commission 
communication on 'reduction of the response burden, simplification, and priority setting in the 
field of statistics' be implemented in a timely fashion. It is therefore proposed that the 
intended review in 2010 evaluate the competitive effects on SME's brought about by these 
proposed cuts in the administrative burden related to statistics (COM 2006) 693) particularly 
with reference to INTRASTAT data supply.

Moreover he makes the following observations:

Bearing in mind the intention agreed at the EU Summit in December 2005 to adopt a solution 
to the constitutional impasse by June 2009 it will be necessary on the occasion of the 
proposed three year review in 2010 to adjust the sectoral breakdown of the task lists ('titles') 
in Annex II as these are presently based on those in the Nice Treaty.

NACE 2 will replace NACE 1 by 2008. However, it will not be adopted by National 
Statistical Authorities in full until 2011. The need for parallel running of systems will place a 
budgetary burden on National Statistical Authorities until coherent and consistent statistical 
accounting is achieved. The operation of parallel systems would be very costly, particularly 
for newly admitted Member States.

As part of the review in 2010 the Commission should address the question of the necessary 
datasets, tools and methodologies which will serve as the basis for the production of unbiased 
and objective analysis of the social and economic impacts of important areas which are in 
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need of constant monitoring and reviewing such as the Financial Perspective, due 
implementation of the Service Directive and the reform of the Common Agricultural Policy.

The 2010 review should give a detailed analysis of the burden-sharing of the programme 
between EU budget and the Member States, particularly in the case of the recently acceded 
States.

New policy areas such as innovation, energy, migration and fiscal data supply should be 
incorporated in the intended statistical review in 2010 to enable the production of an unbiased 
and objective dataset, serving as a basis for evaluating developments in the areas in question.
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