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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o statističnem programu Skupnosti 
za obdobje od 2008 do 2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0687)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 258 pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0427/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 6, odstavek 1

1. Komisija v tretjem letu izvajanja tega 
programa pripravi vmesno poročilo o 
napredku in ga predstavi Odboru za 
statistični program.

1. Komisija v tretjem letu izvajanja tega 
programa pripravi vmesno poročilo o 
napredku in ga predstavi Odboru za 
statistični program in Evropskemu 
parlamentu. Takšen pregled obsega:
a) predlog Komisije o uskladitvi cikla 
priprave statističnega programa Skupnosti 
z volilnim ciklom Evropskega parlamenta 
do leta 2014 ter z vsemi prihodnjimi 
spremembami pogodbe o ES, če je to 
potrebno;

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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b) analizo konkurenčnih učinkov, ki jih 
imajo predlagana zmanjšanja upravnih 
bremen, zlasti v zvezi z oskrbo s podatki 
INTRASTAT, ki je bila predlagana v 
Sporočilu Komisije o zmanjšanju 
obremenitve poročanja, poenostavitvi in 
določanju prednostnih nalog na področju 
statistike Skupnosti, na mala in srednje 
velika podjetja;
c) kot del predvidenega pregleda je 
posebno pozornost treba nameniti 
vprašanju potrebnih podatkov, orodij in 
metodologij, ki bodo podlaga za pripravo 
nepristranske in objektivne analize 
socialnih in gospodarskih vplivov na 
pomembna področja, kot so finančne 
perspektive, ki jih je treba nenehno 
spremljati in pregledovati, zaradi 
izvajanja Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu1, Skupne kmetijske politike ter pakta 
stabilnosti in rasti;
d) oskrba s podatki novih političnih 
področij, kot so inovacije, energija, 
migracije in fiskalna politika, mora biti 
vključena v predviden statistični pregled 
leta 2010, da se pripravi nepristranske 
objektivne podatke, ki bodo podlaga za 
oceno razvoja na novo obravnavanih 
področjih;
e) tudi delitev finančnega bremena med 
proračuni EU in držav članic, ki je 
povezana z izvajanjem progama, pa tudi 
institucionalne zmogljivosti držav članic 
je treba natančno analizirati, ob tem pa 
upoštevati interese držav članic, ki so 
pristopile k Evropski uniji leta 2004 in 
2007.
_________
1 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
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OBRAZLOŽITEV

1. OZADJE

Predlagani petletni program za 2008–2012 je sedmi zaporedni srednjeročni program dela, ki 
ga pripravlja Eurostat. Namen vsakega programa je bil zagotoviti pregled strategij, 
prednostnih nalog in delovnih načrtov, ki so predvideni v vsakem obdobju načrtovanja. 
Trenutni načrt, ki se nanaša na obdobje 2003–2007, je sprožil Sklep 2367/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002. Petletne programe podpirajo letni 
programi, ki za vsako leto določajo podrobnejše delovne cilje.

Uredba Sveta (ES) št. 322/971 o statističnih podatkih Skupnosti zahteva pripravo statističnega 
programa Skupnosti, "ki opredeljuje usmeritve, glavna področja in cilje ukrepov, predvidenih 
za obdobje, ki ni daljše od petih let".

Predlagani sklep je sedaj predmet postopka soodločanja v skladu s členom 285 Pogodbe o 
Evropski skupnosti.

2. PREDSTAVITEV PROGRAMA

Obrazložitveni memorandum predloga Komisije vsebuje splošne ugotovitve glede programa. 
Dokument je sestavljen na enak način kot predhodni program, ki je bil predložen Parlamentu, 
in vsebuje sledeče:

(a) obrazložitveni memorandum

razlaga ozadja trenutnega predloga;

(b) pravni del

ključni elementi pravnega okvira;

(c) Priloga 1: Pristopi

prednostne naloge in način, po katerem namerava Komisija upravljati letne operativne 
programe;

(d) Priloga II: Cilji in ukrepi

V delu o medsektorskih statističnih dejavnostih v podporo splošnim političnim prednostnim 
nalogam Skupnosti je opis statističnega dela, ki ga predlaga poročilo glede vsakega od 
dvajsetih "naslovov" pogodbe. Za vsak "naslov" priloge določa opis dela, ki ga je treba 

  
1 UL L 52, 22.2.1997, str. 1.
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opraviti pod naslovi Pravni okvir, Trenutno stanje in Predvidene glavne pobude za 2008–
2012.

(e) Finančni izkaz

Vsebuje tabelarni povzetek glavnih vidikov programa in razporeditev predlaganih sredstev 
glede na leto in vrsto sredstva. Priloženo mu je besedilo, ki se med drugim nanaša na 
vprašanje spremljanja in ocenjevanja, kot tudi na ukrepe za boj proti goljufijam. 

3. Pripombe poročevalca

Poročevalec v večini odobrava predloge Komisije. Vendar predlaga spremembe:

Člen 3.1 Uredbe Sveta 322/1997 zahteva, da razpon statističnega programa Skupnosti ne 
presega petih let. Cikel za pripravo statističnega programa Skupnosti sedaj ne sledi 
zakonodajnemu ciklu Evropskega parlamenta niti Komisije. Zato predlaga, da Komisija kot 
del predvidenega pregleda leta 2010, ki je naveden v Uredbi Sveta 322/1997, predloži 
predloge o uskladitvi obeh ciklov od leta 2014 dalje. Ta predlog je v skladu z željo 
Evropskega parlamenta o uskladitvi zakonodajnega cikla s proračunskim ciklom.

Treba je zagotoviti, da obsežni podatki, ki jih proizvede statistični program Skupnosti, 
ostanejo ustrezni in skladni, ter da birokratski postopki, ki so povezani z njihovim zbiranjem, 
ne postanejo upravno breme zlasti za mala in srednje velika podjetja, kar bi bilo v nasprotju z 
lizbonsko strategijo in namero o generičnem 25-odstotnem zmanjšanju birokratskih 
postopkov, o katerem so se dogovorile države članice. Zato je ključnega pomena, da se 
predloge Komisije o "zmanjšanju obremenitve poročanja, poenostavitvi in postavljanju 
prednostnih nalog na področju statistike" pravočasno izvede. Tako je predlagano, da 
nameravani pregled leta 2010 oceni konkurenčne učinke, ki so jih povzročila predlagana 
znižanja administrativnega bremena, povezanega s statistiko (KOM(2006)693) zlasti v 
povezavi z oskrbo podatkov INTRASTAT, na mala in srednje velika podjetja.

Poleg tega ugotavlja naslednje:

Ob upoštevanju namere o sprejetju rešitve za ustavni zastoj do junija 2009, o kateri so se 
dogovorili na vrhu EU decembra 2005, bo ob predlaganem triletnem pregledu leta 2010 treba 
prilagoditi sektorsko razčlenitev seznamov nalog ("naslovi") v prilogi II, saj razčlenitev sedaj 
temelji na tistih iz pogodbe iz Nice.

NACE 2 bo nadomestil NACE 1 do leta 2008. Vendar ga nacionalni statistični organi ne bodo 
v celoti sprejeli do leta 2011. Potreba po vzporednem delovanju sistemov bo naložila 
proračunsko breme na nacionalne statistične organe dokler se ne vzpostavi usklajeno in 
dosledno statistično računovodstvo. Delovanje vzporednega sistema bo zelo drago, zlasti za 
novo sprejete države članice.

Komisija mora kot del pregleda leta 2010 obravnavati vprašanje nujnih podatkov, orodij in 
metodologij, ki bodo podlaga za pripravo nepristranske in objektivne analize socialnih in 
gospodarskih učinkov na pomembna področja, kot so finančne perspektive, ki jih je treba 
nenehno spremljati in pregledovati, zaradi izvajanja direktive o storitvah in reforme Skupne 



PE 386.520v01-00 8/8 PR\658221SL.doc

SL

kmetijske politike.

Pregled leta 2010 mora dati podrobno analizo delitve finančnega bremena programa med 
proračuni EU in držav članic, zlasti v primeru držav članic, ki so nedavno pristopile k EU.

Oskrba s podatki novih političnih področij, kot so inovacije, energija, migracije in fiskalna 
politika, mora biti vključena v predviden statistični pregled leta 2010, da pripravi 
nepristranske in objektivne podatke, ki bodo podlaga oceni razvoja novih področij.


