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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens statistiska 
program 2008–2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0687)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0427/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för 
den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för 
rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 6, punkt 1

1. Under det tredje året av programmets 
genomförande skall kommissionen utarbeta 
en lägesrapport om framsteg och förelägga 
kommittén för det statistiska programmet 
denna.

1. Under det tredje året av programmets 
genomförande skall kommissionen utarbeta 
en lägesrapport om framsteg och förelägga
denna för kommittén för det statistiska 
programmet och Europaparlamentet. För 
denna översyn skall följande gälla:
a) Översynen skall innehålla ett förslag 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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från kommissionen om att 
i förekommande fall senast 2014 anpassa 
produktionscykeln för 
gemenskapens statistiska program till 
Europaparlamentet valcykel och till alla
eventuella framtida ändringar av 
EG-fördraget.
b) I översynen skall det ingå en analys av 
de konkurrenseffekter på små och 
medelstora företag som de minskningar 
av den administrativa bördan, särskilt när 
det gäller inlämning av 
Intrastat-uppgifter, som föreslås 
i kommissionens meddelande om 
minskningar av svarsbördan, förenkling 
och prioriteringar för 
gemenskapsstatistik.
c) Särskild vikt skall inom ramen för den 
planerade översynen fästas vid frågan om 
de datamängder, verktyg och metoder som 
krävs för att producera opartiska och 
objektiva analyser av de sociala och 
ekonomiska effekterna på viktiga 
områden som är i konstant behov av 
uppföljning och översyn, såsom 
budgetramarna, vederbörligt 
genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG av 
den 12 december 2006 om tjänster på 
den inre marknaden1, den gemensamma 
jordbrukspolitiken och stabilitets- och 
tillväxtpakten.
d) Uppgifter om nya politikområden,
exempelvis innovation, energi, migration 
och skatter, skall tas med i 2010 års
översyn av statistiken så att rättvisande 
och objektiva datamängder kan 
produceras och utgöra en bas för att 
utvärdera utvecklingstendenserna på de 
nya områdena i fråga.
e) Delningen av den ekonomiska bördan 
mellan EU och medlemsstaternas 
budgetar i förhållande till genomförandet 
av programmet och medlemsstaternas 
institutionella kapacitet skall analyseras
med vederbörlig hänsyn till de
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medlemsstater som anslöt sig till 
Europeiska unionen 2004 och 2007. 
_________
1 EGT L 376, 27.12.2006, s. 36.
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MOTIVERING

1. BAKGRUND

Det föreslagna femårsprogrammet för 2008–2012 är Eurostats sjunde medellånga 
arbetsprogram i följd. Målet för varje program har varit att tillhandahålla en översikt över 
de strategier, prioriteringar och arbetsplaner som avses för varje planeringsperiod. 
Den nuvarande planen för 2003–2007 inleddes genom Europaparlamentets och 
rådets beslut 2367/2002/EG av den 16 december 2002. Femårsprogrammen stöds av 
årliga program där mer detaljerade mål för arbetet uppställs varje år.

I rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik1 krävs att ett statistiskt program 
för gemenskapen utarbetas ”i vilket inriktningen, huvudområdena och målen för de åtgärder 
som planeras under en tid som inte överstiger fem år skall bestämmas”.

Det föreslagna beslutet är nu föremål för medbeslutandeförfarandet enligt artikel 285 
i EG-fördraget.

2. PRESENTATION AV PROGRAMMET

I motiveringen till kommissionens förslag finns allmänna synpunkter om programmet. 
Dokumentet är upplagt på samma sätt som de tidigare program som översänts till parlamentet 
och innehåller följande delar:

(a) Motivering

En förklaring till bakgrunden för föreliggande förslag.

(b) Rättsakt

De viktigaste delarna av den rättsliga ramen.

(c) Bilaga 1: Inriktningen

Prioriteringar och det sätt kommissionen avser att hantera de årliga arbetsprogrammen. 

(d) Bilaga II: Mål och åtgärder

Efter en avdelning om tvärgående statistisk verksamhet som stöd till övergripande politiska 
prioriteringar finns en beskrivning av det statistiska arbete som föreslås i rapporten för 
var och en av de 20 avdelningarna i fördraget. För varje ”avdelning” ges det i bilagan 
en beskrivning av det arbete som skall göras under rubrikerna rättslig ram, nuvarande läge och 
de viktigaste initiativ som skall tas upp under perioden 2008–2012.

  
1 EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.
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(e) Finansieringsöversikt

Finansieringsöversikten innehåller en sammanfattning i tabellform av de viktigaste delarna 
i programmet och den föreslagna resurstilldelningen per år och typ av resurs. I en anslutande 
text tar man bland annat upp frågorna om övervakning och utvärdering och åtgärder 
mot bedrägerier. 

3. Föredragandens kommentarer

Föredraganden stöder i stort kommissionens förslag. Följande ändringar föreslås dock:

I artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 322/1997 sägs att gemenskapens statistiska program 
inte får överstiga fem år. För närvarande följer produktionscykeln för gemenskapens 
statistiska program varken Europaparlamentets eller kommissionens lagstiftningscykel. 
Därför föreslås att kommissionen som en del av den översyn som planeras 2010 enligt 
rådets förordning (EG) nr 322/1997 lägger fram förslag om att få dessa cykler att sammanfalla 
från och med 2014. Detta förslag är ett uttryck för Europaparlamentets önskan om att få 
lagstiftningscykeln att sammanfalla med budgetcykeln.

Det är nödvändigt att se till att de komplexa datamängder som produceras enligt 
gemenskapens statistiska program förblir relevanta och konsekventa och att byråkratin
i samband med insamlingen inte blir en administrativ börda, särskilt inte för små och 
medelstora företag eftersom detta skulle strida mot Lissabonstrategin och medlemsstaternas 
uttalade avsikt om att minska byråkratin med 25 procent överlag. Det är därför avgörande att 
förslagen i kommissionens meddelande om minskning av svarsbördan, förenkling och 
prioriteringar på statistikområdet skall genomföras i god tid. Därför föreslås att den översyn 
som skall göras 2010 omfattar en utvärdering av de konkurrenseffekter för små och 
medelstora företag som följer av de föreslagna minskningarna av den administrativa bördan 
avseende statistik i KOM(2006)0693, särskilt när det gäller insamlingen av 
Intrastat-uppgifter.

Föredraganden observerar dessutom följande:

Med tanke på den avsikt som uttalades vid EU-toppmötet i december 2005 om att finna 
en lösning på dödläget för konstitutionen senast 2009 kommer det att bli nödvändigt att 
i samband med den föreslagna treårsöversynen 2010 anpassa den sektoriella uppdelningen 
av listorna med uppgifter (”avdelningarna”) i bilaga II eftersom de för närvarande grundas 
på Nicefördraget.

NACE 2 kommer att ersätta NACE 1 senast 2008. Denna näringsgrensindelning kommer 
dock inte att införas fullt ut av de nationella statistikmyndigheterna förrän 2011. Behovet av 
att driva ett parallellt system kommer att belasta dessa myndigheters budgetar tills
en konsekvent och enhetlig statistikredovisning uppnås. Att driva parallella system skulle vara 
mycket kostsamt, särskilt för de nya medlemsstaterna.

Kommissionen bör inom ramen för översynen 2010 ta itu med frågan om de datamängder, 
verktyg och metoder som krävs för att producera rättvisande och objektiv analys av de sociala 
och ekonomiska effekterna på viktiga områden, vilka är i konstant behov av uppföljning och 
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översyn, exempelvis budgetramen, tjänstedirektivets genomförande och reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

2010 års översyn bör ge en detaljerad analys av hur programmets börda bör delas mellan 
EU:s budget och medlemsstaterna, särskilt för de medlemsstater som nyligen anslutit sig.

Nya politikområden såsom uppgifter om innovation, energi, migration och skatter bör tas med 
i 2010 års planerade översyn av statistiken så att rättvisande och objektiva datamängder kan 
produceras och utgöra en bas för att utvärdera utvecklingstendenserna på området i fråga.
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