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EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

2007. FEBRUÁR 15–16-I, 433. PLENÁRIS ÜLÉS

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény – Tárgy: „Javaslat európai parlamenti és tanácsi
határozatra a statisztikai információs politikával foglalkozó európai tanácsadó bizottság létre-

hozásáról”

COM(2006) 653 final – 2006/0217 (COD)

(2007/C 97/01)

2006. december 22-én a Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 262. cikke
alapján kikéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét a fenti tárgyban.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. február 15-16-án
tartott 433. plenáris ülésén (a 2007. február 16-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Susanna Florio személyében,
továbbá 105 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1. Háttér

1.1 Jelen véleményében az EGSZB a gazdasági és szociális
statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó
bizottság (CEIES) átalakításában illetékes Európai Bizottság által
előterjesztett európai parlamenti és a tanácsi határozatjavas-
latról (1) fejti ki véleményét.

1.2 A CEIES megalakulása óta tanácsadó testületként
működik, és a statisztikák készítői és felhasználói közötti uniós
szintű párbeszédet ösztönzi.

1.3 A javaslat indokolásában az Európai Bizottság kiemeli,
hogy a CEIES reformja érdekében folytatott tárgyalások során
több közös cél fogalmazódott meg. Ezek a következők:

– kisebb létszámú és hatékonyabb testületre van szükség,

– a megújult CEIES-nek hozzá kell járulnia a közösségi statisz-
tikák minőségi javulásához,

– a megújult CEIES-nek nagyobb stratégiai szerepet kell kapnia,
hogy a közösségi statisztikai információs politika célkitűzései-
nek és prioritásainak összehangolásával segítse a Tanács, az
Európai Parlament és az Európai Bizottság munkáját,

– a megújult CEIES összetételének tükröznie kellene minda-
zokat, akik érdekeltek az európai statisztikákban, így a civil
társadalmi szereplőket is.

2. Az Európai Bizottság javaslata

2.1 Az európai bizottsági határozatjavaslat egy új CEIES-t
hoz létre, amelyet az 1. cikkben a statisztikai információs politi-
kával foglalkozó európai tanácsadó bizottságnak nevez. Az új
bizottság feladata, hogy a közösségi statisztikai információs poli-
tika célkitűzéseinek és prioritásainak összehangolásával segítse a
Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság munkáját.

2.2 A CEIES fontos szerepet kap a közösségi statisztikai
program előkészítésében. Az Európai Bizottság konzultál a
tanácsadó bizottsággal, amely a következő kérdésekben nyilvánít
véleményt:

– mennyiben felel meg a program az európai integráció és
fejlődés követelményeinek, valamint az EU tevékenységeinek,
figyelembe véve a gazdasági, társadalmi és technikai haladást,

– milyen forrásokra van szükség a program megvalósításához
(beleértve a költségeket is)?

2.3 A CEIES feladata továbbá, hogy felhívja az Európai
Bizottság figyelmét olyan területekre, amelyeken szükséges lehet
új statisztikai tevékenységek kialakítása, és tanácsot adjon az
Európai Bizottságnak azzal kapcsolatban, hogyan lehet jobban
megfelelni a felhasználók minőségi elvárásainak.
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2.4 Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság
kérésére a tanácsadó bizottság véleményt nyilvánít a követke-
zőkkel kapcsolatos kérdésekről:

– a közösségi statisztikai információs politika kialakítására
vonatkozó felhasználói igények,

– a közösségi statisztikai program prioritásai,

– a meglévő statisztikák értékelése,

– az adatok minősége és a terjesztési politika.

2.5 A tanácsadó bizottság jelentést is terjeszthet az Európai
Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elé a felhasználói
igényekről és az adatszolgáltatók költségeiről.

2.5.1 Az Európai Bizottságnak évente jelentést kell tennie a
tanácsadó bizottság véleményének figyelembevételéről.

2.6 Az Európai Bizottság határozatjavaslata 79-ről 25-re
csökkenti a CEIES tagjainak számát. A 4. cikk értelmében a
tanácsadó bizottság 14 tagját az Európai Parlamenttel és a
Tanáccsal való konzultációt követően az Európai Bizottság
nevezi ki. Minden tagállam két, a statisztika területén elismert
szakértő jelöltet állít. Az Európai Bizottság pedig igyekszik
biztosítani, hogy a 14 kinevezett tag arányosan képviselje a civil
társadalmat, beleértve a tudományos közösséget is, és megfe-
lelően reprezentálja a közösségi statisztikai program által érintett
különböző statisztikai területeket.

2.6.1 Tíz tagot közvetlenül nevez ki az a szerv, amelyhez a
tag tartozik. Ez a következőkre vonatkozik:

– az Európai Parlament egy képviselőjére,

– a Tanács egy képviselőjére,

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy képviselőjére,

– a Régiók Bizottsága egy képviselőjére,

– az Európai Központi Bank egy képviselőjére,

– a statisztikai programbizottság két képviselőjére,

– az Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek
Szövetsége (UNICE) egy képviselőjére,

– az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) egy képvise-
lőjére,

– a Kézműves és Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége
(UEAPME) egy képviselőjére.

2.6.2 Az Eurostat főigazgatója hivatalból a CEIES tagja.

2.7 A reform egyik új eleme, hogy az igen összetett statisz-
tikai ügyekről szóló vélemények előkészítése érdekében lehetővé
teszi CEIES-tagok elnöklete alatt működő, ideiglenes munkacso-
portok felállítását.

2.8 Az Európai Bizottság határozatjavaslata hatályon kívül
helyezi a korábbi, 91/116/EGK tanácsi határozatot.

3. Megjegyzések és következtetések

3.1 Az Európai Unió 27 tagállamra való bővítésekor többek
között nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van a CEIES reformjára.
Ezt a szervezet maga is elismerte. Alapvető, hogy egy ilyen
jellegű testület minél reprezentívabb módon képviselje nemcsak
a különféle tagállami viszonyokat, hanem az európai statisztikák
felhasználóinak és készítőinek igényeit is.

3.2 A CEIES-nek a prioritások kiválasztásában és az értéke-
lésben betöltött erősödő stratégiai szerepe, valamint az ad hoc
munkacsoportok felállításának lehetősége fontos lépés abba az
irányba, hogy a testület megkapja az őt megillető hatásköröket
és forrásokat.

3.3 Mindenképpen üdvözlendő a kisebb és hatékonyabb
bizottság létrehozásának célja, de gondoskodni kell tagjai függet-
lenségének, önállóságának és semlegességének biztosításáról.
Ezért az EGSZB csodálkozásának ad hangot a bizottság új össze-
tételének vonatkozásában. Ha a javaslat értelmében a testületnek
a statisztikák felhasználói és készítői közötti párbeszédet kell
ösztönöznie, akkor az EGSZB szerint összetételét az intézmé-
nyek jóval gyengébb képviseletének kellene jellemeznie.

3.4 A tanácsadó bizottság javaslat szerinti összetétele
ráadásul nem garantálja, hogy hűen tükröződnek az olyan intéz-
mények nézetei, mint például az Európai Parlament vagy akár az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, amelyekben különféle
politikai irányzatok és érdekcsoportok képviseltetik magukat.

3.5 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a különböző
gazdasági és társadalmi csoportok, valamint a civil társadalmi
szereplők képviseletéért felelős európai uniós szerv. Az a tény,
hogy az új európai tanácsadó bizottságban a többi európai
intézményhez hasonlóan mindössze egy taggal képviseltetheti
magát, leértékeli az EGSZB mint európai tanácsadó szerv jelen-
tőségét.

3.6 Szerepe és sajátos összetétele révén az EGSZB-nek
nagyobb befolyással kellene rendelkeznie a konzultáció során –

nemcsak intézményes szerepe, hanem arra való alkalmassága
miatt is, hogy kifejezze az európai civil társadalom álláspontját.

3.7 A határozatjavaslat azonban az Európai Bizottság által
kinevezett 14 tagot bízza meg a civil társadalom képviseletével,
nem részletezve azokat a kritériumokat, amelyek alapján a
különféle európai szervezetekből ki kell választani őket. Ezekhez
a tagokhoz csatlakozik az intézmények, a szociális partnerek és
az Eurostat tíz képviselője.

3.8 Ennélfogva az EGSZB támogatja ugyan a CEIES reformját,
de kéri, hogy az európai bizottsági javaslat ismerje el és erősítse
meg az EGSZB tanácsadó szerepét a közösségi statisztikai infor-
máció terén.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 16-án.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke
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