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EXPUNERE DE MOTIVE

1.

CONTEXTUL PROPUNERII

•

Motivele și obiectivele propunerii

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări în multe domenii de politică, iar cererea de
statistici europene1 este în permanență ridicată. Punerea în aplicare și monitorizarea politicilor
UE se bazează pe informații statistice comparabile și de înaltă calitate cu privire la situația
economică, socială și de mediu din UE, precum și la componentele sale la nivel național și
regional. Statisticile europene sunt, de asemenea, indispensabile dacă se dorește ca „Europa”
să fie înțeleasă de publicul larg și ca cetățenii să participe la procesul democratic și la
dezbaterile referitoare la prezentul și viitorul UE.
Pentru a satisface necesitățile în materie de informare care rezultă din cele 10 priorități
politice ale Comisiei2, trebuie abordate o serie de lacune statistice cu caracter urgent. De
asemenea, actualitatea anumitor statistici europene trebuie să fie urgent îmbunătățită, astfel
încât acestea să ofere cele mai actuale informații necesare în contextul exercițiului semestrului
european.
Deși sistemele naționale de statistică au depus un efort semnificativ pentru modernizarea
propriilor metode de producție cu sprijinul Programului statistic european (PSE) pentru
perioada 2013-2017, infrastructura actuală de producție a statisticilor nu este încă suficient de
flexibilă pentru a oferi date statistice noi atunci când sunt necesare, limitând totodată costurile
asociate și sarcina administrativă. În situația actuală, Sistemul statistic european (SSE) nu va
putea să satisfacă cererea tot mai mare de statistici sau necesitatea ca acestea să fie disponibile
mai rapid, ceea ce pune în pericol relevanța statisticilor europene.
În acest context, obiectivul propunerii este prelungirea PSE pentru perioada 2018-2020 și
furnizarea sprijinului financiar de care SSE are nevoie pentru a putea:
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–

să furnizeze informații statistice de înaltă calitate și să acopere lacunele statistice cele
mai urgente, concentrându-se pe o serie de domenii prioritare care reflectă cele 10
priorități politice ale Comisiei;

–

să creeze capacitatea permanentă necesară pentru a răspunde într-un timp mai scurt
nevoilor emergente și pentru a adapta infrastructura statistică astfel încât să permită
exploatarea potențialului unor noi surse de date; și

–

să consolideze parteneriatul în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a spori
și mai mult productivitatea acestuia și pentru a asigura rolul său de lider la nivel
mondial în domeniul statisticilor oficiale.

Cadrul juridic pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene este prevăzut în
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind
statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al
Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și
a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale
Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf.
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Părțile care vor fi afectate în modul cel mai direct de prezenta propunere sunt utilizatorii de
statistici (de exemplu factorii de decizie politici, presa și cercetătorii), producătorii de
statistici [institutele naționale de statistică (INS) și alte autorități naționale (AAN)] și
respondenții (gospodării și întreprinderi).
Deoarece PSE este o inițiativă orizontală, el nu face parte din Programul privind o
reglementare adecvată și funcțională (REFIT) al Comisiei.
•

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene prevede că
„Programul statistic european asigură cadrul de elaborare, producere și difuzare a statisticilor
europene, stabilind principalele domenii și obiective ale acțiunilor avute în vedere pentru o
perioadă care corespunde cadrului financiar multianual”. PSE stabilește cadrul și prioritățile
pentru statisticile europene pe durata programului și stabilește, totodată, bugetul pentru
acoperirea perioadei respective. Programele anuale de lucru ale Eurostat se bazează pe PSE-ul
multianual. PSE-ul actual, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 99/2013 pentru
perioada 2013-2017, este al optulea program de acest tip.
Prezenta inițiativă are scopul de a stabili un cadru legislativ pentru PSE pe durata cadrului
financiar multianual (CFM).
Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede că PSE trebuie să fie pus în
aplicare prin „acțiuni statistice individuale” stabilite:
–

de Parlamentul European și de Consiliu;

–

de Comisie, în anumite condiții; sau

–

prin acorduri privind SSE încheiate între INS-uri sau AAN-uri și Comisie (Eurostat).

Prezenta propunere nu se referă la „alte statistici” definite în Decizia 2012/504/UE a
Comisiei3 care nu sunt statistici europene și care sunt identificate într-un exercițiu de
planificare și coordonare condus de Eurostat.
•

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Scopul principal al statisticilor europene este de a sprijini elaborarea, monitorizarea și
evaluarea politicilor europene cu informații statistice fiabile, obiective, comparabile și
coerente.
Propunerea actuală va sprijini cele 10 priorități politice din agenda Comisiei pentru locuri de
muncă, creștere, echitate și schimbări democratice, precum și alte politici ale Uniunii cum
este semestrul european, strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii și uniunea energetică europeană. Necesitatea unui răspuns politic la
profunda criză economică și la impactul social al acesteia a alimentat cererea de politici
economice și sociale îmbunătățite, bazate pe dovezi solide și comparabile. Deciziile bazate pe
dovezi sunt importante în special pentru gestionarea rezultatelor politicilor UE. În numeroase
ocazii, cea mai recentă fiind reprezentată de concluziile Consiliului ECOFIN din 8 decembrie
2015, Consiliul a subliniat importanța vitală a statisticilor oficiale pentru luarea deciziilor
politice.
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Decizia 2012/504/UE a Comisiei privind Eurostat (JO L 251, 18.9.2012, p. 49).
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În special, inițiativa va sprijini politicile Uniunii în următoarele domenii:
–

în conformitate cu prioritățile principale privind creșterea economică și crearea de
locuri de muncă, precum și competențele, mobilitatea și reducerea sărăciei și a
excluziunii sociale, indicatorii sociali ar trebui să contribuie la consolidarea
dimensiunii sociale a UE, a uniunii monetare europene și a analizei impactului social
al politicilor macroeconomice;

–

în vederea sprijinirii priorității reprezentate de „stimularea creării de locuri de muncă,
a creșterii economice și a investițiilor”, este necesară o activitate statistică
suplimentară pentru a analiza impactul schimbărilor tehnologice și al inovării asupra
creșterii economice și ocupării forței de muncă și pentru a pune în aplicare un sistem
de monitorizare a economiei circulare;

–

în vederea furnizării de dovezi statistice îmbunătățite pentru „uniunea energetică
europeană” sunt necesare date mai detaliate cu privire la consumul de energie,
precum și estimări timpurii îmbunătățite ale bilanțurilor energetice;

–

sunt necesare statistici cu privire la vânzările online transfrontaliere, pentru
satisfacerea priorității reprezentate de „piața unică digitală”. În special, este nevoie
de informații mai detaliate cu privire la accesarea serviciilor furnizate de intermediari
în ceea ce privește distribuția de conținut, la încrederea în platformele și intermediarii
online și la barierele cu care se confruntă gospodăriile la efectuarea de achiziții
transfrontaliere;

–

în vederea sprijinirii priorității reprezentate de „o uniune economică și monetară mai
profundă și mai echitabilă”, este din ce în ce mai important să se armonizeze indicele
prețului locuințelor și statisticile aferente, în contextul evaluării reformelor
structurale ale statelor membre. Drept urmare, utilizatorii solicită eforturi
suplimentare pentru extinderea domeniului de aplicare și a calității acestora; și

–

pentru „consolidarea rolului UE ca actor global” și în conformitate cu Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă, statisticile ar trebui să contribuie la coordonarea și
monitorizarea de către UE a impactului politicilor sale externe și a programelor sale
de asistență, precum și la buna guvernanță și dezbatere democratică în țările
partenere.

2.

TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

•

Temeiul juridic

Temeiul juridic al prezentei propuneri este articolul 338 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, potrivit căruia Parlamentul European și Consiliul pot adopta măsuri în
vederea elaborării de statistici în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea
activităților Uniunii. Articolul respectiv stabilește anumite cerințe în ceea ce privește
elaborarea de statistici europene, menționând că acestea trebuie să respecte standardele de
imparțialitate, fiabilitate, obiectivitate, independență științifică, rentabilitate și
confidențialitate statistică.
•

Subsidiaritate (pentru competența neexclusivă)

Principiul subsidiarității se aplică în măsura în care propunerea nu este de competența
exclusivă a Uniunii Europene. Repartizarea competențelor între UE și statele membre se
justifică prin nevoia de a asigura nivelul înalt de calitate și comparabilitatea statisticilor care
stau la baza politicilor UE, precum și prin caracterul transnațional al multor aspecte care fac
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obiectul statisticilor în general și al statisticilor europene în particular. Prin urmare, numai o
abordare coordonată în ceea ce privește elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor
europene – așa cum prevede PSE – garantează coerența și comparabilitatea necesare ale
statisticilor relevante pentru activitățile UE.
Obiectivul acțiunii propuse, respectiv elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor
europene printr-un PSE prelungit pe perioada 2018-2020 nu poate fi atins în mod satisfăcător
de statele membre și, prin urmare, poate fi mai bine atins la nivelul UE, pe baza unui act
juridic al UE, care să asigure comparabilitatea necesară a informațiilor statistice la nivel
european în toate domeniile de statistică acoperite de actul respectiv. Colectarea datelor în
sine poate fi efectuată de statele membre.
•

Proporționalitate

Propunerea respectă principiul proporționalității din următoarele motive:
În conformitate cu principiul proporționalității, propunerea de regulament se limitează la
cerințele minime pentru îndeplinirea obiectivului său și nu depășește ceea ce este necesar în
acest scop. Obiectivele specifice pentru perioada propusă de prelungire a programului sunt
aceleași ca și cele ale programului actual (2013-2017). Acestea sunt definite și planificate în
detaliu în cadrul programelor de lucru anuale ale Comisiei în domeniul statisticii, care sunt
elaborate în strânsă cooperare cu statele membre și adoptate ținând cont de avizul Comitetului
SSE. Noile cerințe statistice cu impact asupra statelor membre vor fi elaborate cu implicarea
timpurie și directă a statelor membre.
•

Alegerea instrumentului

Instrumentul propus: regulament.
Propunerea vizează modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-20174, prin
prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020.
3.

REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU
PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

•

Evaluări ex post/verificări ale adecvării legislației existente

S-a efectuat o analiză riguroasă a evaluării programului statistic comunitar pentru perioada
2008-2012, a evaluării la jumătatea perioadei5 a PSE pentru 2013-2017 și a evaluărilor finale
ale programului pentru modernizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi și
comerț (programul MEETS).
Evaluarea la jumătatea perioadei a PSE pentru 2013-2017 a condus la concluzia că programul
este în general bine pus în aplicare, 17 din 23 de obiective detaliate fiind pe cale de finalizare.
PSE oferă o bună valoare adăugată la nivelul UE, este desfășurat în mod eficient, răspunde la
nevoile utilizatorilor și este consecvent cu alte programe statistice. De exemplu, adoptarea de
noi metode de producere a statisticilor facilitează abordările utilizate în cadrul întregului SSE.
4
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Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind
programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).
Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a programului
statistic
european
pentru
perioada
2013-2017,
COM(2015)
309
final,
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-309-RO-F1-1.PDF.
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Evaluarea evidențiază trei recomandări pentru a ghida și a optimiza în continuare punerea în
aplicare a PSE:
–

să se acorde o atenție deosebită obiectivelor în cazul cărora s-au întâmpinat
probleme;

–

să se asigure resurse suficiente pentru menținerea nivelului necesar de investiții în
vederea modernizării producției de statistici europene; și

–

să se identifice și să se pună în aplicare, la nivelul UE, proiecte care pot maximiza
valoarea adăugată europeană.

Recomandările de mai sus au fost analizate cu atenție și luate în considerare în prezenta
propunere.
•

Consultări cu părțile interesate

Încă dintr-un stadiu incipient, a fost elaborată o strategie de consultare cu privire la
propunerea de prelungire a PSE 2013-2017, în vederea colectării de contribuții și de puncte de
vedere de la cât mai multe părți interesate cu putință. În acest context și pe baza consultărilor
intensive cu diferite grupuri de părți interesate începând din anul 2014 și până în prezent,
Eurostat a propus o abordare cuprinzătoare privind consultarea cu părțile interesate în cadrul
evaluării impactului.
Părțile interesate au fost consultate în conformitate cu strategia și cu principiile generale și
standardele minime identificate de Comisie în orientările sale privind consultarea părților
interesate. Principalele elemente ale strategiei au fost o serie de consultări specifice cu
principalele părți interesate și o consultare publică6, pentru a se asigura faptul că toate părțile
interesate au avut oportunitatea de a-și exprima punctele de vedere.
Întrucât actualul PSE 2013-2017 a fost elaborat în perioada 2010-2011, s-a considerat că este
important să se obțină contribuții de la părțile interesate pentru a identifica schimbările care
au avut loc între timp și care ar trebui luate în considerare la prelungirea programului. Aceste
schimbări au fost de ordin politic, economic și social, pe lângă progresele din domeniile
tehnologiei, statisticii și metodologiei. A fost efectuată o evaluare a priorităților statisticilor
europene până în anul 2020, în special din punctul de vedere al utilizatorilor. În fine, s-a
solicitat feedback cu privire la impactul măsurilor propuse asupra utilizatorilor și a
producătorilor de statistici și asupra respondenților (în special întreprinderi) și cu privire la
dificultățile care ar trebui depășite pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Consultările au
pus accentul, de asemenea, pe impactul diferitelor opțiuni de politică pentru prelungirea PSE.
Strategia de consultare a identificat și cartografiat categoriile și grupurile de părți interesate,
astfel încât toate să fie suficient reprezentate. Acestea au inclus utilizatori instituționali și
neinstituționali ai statisticilor europene, producători de statistici (INS-uri și AAN-uri),
respondenți la anchete (întreprinderi și gospodării) și publicul larg. Consultarea amplă cu
diferite categorii de părți interesate, care a început în anul 2014 și a continuat pe tot parcursul
anului 2015, a presupus:
–

o conferință a utilizatorilor de statistici europene și a părților interesate;

–

consultarea direcțiilor generale ale Comisiei;
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Această consultare a avut loc prin intermediul platformei online „Vocea ta în Europa” în perioada 23 iulie15 octombrie 2015 și a fost promovată prin canalele de comunicare ale Eurostat și prin INS-uri.
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–

consultarea producătorilor de statistici/INS-urilor; și

–

o consultare publică axată pe schimbările care au avut loc la nivelul contextului
general și care ar putea afecta prioritățile PSE pentru perioada 2018-2020 și impactul
diferitelor opțiuni.

De asemenea, într-un stadiu incipient al elaborării PSE7 și apoi în mod continuu, Comisia a
consultat Comitetul consultativ european pentru statistică, prin care sunt reprezentați la nivel
european utilizatorii și respondenții și ai cărui membri sunt experți recunoscuți în domeniul
statisticilor. Comitetul a identificat nevoia clară de a reduce sarcina respondenților, de a
îmbunătăți actualitatea datelor, de a încorpora noi surse de date din afara SSE și de a pune la
dispoziție resurse adecvate pentru măsurarea politicilor în curs de elaborare.
Pe lângă consultările externe, Comisia a realizat o evaluare internă a nevoilor sale de statistici,
care a arătat faptul că aceste nevoi nu se vor diminua pe parcursul perioadei de prelungire
2018-2020. Astfel, ar fi necesară menținerea nivelului actual de informații statistice relevante
pentru elaborarea politicilor, pentru analiză și pentru monitorizare. Trebuie completate
lacunele de date, trebuie abordate noile nevoi apărute în anumite domenii de politică specifice
și trebuie furnizate informații mai actuale și defalcări geografice suplimentare. În majoritatea
cazurilor, noile nevoi se referă la cele 10 priorități politice prezentate în orientările politice ale
Comisiei pentru 2014-2019. De asemenea, este necesară o exploatare mai eficace a noilor
surse de date (de exemplu, „datele masive”), astfel încât să se poată obține o creștere a
eficienței pe termen lung. Domeniile specifice care necesită dezvoltare sunt cel social
(cuprinzând migrația, sănătatea și egalitatea de gen) și statisticile privind întreprinderile.
Schimbările în ceea ce privește conceptul piețelor energetice europene necesită o eficientizare
a statisticilor în materie de energie, pentru a furniza în timp util date comparabile și suficient
de detaliate în contextul uniunii energetice și al politicilor privind schimbările climatice.
Analiza feedback-ului de la diferitele grupuri de părți interesate a evidențiat o divergență de
bază:
–

utilizatorii solicită produse statistice de cea mai bună calitate în ceea ce privește,
printre altele, relevanța, actualitatea, sfera de acoperire și comparabilitatea; în timp
ce,

–

din cauza resurselor limitate de care dispun, producătorii se confruntă cu o serie de
provocări în legătură cu satisfacerea cererii.

Toate grupurile au indicat necesitatea de a continua modernizarea proceselor de producție a
statisticilor.
Rezultatele consultărilor părților interesate au fost studiate în detaliu și introduse în analiza
opțiunilor de politică, în contextul evaluării impactului. Opțiunea de politică preferată, astfel
cum este prezentată în cadrul propunerii, ar avea cel mai mare impact din punct de vedere al
capacității de producere mai rapidă a datelor, care este esențială pentru satisfacerea nevoilor
fundamentale ale utilizatorilor. Propunerea include, de asemenea, noi măsuri pentru
îmbunătățirea relevanței și a actualității statisticilor din domeniile social și energetic, precum
și pentru exploatarea noilor surse de date, inclusiv a „datelor masive”. Se pune accentul pe
proiectele de modernizare care vizează sporirea flexibilității sistemelor de producție a
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Așa cum prevede Decizia nr. 234/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de
instituire a Comitetului consultativ european pentru statistică și de abrogare a Deciziei 91/116/CEE a
Consiliului (JO L 73, 15.3.2008, p. 13).
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statisticilor și reducerea atât a costurilor pe termen lung suportate de producători, cât și a
sarcinii administrative pentru respondenți.
•

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică.
•

Evaluarea impactului

A fost efectuată o evaluare a impactului8 prezentei propuneri. Comitetul de analiză a
reglementării a emis un aviz favorabil în ceea ce privește raportul de evaluare a impactului la
18 martie 2016.
Întrucât instituirea unui PSE multianual este o cerință prevăzută la articolul 13 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, evaluarea impactului nu a examinat posibilitatea de a
prelungi sau nu PSE, ci cea mai bună modalitate de a face acest lucru. Deoarece propunerea
vizează prelungirea PSE-ului actual (2013-2017), pentru perioada 2018-2020 au fost preluate
următoarele obiective specifice existente în cazul tuturor opțiunilor de politică:
–

Obiectivul 1: furnizarea de informații statistice de înaltă calitate în sprijinul
elaborării, monitorizării și evaluării politicilor UE, care să acopere nevoile unei game
largi de utilizatori.

–

Obiectivul 2: implementarea de noi metode pentru producerea de statistici europene,
care să vizeze creșterea eficienței și îmbunătățirea calității.

–

Obiectivul 3: consolidarea parteneriatului în cadrul sistemului statistic european,
precum și în afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său de lider la nivel
mondial în domeniul statisticilor oficiale.

Au fost examinate următoarele opțiuni:
Opțiunea 1: Același PSE (2013-2017) prelungit pe perioada 2018-2020 (scenariul de
referință)
Această opțiune a fost utilizată ca scenariu de referință față de care au fost comparate celelalte
opțiuni. Aceasta nu prevede nicio schimbare în ceea ce privește statisticile planificate
(obiectivul 1), cadrul pentru adaptarea infrastructurii statistice (obiectivul 2) sau parteneriatele
(obiectivul 3).
Opțiunea 2:

Prelungirea PSE actual cu adaptări

Această opțiune prevede un program pentru perioada 2018-2020 care să păstreze structura
programului actual, dar să ia totodată în considerare posibile modalități de exploatare a
potențialului „datelor masive” pentru producerea de statistici, Viziunea SSE 2020 și noile
nevoi ale utilizatorilor.
Ea ar implica schimbări atât în ceea ce privește conținutul, cât și bugetul programului. Într-o
oarecare măsură, această opțiune poate fi privită și ca o schimbare a sferei de aplicare, însoțită
în special de o posibilă restabilire a priorităților produselor statistice actuale.
8
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Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind evaluarea impactului care însoțește Propunerea de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013
privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada
2018-2020.
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Opțiunea 2a: Modificarea PSE actual și reducerea bugetului anual
Această opțiune a fost luată în considerare inițial, dar a fost eliminată într-un stadiu incipient,
întrucât nu abordează în mod suficient problemele identificate. Ea ar determina o reducere
drastică a nivelului de ambiție al obiectivului detaliat referitor la „statistici multifuncționale și
creșterea eficienței”, în special în ceea ce privește „noile surse de date” (absența investițiilor
în „date masive”), și ar avea un efect negativ asupra actualității și relevanței datelor.
Din consultarea INS-urilor a reieșit că această opțiune ar satisface cerințele obiectivului 2 întro măsură mult sub nivelul așteptărilor pentru toate statele membre. În unele țări, este posibil
să nu fie adoptat niciun proiect de modernizare. Întrucât activitățile legate de punerea în
aplicare a Viziunii SSE 2020 depind de finanțarea SSE, absența unui sprijin bugetar suficient
le-ar pune în mare pericol. Au fost evidențiate costul „datelor masive” (infrastructură IT,
competențe mai avansate de IT, competențe statistice și alte competențe) și progresele în
domeniul datelor deschise.
Opțiunea 2b: Program modificat, cu includerea de produse statistice îmbunătățite pentru
alinierea producției de statistici la cele 10 priorități politice ale Comisiei,
echilibrat printr-o restabilire fermă a priorităților (același buget anual ca PSE-ul
actual)
Această opțiune ar presupune o restabilire semnificativă a priorităților produselor statistice
actuale, pentru a facilita îmbunătățirea statisticilor (în special în ceea ce privește actualitatea),
în conformitate cu cele mai urgente nevoi ale utilizatorilor, în special cu cele legate de
statisticile referitoare la inegalitate, la sărăcie și lipsuri materiale, la energie și la mediu.
Pentru a face loc noilor acțiuni, unele colectări de date existente ar trebui reduse semnificativ
ca sferă de aplicare și acoperire (reduceri în ceea ce privește informațiile, defalcările
geografice sau periodicitatea). Posibilele reduceri ale produselor existente s-ar baza pe o
analiză a costurilor și a meritelor relative ale acestor statistici.
Opțiunea 2c: Program modificat, cu includerea de noi produse statistice pentru alinierea
producției de statistici la cele 10 priorități politice ale Comisiei, completate de
inițiative majore pentru reducerea sarcinii respondenților și a costurilor pentru
INS-uri, cu un buget anual majorat
Această opțiune ar implica următoarele produse statistice noi sau îmbunătățite (obiectivul 1),
pe lângă produsele existente ale programului actual, luând în considerare noile nevoi ale
utilizatorilor:

RO

–

îmbunătățirea actualității datelor cu privire la inegalitatea, la sărăcia și la lipsurile
materiale ale persoanelor din Europa (inclusiv estimări rapide);

–

producerea unui număr mai mare de statistici, într-un timp mai scurt, în domeniul
energiei (eficiență, securitate, energie din surse regenerabile, consum, prețuri etc.);

–

îmbunătățirea calității și a actualității datelor de mediu, pentru sprijinirea politicii
privind schimbările climatice și a economiei circulare;

–

măsurarea progreselor pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU;

–

sprijinirea factorilor care favorizează schimbările tehnologice și comerțul electronic;

–

îmbunătățirea previziunilor demografice anuale;

–

extinderea statisticilor referitoare la prețurile locuințelor;
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–

extinderea acoperirii statisticilor privind sectorul serviciilor; și

–

măsurarea globalizării.

De asemenea, această opțiune ar implica noi investiții în infrastructura statistică potrivit
obiectivului 2, care s-ar concentra pe următoarele aspecte:
–

activitate de cercetare pentru o viitoare anchetă socială la nivelul UE, pentru a spori
substanțial flexibilitatea indicatorilor sociali și a oferi răspunsuri mai prompte la
noile nevoi ale utilizatorilor:

–

statistici la cerere și difuzarea ca serviciu: dezvoltarea capacităților de furnizare a
unor produse și servicii de analiză a datelor îmbunătățite și mai numeroase, pentru
sprijinirea, conceperea și monitorizarea politicilor UE, în special în domeniul
competitivității, al economiei circulare, al politicii privind agricultura și alimentele,
precum și al dezvoltării regionale;

–

modernizare, inclusiv utilizarea de noi surse: exploatarea potențialului oferit de
evoluțiile din domeniul digital, în special în ceea ce privește adoptarea de noi surse
de date („date masive”, „internetul obiectelor”); și

–

infrastructură de bază și proiecte-pilot pentru modernizare: consolidarea
infrastructurii statistice europene prin proiecte bazate pe experiența sistemului
european de registre statistice interoperabile ale întreprinderilor (registrul
EuroGroups) și a centrului de recensământ. Dezvoltarea și distribuirea în rândul
autorităților din domeniul statisticii a unor noi instrumente metodologice și de IT și
asigurarea utilizării pe scară mai largă a datelor administrative și a tehnicilor de
conectare a datelor.

Opțiunea 3:

Două programe separate

Această opțiune este asemănătoare cu opțiunea 2b în ceea ce privește obiectivele și activitățile
planificate, dar se concentrează pe o modalitate diferită de gestionare a activităților: prin
intermediul a două programe diferite, dintre care unul s-ar concentra exclusiv pe modernizare:
–

prelungirea PSE-ului actual pe perioada 2018-2020 și alinierea la calendarul CFM,
fără aspectele referitoare la modernizare (obiectivul 2 al programului actual);

–

un program separat care să se concentreze pe modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii statistice europene, al cărui conținut ar reflecta obiectivul 2 conform
opțiunii 2b. Nu este posibilă stabilirea unui calendar diferit pentru acest al doilea
program (de exemplu, dincolo de 2020), deoarece calendarul este determinat de
CFM-ul actual (care se încheie în 2020).

Opțiunea de politică preferată
Evaluarea impactului a examinat impactul opțiunilor asupra principalelor grupuri de părți
interesate, pe baza mai multor criterii. Impactul asupra utilizatorilor a fost evaluat pe baza
actualității, relevanței și armonizării, în timp ce impactul asupra producătorilor de statistici a
fost analizat pe baza reducerii costurilor și gradului de utilizare în comun a infrastructurii.
Reducerea sarcinii a fost criteriul principal de evaluare a impactului asupra respondenților. De
asemenea, a fost analizat impactul fiecărei opțiuni asupra bugetului UE.
În urma analizei multicriteriale, a reieșit că opțiunea 2c este opțiunea de politică preferată.
Această opțiune ar avea impactul cel mai pozitiv asupra actualității, datorită noilor acțiuni
care vizează îmbunătățirea actualității statisticilor cu privire la inegalitate, la sărăcie și la
lipsurile materiale, precum și a datelor din domeniile energiei și mediului. Se preconizează că
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relevanța statisticilor pentru factorii de decizie politici se va îmbunătăți semnificativ prin
adoptarea acestei opțiuni, datorită investițiilor în domenii noi, restabilirii priorităților, unei
acțiuni de creștere a capacităților de furnizare a unor servicii și produse îmbunătățite și mai
numeroase (de exemplu statistici la cerere) și difuzării îmbunătățite.
În ceea ce privește producătorii de statistici, opțiunea 2c va contribui la satisfacerea noilor
cerințe stabilite prin obiectivele 1 și 2, prin majorarea bugetului alocat PSE, așa cum au
solicitat principalele părți interesate. Un procent substanțial din bugetul suplimentar va fi
distribuit statelor membre prin granturi, permițându-le acestora să își continue modernizarea
sistemelor de producție și să exploateze noi surse de date.
Se preconizează că opțiunea 2c va reduce și mai mult sarcina de răspuns generală a
întreprinderilor și a cetățenilor, deși majoritatea efectelor se vor concretiza numai pe termen
mediu, întrucât utilizarea noilor surse de date va fi implementată treptat și va depinde de
condițiile existente la nivel local în statele membre.
Realizarea opțiunii de politică preferate ar presupune o majorare a bugetului operațional
alocat PSE pentru perioada 2018-2020. Evaluarea impactului a concluzionat că numai prin
investiții suplimentare se poate asigura dezvoltarea de noi produse statistice și date mai
actuale, așa cum au solicitat utilizatorii, fără a reduce finanțarea altor statistici foarte
relevante. De asemenea, vor fi necesare investiții suplimentare în infrastructura statistică (atât
la nivel de state membre cât și la nivelul Eurostat), pentru a facilita utilizarea de noi surse de
date la producerea de informații statistice personalizate în funcție de nevoile utilizatorilor,
ceea ce va reduce costurile administrative și sarcina de răspuns.
Alte efecte
Propunerea va avea efecte indirecte de ordin economic, social și de mediu. În ceea ce privește
economia, această inițiativă va determina eficientizarea bazei de dovezi statistice (de exemplu
referitor la globalizare, la sectorul serviciilor, la inovare) pentru politicile care contribuie la
stimularea și la consolidarea creșterii economice. De asemenea, propunerea va permite
îmbunătățirea capacității de evaluare a impactului social al deciziilor politice economice.
Impactul asupra gradului de ocupare a forței de muncă, a ratei șomajului, a tendințelor
sărăciei și a pieței muncii în general va prezenta un interes deosebit. Îmbunătățirea actualității
indicatorilor sociali, împreună cu indicatorii macroeconomici existenți, va permite o analiză
decizională mai integrată și mai eficientă. Referitor la mediu, propunerea va facilita politicile
care contribuie la creșterea durabilă, furnizând statistici îmbunătățite în domeniile energiei și
mediului.
•

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Deoarece PSE este o inițiativă orizontală, el nu face parte din programul REFIT al Comisiei.
Cu toate acestea, Comisia a lansat trei inițiative REFIT în domeniile specifice ale statisticilor
agricole, sociale și privind întreprinderile. Acestea sunt concepute pentru a veni în
completarea eforturilor de modernizare preconizate în temeiul prezentei inițiative, prin
simplificarea și eficientizarea reglementărilor fragmentate referitoare la statisticile privind
agricultura, la anchetele sociale referitoare la persoane și gospodării și la statisticile privind
întreprinderile, precum și pentru a conferi colectărilor de date o mai mare eficiență și
flexibilitate și a reduce sarcina respondenților. Cu toate acestea, inițiativele pot fi puse în
aplicare numai pe termen mediu-lung și vor depăși termenul programului prelungit.
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•

Drepturi fundamentale

Nu se aplică.
4.

IMPLICAȚIILE BUGETARE

Suma totală care va trebui suportată de la bugetul UE pentru prelungirea programului (20182020) este de 218,1 milioane EUR (prețuri curente).
Implicațiile bugetare detaliate sunt prezentate în fișa financiară legislativă.
5.

ALTE ELEMENTE

•

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Potrivit articolului 15 alineatul (3) revizuit, până la 31 decembrie 2021 și după consultarea
Comitetului SSE și a Comitetului consultativ european pentru statistică, Comisia va prezenta
Parlamentului European și Consiliului un raport final de evaluare privind punerea în aplicare a
programului. Aceasta se va face în conformitate cu orientările Comisiei.
Pe baza experienței evaluării la jumătatea perioadei a PSE pentru 2013-2017, Eurostat a
început să asocieze activitățile din cadrul programului de lucru anual cu cei 114 indicatori din
PSE. Aceasta va avea dublul avantaj de a facilita evaluările viitoare și de a permite
monitorizarea anuală automată prin care se verifică dacă toți indicatorii PSE sunt atinși.
•

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.
•

Explicație detaliată a dispozițiilor propuse

Propunerea modifică PSE 2013-2017 prin includerea de noi produse statistice, în vederea
alinierii producției de statistici la cele 10 priorități politice ale Comisiei, completate de
inițiative vizând modernizarea metodelor de producere a statisticilor și reducerea sarcinii
respondenților și a costurilor pentru INS-uri.

RO
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2016/0265 (COD)
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin
prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020
(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338
alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
Întrucât:
(1)

Dovezile fiabile și relevante bazate pe statistici europene sunt absolut esențiale pentru
măsurarea progresului și pentru evaluarea eficienței politicilor și a programelor
Uniunii, în special în contextul strategiei Europa 2020 și al Agendei pentru locuri de
muncă, creștere, echitate și schimbări democratice.

(2)

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului3, programul statistic european trebuie să asigure cadrul de elaborare, de
producere și de difuzare a statisticilor europene, stabilind principalele domenii și
obiective ale acțiunilor avute în vedere pentru o perioadă care corespunde cadrului
financiar multianual.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului4 acoperă
numai perioada 2013-2017, în vreme ce cadrul financiar multianual actual este valabil
până în 2020. Prin urmare, regulamentul ar trebui modificat în sensul prelungirii
programului statistic european până în anul 2020.

1
2
3

4

RO

JO C […], […], p. […].
JO C […], […], p. […].
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind
statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al
Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și
a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale
Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind
programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).
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(4)

În contextul angajamentului pentru o mai bună legiferare, politicile Uniunii ar trebui să
fie din ce în ce mai mult concepute și monitorizate pe baza unor dovezi solide.
Statisticile europene joacă un rol special în acest sens și pot avea un impact real, mai
ales în domeniile de politică în care capacitatea de a reacționa prompt este esențială
pentru succesul politicilor.

(5)

Prin urmare, îmbunătățirea statisticilor este crucială pentru a obține rezultate mai bune
și pentru a contribui la o Europă mai bună și sunt necesare eforturi mai mari pentru
stimularea investițiilor în statisticile oficiale, atât la nivel european, cât și la nivelurile
naționale. Aceasta ar trebui să constituie un instrument de orientare în domeniile de
politică prioritare și în vederea consolidării capacităților, alături de îndrumările actuale
și activitățile de restabilire a priorităților aflate în curs. Mai exact, ar trebui luate
măsuri pentru soluționarea celor mai urgente lacune statistice, pentru îmbunătățirea
actualității datelor și pentru sprijinirea priorităților politice și a coordonării politicilor
economice prin semestrul european. De asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să
furnizeze noi previziuni demografice, în strânsă colaborare cu institutele naționale de
statistică, pentru a actualiza analiza implicațiilor economice și bugetare ale
îmbătrânirii populației.

(6)

Ar trebui continuată dezvoltarea de conturi experimentale referitoare la ecosisteme și
de statistici privind schimbările climatice, inclusiv a celor relevante pentru adaptarea
la schimbările climatice și pentru „amprentele de carbon”, în special pentru a sprijini
punerea în aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și a Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilă. Uniunea energetică europeană și cadrul de politici privind clima și
energia până în 2030, care vizează transformarea sistemului energetic și economic al
Uniunii în unul mai competitiv, mai sigur și mai durabil, vor necesita noi statistici
privind consumul de energie, eficiența energetică, energia din surse regenerabile,
dependența energetică și securitatea aprovizionării.

(7)

Prelungirea programului reprezintă o oportunitate de a efectua adaptări și de a reflecta
noile orientări, pentru a completa obiectivele existente și stabilirea în permanență a
priorităților.

(8)

O majorare adecvată a bugetului alocat statisticilor la nivelul UE ar trebui să sprijine
aceste modificări aduse programului și să creeze o valoare adăugată și rezultate
semnificative, prin proiecte de mare anvergură, efecte de mobilizare structurală și
economii de scară de care vor beneficia sistemele statistice din toate statele membre.

(9)

Prezentul Regulament stabilește un pachet financiar pentru prelungirea programului
statistic european pe perioada 2018-2020. În cadrul procedurii bugetare anuale, acesta
va constitui principala valoare de referință, conform definiției de la punctul 17 din
Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie5.

(10)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv prelungirea programului
statistic european pe perioada 2018-2020, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de
către statele membre și, în consecință, poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii,
Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul
proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

5

RO

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind
disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p.
1).
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(11)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, proiectul de propunere pentru
prelungirea programului statistic european pe perioada 2018-2020 a fost transmis spre
examinare prealabilă Comitetului Sistemului Statistic European, Comitetului
consultativ european pentru statistică, instituit prin Decizia nr. 234/2008/CE a
Parlamentului European și a Consiliului6, și Comitetului pentru statistici monetare,
financiare și referitoare la balanțe de plăți, instituit prin Decizia 2006/856/CE a
Consiliului7.

(12)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 99/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (UE) nr. 99/2013 se modifică după cum urmează:
(1)

La articolul 1 se adaugă următorul paragraf:
„Programul se prelungește pentru a acoperi perioada 2018-2020.”

(2)

La articolul 7 alineatul (1) se introduce următorul paragraf:
„Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului pe
perioada 2018-2020 este de 218,1 milioane EUR și este inclus în perioada de
programare 2014-2020.”

(3)

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:
„Protejarea intereselor financiare ale Uniunii
(1) Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că, atunci când
sunt puse în aplicare activități finanțate în temeiul prezentului regulament,
interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive
împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale
consecvente și eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor
plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin aplicarea de sancțiuni
administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive.
(2) Comisia și Curtea de Conturi sau reprezentanții acestora au competența de a
audita, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, toți beneficiarii
granturilor, contractanții, subcontractanții și părțile terțe care au beneficiat, direct
sau indirect, de fonduri din partea Uniunii în temeiul programului.
(3) Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua inspecții și
controale la fața locului în ceea ce privește operatorii economici vizați direct sau
indirect de această finanțare, în conformitate cu procedurile prevăzute de
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului8 și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului9, pentru
a stabili existența fraudei, a corupției sau a oricăror alte activități ilegale care
afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu

6

7

8
9
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Decizia nr. 234/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de instituire a
Comitetului consultativ european pentru statistică și de abrogare a Deciziei 91/116/CEE a Consiliului (JO L
73, 15.3.2008, p. 13).
Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici
monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (JO L 332, 30.11.2006, p. 21).
JO L 248, 18.9.2013, p. 1.
JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
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o decizie de acordare a unui grant sau cu un contract finanțat direct sau indirect în
contextul prezentului regulament.
(4) Acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și
acordurile de grant, deciziile de acordare a unui grant și contractele rezultate din
punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres
Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și
inspecții la fața locului.
(5) În cazul în care punerea în aplicare a unei acțiuni este externalizată sau
subdelegată, în totalitate sau în parte, sau în cazul în care se impune atribuirea
unui contract de achiziții publice sau a unui sprijin financiar unei părți terțe,
contractul, acordul de grant sau decizia de grant includ obligația contractantului
sau a beneficiarului de a impune oricărei părți terțe implicate acceptarea explicită
a acestor competențe ale Comisiei, ale Curții de Conturi și ale OLAF.
(6) Alineatele (4) și (5) se aplică fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3).“
(4)

Articolul 15 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„Până la 31 decembrie 2021 și după consultarea Comitetului SSE și a Comitetului
consultativ european pentru statistică, Comisia prezintă Parlamentului European și
Consiliului un raport final de evaluare privind punerea în aplicare a programului.”

(5)

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
El se aplică de la 1 ianuarie 2018.
Prezentul regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele
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Pentru Consiliu
Președintele
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ
1.

CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.

Denumirea propunerii/inițiativei
Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru
perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020.
Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB1

1.2.

29 Statistici (29 01 – Sprijin administrativ pentru domeniul de politică „Statistici”;
29 02 – Programul statistic european)
Tipul propunerii/inițiativei

1.3.

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă
 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-

pilot/a unei acțiuni pregătitoare2
 Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente
 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă

1.4.

Obiectiv(e)

1.4.1.

Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă
Propunerea respectă prioritățile Uniunii Europene, întrucât statisticile elaborate,
produse și difuzate în cadrul programului statistic european (PSE) vor contribui la
punerea în aplicare a politicilor UE, precum Strategia Europa 2020 pentru „o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” și alte politici vizate de cele 10
domenii prioritare ale Comisiei pentru perioada 2014-2019 (agenda pentru locuri de
muncă, creștere, echitate și schimbări democratice).

1.4.2.

Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză
Obiectivele specifice 1 și 4:
Furnizarea de informații statistice de actualitate în sprijinul elaborării, monitorizării
și evaluării politicilor Uniunii, reflectând în mod corespunzător prioritățile și
asigurând, în același timp, un echilibru între domeniul economic, cel social și cel de
mediu și deservind nevoile unei game largi de utilizatori de statistici europene,
inclusiv alți factori de decizie, cercetători, întreprinderi și cetățeni europeni în
general, într-un mod rentabil și fără dublări inutile ale eforturilor.
Asigurarea furnizării consecvente a acestor statistici pe întreaga durată a
programului, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze mecanismele Sistemului
statistic european (SSE) de stabilire a priorităților.
Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză
3403 – Producerea de informații statistice
Obiectivul specific 2:

1
2
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ABM: gestiune pe activități; ABB: întocmirea bugetului pe activități.
Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
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Punerea în aplicare de noi metode de producere a statisticilor europene care vizează
sporirea eficienței și îmbunătățirea calității.
Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză
3403 — Producerea de informații statistice;
3480 — Sprijin administrativ pentru Eurostat;
3481 — Strategia politică și coordonarea Eurostat
Obiectivul specific 3:
Consolidarea parteneriatului în cadrul Sistemului statistic european, precum și în
afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său de lider la nivel mondial în
domeniul statisticilor oficiale
Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză
3481 – Strategia politică și coordonarea Eurostat
Mai multe obiective detaliate sunt furnizate în cadrul programelor de lucru anuale ale
Comisiei în domeniul statisticii.
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1.4.3.

Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate
A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor
vizați/grupurilor vizate.

Prezenta inițiativă urmărește să stabilească cadrul legislativ pentru PSE pe durata
cadrului financiar multianual (CFM) și să ofere SSE sprijinul financiar de care are
nevoie pentru a putea:

1.4.4.

−

să furnizeze utilizatorilor informații statistice de înaltă calitate și să acopere
lacunele statistice cele mai urgente, concentrându-se pe o serie de domenii
prioritare care reflectă cele 10 priorități politice ale Comisiei;

−

să permită producătorilor de statistici oficiale să creeze capacitatea permanentă
necesară pentru a răspunde într-un timp mai scurt nevoilor emergente și pentru a
adapta infrastructura statistică astfel încât să permită exploatarea potențialului
unor noi surse de date;

−

să reducă și mai mult sarcina respondenților (întreprinderi și indivizi) prin
creșterea eficienței și productivității SSE; și

−

să consolideze parteneriatul în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a
asigura rolul său de lider la nivel mondial în domeniul statisticilor oficiale.

Indicatori de rezultat și de impact
A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Următorii indicatori-cheie de performanță sunt stabiliți în declarația și în planurile de
gestiune ale programului și sunt incluși în rapoartele anuale de activitate privind
actualul PSE (2013-2017); majoritatea vor fi utilizați de asemenea pentru
monitorizarea punerii în aplicare a prelungirii programului pe perioada 2018-2020:
Indicatori referitori la percepția utilizatorilor (sursa: ancheta anuală privind gradul de
satisfacție a utilizatorilor realizată de Eurostat):
1.

Procentul de utilizatori care apreciază calitatea generală a datelor și a serviciilor
furnizate de Eurostat drept „foarte bună” sau „bună”.

2.

Procentul de utilizatori care apreciază calitatea generală a statisticilor europene
drept „foarte bună” sau „bună”.

3.

Procentul de utilizatori care apreciază actualitatea statisticilor europene pentru
propriile scopuri drept „foarte bună” sau „bună”.

4.

Procentul de utilizatori care apreciază comparabilitatea statisticilor europene
între regiuni și țări drept „foarte bună” sau „bună”.

Indicatori faptici:
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5.

Numărul extragerilor de date (în milioane) efectuate de utilizatori externi din
bazele de date publice Eurostat prin intermediul site-ului web Eurostat (sursa:
rapoarte de monitorizare a difuzării statisticilor Eurostat prin mijloace
electronice).

6.

Punctualitatea unui eșantion de statistici: numărul mediu de zile în minus
(pozitiv) sau în plus (negativ) comparativ cu ținta stabilită prin lege. Eșantionul
este preluat din cadrul principalilor indicatori economici europeni (PIEE) (sursa:
raportul anual al Eurostat privind situația cerințelor în materie de informare în
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cadrul UEM, astfel cum a fost prezentat Comitetului economic și financiar), plus
comerțul exterior al UE (sursa: Eurostat).
7.

Lungimea seriilor temporale ale unui eșantion de statistici (euro-indicatori —
serii active – sursa: baza de date a Eurostat).

Indicatori bazați pe autoevaluare (câte unul pentru fiecare obiectiv):
8.

Gradul de realizare a fiecărui obiectiv specific, măsurat ca procent din realizarea
activităților/produselor aferente (sursa: monitorizări efectuate de două ori pe an).

Pentru monitorizarea punerii în aplicare a prelungirii programului pe perioada 20182020, vor fi efectuate următoarele îmbunătățiri:
Unul dintre indicatorii referitori la „percepția utilizatorilor” (nr. 1-4) – care se
bazează pe o sursă unică și nu sunt legați în mod univoc de programul sau de bugetul
Eurostat – va fi eliminat (nr. 2).
Indicatorul actual cu nr. 7 referitor la lungimea seriilor temporale ale unui eșantion
de statistici va fi înlocuit cu un indicator mai robust, care va acoperi toate domeniile
statistice și va lua în considerare prevederea de serii „înlocuitoare” pentru seriile
temporale întrerupte (de exemplu din cauza unei modificări a metodologiei). Această
nouă versiune a indicatorului va fi strâns legată de obiectivele programului și va fi
influențată în mod direct sau într-o mare măsură de bugetul UE.
Un indicator suplimentar va măsura numărul de „statistici” diferite (adică indicatori,
subindicatori, defalcări, unități etc.) puse la dispoziția utilizatorilor (per ansamblu și
pentru principalele domenii statistice afectate în special de prelungirea PSE, spre
exemplu statisticile sociale și de mediu). Acest indicator ar putea fi completat cu
numărul de puncte de date/valori/cifre. Principala diferență dintre cei doi indicatori
este aceea că cel de-al doilea crește, de asemenea, de fiecare dată când sunt
disponibile cifre mai recente, în vreme ce primul crește numai când sunt produse noi
tipuri de statistici. Acești indicatori noi vor fi strâns legați de obiectivele programului
și vor fi influențați în mod direct sau într-o mare măsură de bugetul UE.
Va fi analizată, de asemenea, posibilitatea de a defini un indicator al actualității
îmbunătățit și de a dezvolta o rutină IT pentru calcularea acestuia pe baza datelor
disponibile în bazele de date publice ale Eurostat. Dacă un astfel de indicator al
actualității poate fi pus în aplicare, el va înlocui indicatorul actual nr. 3.
1.5.

Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.

Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung
În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009,
PSE trebuie să asigure cadrul necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea
statisticilor europene, stabilind principalele domenii și obiective ale acțiunilor avute
în vedere pentru o perioadă care corespunde cu cea a CFM. PSE-urile stabilesc
priorități în ceea ce privește nevoile de informare pentru desfășurarea activităților
UE, precum și bugetul pentru punerea în aplicare a acestora. Întrucât PSE-ul actual
se încheie în 2017, este necesară prelungirea acestuia pentru a acoperi perioada 20182020.
Cererea de statistici oficiale se află la un nivel ridicat față de alte surse de informare,
deoarece acestea sunt produse și difuzate în conformitate cu principii și cu criterii de
calitate specifice și, prin urmare, prezintă valoare adăugată pentru utilizatori. Este
necesară acoperirea unor lacune statistice dacă se dorește ca statisticile să ofere un
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sprijin îmbunătățit politicilor UE. Actualitatea anumitor statistici trebuie să fie urgent
îmbunătățită, astfel încât să poată oferi informațiile necesare în contextul exercițiului
semestrului european. Necesitatea de statistici determinată de cele 10 priorități
politice ale Comisiei și de creșterea complexității societăților pune sub semnul
întrebării relevanța statisticilor europene actuale.
Deși sistemele naționale de statistică au depus un efort semnificativ pentru
modernizarea propriilor metode de producție cu sprijinul PSE 2013-2017,
infrastructura actuală de producere a statisticilor nu este încă suficient de flexibilă
pentru a oferi date statistice noi atunci când sunt necesare, limitând totodată costurile
asociate și sarcina administrativă. Dacă nivelul actual al investițiilor nu va crește,
SSE nu va putea să satisfacă cererea tot mai mare de statistici sau necesitatea ca
acestea să fie disponibile într-un timp mai scurt.
Părțile care vor fi afectate în modul cel mai direct de prezenta propunere sunt
utilizatorii de statistici (de exemplu factorii de decizie politici, întreprinderile, presa,
cercetătorii și publicul general la nivelul UE și la nivel național), producătorii de
statistici (institutele naționale de statistică și alte autorități naționale) și respondenții
(gospodării și întreprinderi).
1.5.2.

Valoarea adăugată a implicării UE
Statele membre colectează informații statistice la nivel național, însă, pentru ca
datele la nivelul UE să fie comparabile, aceste colectări trebuie să fie efectuate în
conformitate cu aceleași principii armonizate. Numai printr-o abordare coordonată în
ceea ce privește elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, astfel cum
prevede PSE, pot fi garantate coerența și comparabilitatea necesare ale statisticilor
relevante pentru domeniile de activitate ale UE. Acțiunea la nivelul UE propusă ar
contribui, de asemenea, la o utilizare eficace a resurselor (datorită economiilor de
scară) și ar sprijini autoritățile naționale în vederea dezvoltării propriilor capacități în
ceea ce privește armonizarea și metodologiile.

1.5.3.

Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare
S-a efectuat o analiză riguroasă a evaluării programului statistic comunitar pentru
perioada 2008-2012, a evaluării la jumătatea perioadei a PSE pentru 2013-2017 și a
evaluărilor finale ale programului pentru modernizarea statisticilor europene
referitoare la întreprinderi și comerț (programul MEETS).
Evaluarea la jumătatea perioadei a PSE pentru 2013-2017 a condus la concluzia că
programul este în general bine pus în aplicare, 17 din 23 de obiective detaliate fiind
pe cale de finalizare. PSE oferă o bună valoare adăugată la nivelul UE, este
desfășurat în mod eficient, răspunde la nevoile utilizatorilor și este consecvent cu alte
programe statistice. De exemplu, adoptarea de noi metode de producere a statisticilor
sprijină abordările utilizate în cadrul întregului SSE. Evaluarea evidențiază trei
recomandări pentru a ghida și a optimiza în continuare punerea în aplicare a
programului:

RO

−

să se acorde o atenție deosebită obiectivelor în cazul cărora s-au întâmpinat
probleme;

−

să se asigure resurse suficiente pentru menținerea nivelului necesar de investiții
în vederea modernizării producției de statistici europene; și

−

să se identifice și să se pună în aplicare, la nivelul UE, proiecte care pot
maximiza valoarea adăugată europeană.
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1.5.4.

Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare
Decizia 2012/504/UE a Comisiei3 definește rolul și responsabilitățile Eurostat în
cadrul organizării interne a Comisiei, în ceea ce privește elaborarea, producerea și
difuzarea de statistici. În ceea ce privește planificarea și programarea de acțiuni în
domeniul statisticii, articolul 5 din decizie prevede că activitățile referitoare la
statisticile europene trebuie să fie stabilite de PSE și de programul de lucru anual,
astfel cum sunt menționate la articolele 13, respectiv 17 din Regulamentul (CE) nr.
223/2009.

3
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Decizia 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat (JO L 251, 18.9.2012, p. 49).
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1.6.

Durata și impactul financiar
 Propunere/inițiativă pe durată determinată

–  Propunere/inițiativă în vigoare de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie
2020
–  Impact financiar din 2018 până în 2020 asupra creditelor de angajament și din
2018 până în 2024 asupra creditelor de plată.
 Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată
– Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în
AAAA,
– urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.
1.7.

Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)
 Gestiune directă asigurată de către Comisie

–  prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
–  prin intermediul agențiilor executive
 Gestiune partajată cu statele membre
 Gestiune indirectă cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:
–  țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
–  organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
–  BEI și Fondului european de investiții;
–  organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;
–  organismelor de drept public;
–  organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să
prezinte garanții financiare adecvate;
–  organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu
punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții
financiare adecvate;
–  persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în
cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.
–

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

RO
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2.

MĂSURI DE GESTIONARE

2.1.

Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare
A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.

Articolul 1 alineatul (3) din regulamentul propus prevede că, până la 31 decembrie
2021 și după consultarea Comitetului SSE și a Comitetului consultativ european
pentru statistică, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un
raport final de evaluare privind punerea în aplicare a programului. Evaluarea va fi
desfășurată în conformitate cu orientările Comisiei.
Pe baza experienței evaluării la jumătatea perioadei a PSE pentru 2013-2017,
Comisia (Eurostat) a început să asocieze activitățile din cadrul programului de lucru
anual cu cei 114 indicatori din PSE. Aceasta va avea dublul avantaj de a facilita
evaluările viitoare și de a permite monitorizarea anuală automată prin care se verifică
dacă toți indicatorii PSE sunt atinși. Învățămintele desprinse din experiențele
anterioare au fost luate în considerare la întocmirea proiectului de propunere și sunt
prezentate în secțiunea 1.5.3 de mai sus. Rezultatele consultării părților interesate și
evaluarea impactului sunt prezentate în secțiunea 3 a expunerii de motive.
2.2.

Sistemul de gestiune și de control

2.2.1.

Riscul (riscurile) identificat(e)
Modul de gestionare a programului propus este gestiunea centralizată directă de către
Comisie. Din punct de vedere financiar, programul va fi pus în aplicare prin
atribuirea de contracte, în special în domeniul statisticii și în cel al serviciilor IT,
precum și prin granturi (care vizează în principal autoritățile naționale din domeniul
statisticii).
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 permite acordarea directă de granturi autorităților
respective. În ceea ce privește granturile, unul dintre principalele riscuri identificate
se referă la calcularea costurilor cu personalul; nivelul de risc referitor la
rambursarea costurilor cu personalul a fost redus prin introducerea sistemului
costurilor unitare [Decizia C(2014) 6332 a Comisiei].
Evaluările ex post anuale ale calității nu au evidențiat nicio problemă relevantă
referitoare la achizițiile publice. Observațiile emise de serviciul de audit intern al
Comisiei și de Curtea de Conturi Europeană în perioada 2011/2012 au fost
soluționate. De atunci, nu au mai avut loc audituri în domeniul achizițiilor publice.
Conducerea Eurostat nu a identificat niciun risc semnificativ în acest domeniu.

2.2.2.

Informații privind sistemul de control intern instituit
Strategia de control a Eurostat pentru perioada 2012-2017 va fi revizuită și
prelungită, astfel încât să acopere perioada de prelungire a PSE pentru anii 20182020. Strategia se va baza pe o analiză și o evaluare a riscurilor, care vor fi
desfășurate înainte de prelungirea programului.
Principalele elemente ale sistemului de control intern sunt și vor continua să fie
verificarea ex ante a aspectelor operaționale și financiare ale fiecărei tranzacții
financiare (legalitatea, regularitatea și buna gestiune financiară) în conformitate cu
articolul 66 alineatul (5) din Regulamentul financiar. Controalele ex ante vizează
întregul ciclu de cheltuieli, de la planificarea și programarea granturilor și a
achizițiilor publice până la efectuarea plăților. În acest scop, se vor efectua controale
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pentru fiecare tranzacție, utilizând liste de control specifice care vor trebui folosite de
fiecare actor din circuitul financiar. Acolo unde este cazul, pot fi avute în vedere
analize și evaluări de risc suplimentare, pe baza rezultatelor controalelor anuale.
Acolo unde este cazul, pot fi desfășurate, de asemenea, verificări ex ante și controale
ex post consolidate.
La execuția bugetului programului vor contribui, de asemenea, supravegherea
corespunzătoare, raportarea financiară și cea bazată pe performanță, auditul și
evaluarea, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și cu respectarea
cerințelor în materie de legalitate și de regularitate.
2.2.3.

Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de
risc de eroare
Se consideră că strategia de control a programului va menține riscul de
neconformitate sub pragul de semnificație de 2 %, care respectă obiectivele de
control intern și de gestiune a riscurilor din cadrul planului strategic al Eurostat
pentru perioada 2016-2020. Sistemul de control intern (și costurile acestuia) sunt
considerate adecvate pentru atingerea acestui obiectiv. Se va asigura
complementaritatea între aceste surse de garantare a siguranței, pentru a se evita
dublarea eforturilor și pentru a permite realizarea unor controale rentabile. Eurostat
consideră că acoperirea costurilor tuturor controalelor va necesita aproximativ 4,5 %
din bugetul programului. Beneficiile controalelor (pe lângă asigurarea conformității
cu dispozițiile de reglementare) includ creșterea raportului calitate-preț, efecte
disuasive, sporirea eficienței și îmbunătățirea sistemului.

2.3.

Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor
A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

La 30 octombrie 2013, Eurostat și-a adoptat Strategia antifraudă pentru perioada
2014-2017, în conformitate cu Strategia antifraudă a Comisiei (SAFC) din 24 iunie
2011. Strategia Eurostat prevede trei obiective operaționale:
(i) consolidarea componentelor antifraudă existente;
(ii) o mai bună integrare a componentelor antifraudă în evaluarea/gestionarea
riscurilor de către Eurostat, precum și în procedurile de audit, de planificare, de
raportare și de monitorizare; și
(iii) consolidarea capacităților și a acțiunilor de sensibilizare antifraudă ale Eurostat,
ca parte din cultura antifraudă a Comisiei.
Strategia este însoțită de un plan de acțiune antifraudă. Pe perioada de valabilitate a
strategiei, punerea în aplicare a acesteia va fi monitorizată de două ori pe an, cu
raportare către conducere.
În 2017, Eurostat va evalua impactul strategiei și o va actualiza în consecință. În
2016, ca punct intermediar în evaluarea strategiei, Eurostat își va revizui planul de
acțiune antifraudă.
Revizuirea strategiei și a planului de acțiune se va face pe baza metodologiei și a
îndrumărilor OLAF actualizate emise în februarie 2016.

RO
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3.

IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.

Rubrica (rubricile) din CFM și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli
afectată (afectate)
 Linii bugetare existente
În ordinea rubricilor din CFM și a liniilor bugetare.
Tipul
cheltuielilor

Linia bugetară
Rubrica din
CFM

Rubrica 1a
Competitivitate pentru creștere economică și
ocuparea forței de muncă

Dif./Nedif.1

Țări
AELS2

Țări
candidate3

Țări terțe

În sensul
articolului 21
alineatul (2) litera
(b) din
Regulamentul
financiar

29.02.01
Prelungirea PSE pe perioada 20182020 – furnizarea de informații
statistice de calitate, punerea în
aplicare de noi metode de producere a
statisticilor europene și consolidarea
parteneriatului în cadrul SSE

Dif.

DA

NU

NU

NU

Nedif.

DA

NU

NU

NU

29.01.04.01
Cheltuieli de sprijin pentru PSE

1
2
3

RO

Contribuție

Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
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3.2.

Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.

Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor
Milioane EUR (cu trei zecimale)

Număr

Rubrica din CFM

DG ESTAT

Rubrica 1a
Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

Anul
2021 și
anii
următori

A se introduce atâția ani câți
sunt considerați necesari
pentru a reflecta durata
impactului (cf. punctul 1.6)

Anul
20181

Anul
2019

Anul
2020

59,475
5,829

73,245
28,141

75,486
51,027

3,230

3,313

3,397

9,940

62,705

76,558

78,883

218,146

9,059

31,454

54,424

59,475

73,245

75,486

TOTAL

 Credite operaționale
29.0201

Angajamente

(1)

Plăți

(2)

Angajamente

(1a)

Plăți

(2a)

123,209

208,206
208,206

 Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor
programe2
29.010401

(3)

Angajamente

TOTAL credite
pentru DG ESTAT

 TOTAL credite operaționale
1
2

RO

Plăți

Angajamente

=1+1a
+3
=2+2a
+3

(4)

123,209

218,146

208,206

Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și
cercetare directă.
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Plăți

 TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din
bugetul anumitor programe

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 1 din CFM

(5)

5,829

28,141

51,027

(6)

3,230

3,313

3,397

9,940
218,146

Angajamente

=4+ 6

62,705

76,558

78,883

Plăți

=5+ 6

9,059

31,454

54,424

123,209

123,209

208,206

218,146

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici: NU SE APLICĂ
 TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

 TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din
bugetul anumitor programe

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-4 din CFM
(suma de referință)

RO

(6)

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6
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Rubrica din CFM

5

„Cheltuieli administrative”
Milioane EUR (cu trei zecimale)
A se introduce atâția ani câți
sunt considerați necesari pentru
a reflecta durata impactului (cf.
punctul 1.6)

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

88,904

87,148

85,392

261,444

3,290

3,290

3,290

9,870

92,194

90,438

88,682

271,314

92,194

90,438

88,682

271,314

TOTAL

DG ESTAT
 Resurse umane
 Alte cheltuieli administrative
TOTAL DG ESTAT

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 5 din CFM

Credite

(Total angajamente
total plăți)

=

Milioane EUR (cu trei zecimale)
Anul
Anul
20183

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-5 din CFM

3

RO

Anul
2019

Anul
2020

Angajamente

154,899

166,996

167,565

Plăți

101,253

121,892

143,106

2021 și
anii
următori

A se introduce atâția ani
câți sunt considerați
necesari pentru a reflecta
durata impactului (cf.
punctul 1.6)

TOTAL

489,460
123,209

489,460

Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
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Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.2.

–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale
–  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:
Anul
2018

A se indica
obiectivele și
realizările


Anul
2019

A se introduce atâția ani câți sunt considerați
necesari pentru a reflecta durata impactului (cf.
punctul 1.6)

Anul
2020

TOTAL

REALIZĂRI
1

Tip

Costuri
medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

OBIECTIVELE SPECIFICE NR. 1 și 4

Nr.

Cost
uri

Nr.

Cost
uri

Nr.

Costuri

Nr.
total

Costuri
totale

2

Furnizarea de informații statistice de actualitate în sprijinul elaborării, monitorizării și evaluării politicilor Uniunii, care să reflecte în mod corespunzător prioritățile și să asigure, în același
timp, un echilibru între domeniile economic, social și de mediu, precum și să acopere nevoile unei game largi de utilizatori de statistici europene, inclusiv ale altor factori de decizie, cercetători,
întreprinderi și cetățeni europeni în general, în mod rentabil și fără dublări inutile ale eforturilor.
Asigurarea furnizării consecvente de statistici pe întreaga durată a programului, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze mecanismele SSE de stabilire a priorităților.
- Realizare

Activități
statistice

Subtotal pentru obiectivul
specific nr. 1

0,170

215

35,441

264

45,194

267

46,617

746

127,252

0,170

215

35,441

264

45,194

267

46,617

746

127,252

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2
Punerea în aplicare de noi metode de producere a statisticilor europene care vizează sporirea eficienței și îmbunătățirea calității.
- Realizare

Activități
statistice

Subtotal pentru obiectivul
specific nr. 2

0,387

60

22,504

68

26,482

69

27,260

197

76,246

0,387

60

22,504

68

26,482

69

27,260

197

76,246

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3
Consolidarea parteneriatului în cadrul SSE, precum și în afara acestuia, pentru a spori productivitatea și rolul său de lider la nivel mondial în domeniul statisticilor oficiale

1
2

RO

Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)”.
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Activități
statistice

0,056

28

1,530

28

1,569

28

1,609

84

4,708

Subtotal pentru obiectivul
specific nr. 3

0,056

28

1,530

28

1,569

28

1,609

84

4,708

TOTAL

0,204

303

59,475

360

73,245

364

75,486

1027

208,206

- Realizare

RO
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3.2.3.

Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1. Sinteză
–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
–  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ,
conform explicațiilor de mai jos:
Milioane EUR (cu trei zecimale)
Anul
20181

Anul
2019

A se introduce atâția ani câți sunt considerați
necesari pentru a reflecta durata impactului
(cf. punctul 1.6)

Anul
2020

TOTAL

RUBRICA 5 din CFM

Resurse umane

88,904

87,148

85,392

261,444

Alte cheltuieli
administrative

3,290

3,290

3,290

9,870

92,194

90,438

88,682

271,314

Resurse umane

2,584

2,650

2,718

7,952

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

0,646

0,663

0,679

1,988

Subtotal
în afara RUBRICII 5 din
CFM

3,230

3,313

3,397

9,940

TOTAL

95,424

93,751

92,079

281,254

Subtotal RUBRICA 5 din
CFM

În afara RUBRICII 5 din
CFM2

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli de natură administrativă va fi acoperit de creditele DGului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin
resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în
lumina constrângerilor bugetare.

1
2

RO

Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor
și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
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3.2.3.2. Necesarul de resurse umane estimat
–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
–  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor
de mai jos:
Estimări în echivalent normă întreagă
Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

605

593

581

104,6

102,6

100,6

Alte linii bugetare (a se preciza) 29 01 04 01

39,0

39,0

39,0

TOTAL

748,6

734,6

720,6

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata
impactului (cf. punctul 1.6)

 Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)
29 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare
ale Comisiei)
XX 01 01 02 (în delegații)
XX 01 05 01 (cercetare indirectă)
10 01 05 01 (cercetare directă)
XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în
delegații)
- la sediu

XX 01 04 yy 1

- în delegații

XX 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)
10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.
Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru
gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce
ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina
constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:
Funcționari și personal temporar

Sarcinile care urmează să fie îndeplinite se referă în principal la lucrările
metodologice, pe de o parte, și, pe de altă parte, la colectarea, validarea, prelucrarea și
difuzarea informațiilor statistice referitoare la domeniile prevăzute în regulamentele
aplicabile statisticilor europene. Acestea se referă, de asemenea, la activitățile ABB ale
Eurostat „Sprijin administrativ pentru Eurostat” și „Strategia politică și coordonarea
Eurostat”.

Personal extern

Acordarea de sprijin funcționarilor și agenților temporari în vederea îndeplinirii
sarcinilor menționate mai sus.

1

RO

Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
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3.2.4.

Compatibilitatea cu actualul CFM
–  Propunerea/inițiativa este compatibilă cu CFM existent.
–  Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din
CFM.
A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

Se propune o majorare totală de 25,2 milioane EUR față de programarea financiară
existentă la postul bugetar 29 02 01 pentru perioada 2018-2020. Această majorare va
respecta în orice caz plafoanele totale ale Rubricii 1a prevăzute în cadrul financiar
multianual 2014-2020.
–  Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la
revizuirea CFM.
A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză,
precum și sumele aferente.

3.2.5.

Contribuția terților
–  Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.
–  Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:
Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)
A se introduce atâția ani câți sunt
considerați necesari pentru a
reflecta durata impactului (cf.
punctul 1.6)

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

Contribuție primită de la
Confederația Elvețiană

3,899

4,210

4,224

12,333

TOTAL credite
cofinanțate

3,899

4,210

4,224

12,333

RO
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Impactul estimat asupra veniturilor
–  Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
–  Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
–



asupra resurselor proprii

–



asupra diverselor venituri
Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru
venituri:

Credite
disponibile
pentru exercițiul
financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei1
Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt
considerați necesari pentru a reflecta
durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul ………….

Pentru diversele venituri „alocate”, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată
(afectate).

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

1

RO

În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate
trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de colectare.
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