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PROCES VERBAL 

 
asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul static 
european pentru perioada 2013-2017, COM (2013)525 

 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura de 
lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 05.09.2013 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 
privind programul static european pentru perioada 2013-2017, COM (2013)525. 

Propunerea de modificare a Regulamentul (UE) nr. 99/2013 prevede pachetul financiar care 
trebuie alocat pentru cei patru ani din programul statistic european 2013-2017 care sunt incluşi în 
perioada de programare 2014-2020  din Cadrul Financiar Multianual (CFM). 

Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului pentru 2013 este 
fixat la 57,3 milioane EUR şi este inclus în perioada de programare 2007-2013.  

Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului pentru 2014-2017 
este fixat la 234,8 milioane EUR şi este inclus în perioada de programare 2014-2020. 

Se propune astfel modificarea articolului 7 privind finanţarea. Celelalte dispoziţii ale 
regulamentului de instituire a programului statistic european 2013-2017 rămân nemodificate, în 
special obiectivele şi anexa prin care sunt definite rezultatele statistice pentru cei cinci ani în cauză. 

 
 
Analizând textul reglementării,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci constată că  

propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii şi de 
asemenea  propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene. 
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În vederea îndeplinirii misiunii sale Uniunea Europeană are nevoie de statistici fiabile, 
prompte, independente de influenţele politice şi care să fie furnizate într-o formă potrivită pentru 
utilizatori. Pregătirea acestora nu ar trebui să impună o sarcină excesivă pentru furnizorii de date, 
iar colectarea lor trebuie să fie efectuată în conformitate cu principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. 

În privinţa criteriului valorii adăugate a intervenţiei publice la nivelul UE, expunerea de 
motive precizează faptul că rezultatele şi impactul preconizate pe care  propunerea  ar trebui să le 
aibă asupra beneficiarilor vizaţi sunt pozitive. Utilizatorii sunt asiguraţi că statisticile vor fi 
„adecvate scopului” (disponibile la timp şi în conformitate cu nevoile şi cerinţele lor în materie de 
politici). 

Programul statistic european (PSE) este în conformitate cu tratatele, perspectivele financiare 
şi priorităţile politice ale Uniunii Europene, iar nevoia de informaţii statistice menită să sprijine 
politicile UE se reflectă în PSE. Statele membre sunt implicate în elaborarea acestuia, iar principiul 
subsidiarităţii va fi respectat din momentul punerii în aplicare a PSE. 

De asemenea,  PSE va asigura un cadru stabil pentru o programare anuală coerentă, 
structurată şi pentru alocarea resurselor, precum şi o imagine clară asupra direcţiei de dezvoltare a 
Eurostat; PSE va fi supus unei evaluări eficiente şi în cadrul său va fi pus în aplicare un sistem solid 
de management al calităţii. 
 În privinţa criteriului insuficienţei naţionale, în expunerea de motive se precizează că 
eforturile de armonizare, raţionalizare şi reglementare pot fi cel mai bine iniţiate la nivelul Uniunii 
Europene, întrucât la acest nivel se pot realiza cu eficienţă optimă astfel de proiecte. 

Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 
24.09.2013, a hotărât cu unanimitatea membrilor  prezenţi la dezbatere, că propunerea este 
conformă cu principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
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