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Изменение   20 

Нотис Мариас 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 a (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 - като взе предвид Протокол (№ 

1) от Договора за функционирането 

на Европейския съюз относно ролята 

на националните парламенти в 

Европейския съюз, 

Or. el 

 

Изменение   21 

Нотис Мариас 

 

Проект на законодателна резолюция 

Позоваване 4 б (ново) 

 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 - като взе предвид Протокол (№ 

2) от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) относно 

прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, 

Or. el 

Изменение   22 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската 

статистика, са абсолютно 

необходими за измерването на 

напредъка и оценяването на 

(1) Надеждните емпирични данни 

и статистика и избягването на 

неуместно забавяне за 

предоставянето им са абсолютно 

необходими за измерване на напредъка 
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ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и 

демократична промяна. 

и оценяване на ефективността на 

политиките и програмите на Съюза, по-

специално в контекста на стратегията 

„Европа 2020“  изложена в 

Съобщението на Комисията от 3 

март 2010 г., озаглавено „Европа 2020:  

Стратегия за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020), 

Or. en 

 

Изменение   23 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

(1) Надеждни, относими и на 

разположение на всички факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

Or. en 

 

Изменение   24 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 
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абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна, както и ефектите от други 

цели като борбата с бедността и 

неравенството и гарантирането на 

социалното благоденствие и 

устойчивостта на околната среда. 

Or. es 

 

Изменение   25 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. Освен това е важно 

статистиката да се оцени с 

конкретно позоваване на Съюза, 

сведен до 27 държави членки. 

Or. en 

 

Изменение   26 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 

2020“ и на Програмата за работни 

места, растеж, справедливост и 

демократична промяна. 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза и за вземане на 

решения относно продължаването 

или преустановяването на тези 

политики. 

Or. it 

 

Изменение   27 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

(1) Навременни, надеждни и 

относими факти, базирани на 

европейската статистика, са абсолютно 

необходими за измерването на 

напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

Or. el 

 

Изменение   28 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на напредъка и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

(1) Надеждни и относими факти, 

базирани на европейската статистика, са 

абсолютно необходими за измерването 

на въздействието и оценяването на 

ефективността на политиките и 

програмите на Съюза, по-специално в 

контекста на стратегията „Европа 2020“ 

и на Програмата за работни места, 

растеж, справедливост и демократична 

промяна. 

Or. en 

 

Изменение   29 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Висококачествената 

статистика, която се разработва, 

изготвя и разпространява по линия на 

многогодишната Европейска 

статистическа програма, следва да 

допринесе за постигането на целите 

на Програмата на ООН до 2030 г. за 

устойчиво развитие и на Парижкото 

споразумение от 2015 г. чрез 

мониторинг на техните цели и 

задачи, както и да постигне по-добра 

статистика по хоризонтални 

въпроси и по-интегрирана 

статистика за описание на сложни 

социални, екологични и икономически 

явления отвъд традиционните 

измерители на икономическите 

резултати.  

Or. en 
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Изменение   30 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Европейската статистика 

трябва да има цялостен подход 

спрямо Съюза и да излиза извън 

рамките на политиките и 

политическите приоритети на 

Комисията, за да се предоставят 

точни данни, които да помогнат за 

задълбочаване на интеграционните 

процеси в Съюза.   

Or. en 

 

Изменение   31 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Наличието на надеждна и 

всеобхватна европейска статистика 

е важно обществено благо, от което 

се ползват вземащите решения, 

научните работници и обществото 

като цяло. 

Or. es 

 

Изменение   32 

Габриел Мато 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(2) По силата на Регламент (ЕО) № 

223/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета 11с Европейската 

статистическа програма трябва да се 

осигури рамката за разработването, 

изготвянето и разпространението на 

европейска статистика и да се определят 

основните области и целите на 

предвидените дейности за период, който 

съответства на периода, обхванат от 

многогодишната финансова рамка. 

(2) По силата на Регламент (ЕО) № 

223/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета 11с Европейската 

статистическа програма трябва да се 

осигури рамката за разработването, 

изготвянето и разпространението на 

сравнима, висококачествена 

европейска статистика и да се определят 

основните области и целите на 

предвидените дейности за период, който 

съответства на периода, обхванат от 

многогодишната финансова рамка. 

_________________ _________________ 

11 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2009 г. относно европейската 

статистика и за отмяна на Регламент 

(ЕО, Евратом) № 1101/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

предоставянето на поверителна 

статистическа информация на 

Статистическата служба на 

Европейските общности, на Регламент 

(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 

статистиката на Общността и на 

Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 

Съвета за създаване на Статистически 

програмен комитет на Европейските 

общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 

164). 

11 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2009 г. относно европейската 

статистика и за отмяна на Регламент 

(ЕО, Евратом) № 1101/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

предоставянето на поверителна 

статистическа информация на 

Статистическата служба на 

Европейските общности, на Регламент 

(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 

статистиката на Общността и на 

Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 

Съвета за създаване на Статистически 

програмен комитет на Европейските 

общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 

164). 

Or. es 

 

Изменение   33 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) По силата на Регламент (ЕО) № 

223/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета 11с Европейската 

статистическа програма трябва да се 

(2) По силата на Регламент (ЕО) № 

223/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета 11с Европейската 

статистическа програма трябва да се 
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осигури рамката за разработването, 

изготвянето и разпространението на 

европейска статистика и да се определят 

основните области и целите на 

предвидените дейности за период, който 

съответства на периода, обхванат от 

многогодишната финансова рамка. 

осигури рамката за разработването, 

изготвянето и разпространението на 

висококачествена европейска 

статистика и да се определят основните 

области и целите на предвидените 

дейности за период, който съответства 

на периода, обхванат от 

многогодишната финансова рамка. 

_________________ _________________ 

11 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2009 г. относно европейската 

статистика и за отмяна на Регламент 

(ЕО, Евратом) № 1101/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

предоставянето на поверителна 

статистическа информация на 

Статистическата служба на 

Европейските общности, на Регламент 

(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 

статистиката на Общността и на 

Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 

Съвета за създаване на Статистически 

програмен комитет на Европейските 

общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 

164). 

11 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2009 г. относно европейската 

статистика и за отмяна на Регламент 

(ЕО, Евратом) № 1101/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета за 

предоставянето на поверителна 

статистическа информация на 

Статистическата служба на 

Европейските общности, на Регламент 

(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 

статистиката на Общността и на 

Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 

Съвета за създаване на Статистически 

програмен комитет на Европейските 

общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 

164). 

Or. el 

 

Изменение   34 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Регламент (ЕС) № 99/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета12 

обхваща само периода от 2013 г. до 2017 

г., докато настоящата многогодишна 

финансова рамка се разпростира до 2020 

г. Той съответно трябва да бъде изменен 

с оглед удължаване на Европейската 

статистическа програма до 2020 г. 

(3) Регламент (ЕС) № 99/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета12 

обхваща само периода от 2013 г. до 2017 

г., докато настоящата многогодишна 

финансова рамка се разпростира до 2020 

г. Той съответно трябва да бъде изменен 

незабавно с оглед удължаване на 

Европейската статистическа програма 
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до 2020 г. и запълване на 

статистическите пропуски в 

случаите, когато това е необходимо 

по спешност. 

_________________ _________________ 

12 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 януари 2013 г. относно Европейската 

статистическа програма за периода 2013 

— 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12). 

12 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 януари 2013 г. относно Европейската 

статистическа програма за периода 2013 

— 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12). 

Or. el 

 

Изменение   35 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В контекста на по-доброто 

законотворчество политиките на Съюза 

следва във все по-голяма степен да се 

разработват и да се следи за тяхното 

изпълнение въз основа на солидни 

данни. На европейската статистика е 

отредено да играе особено важна роля в 

това отношение и тя може да доведе до 

реална промяна, особено в области на 

политиката, в които навременната 

ответна реакция е от ключово значение 

за успеха на политиките. 

(4) В контекста на по-доброто 

законотворчество политиките на Съюза 

следва във все по-голяма степен да се 

разработват и да се следи за тяхното 

изпълнение въз основа на нуждите на 

държавите – членки на ЕС, и в 

контекста на солидни данни. На 

европейската статистика е отредено да 

играе особено важна роля в това 

отношение и тя може да доведе до 

реална промяна, особено в области на 

политиката, в които навременната 

ответна реакция е от ключово значение 

за успеха на политиките. 

Or. el 

 

Изменение   36 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В контекста на по-доброто 

законотворчество политиките на Съюза 

следва във все по-голяма степен да се 

разработват и да се следи за тяхното 

изпълнение въз основа на солидни 

данни. На европейската статистика е 

отредено да играе особено важна роля в 

това отношение и тя може да доведе до 

реална промяна, особено в области на 

политиката, в които навременната 

ответна реакция е от ключово значение 

за успеха на политиките. 

(4) В контекста на по-доброто 

законотворчество политиките на Съюза 

следва във все по-голяма степен да се 

разработват и да се следи за тяхното 

изпълнение въз основа достоверни 

данни със стабилна статистическа 

основа. На европейската статистика е 

отредено да играе особено важна роля в 

това отношение и тя може да доведе до 

реална промяна, особено в области на 

политиката, в които навременната 

ответна реакция е от ключово значение 

за успеха на политиките. 

Or. en 

 

Изменение   37 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към повече и по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността, 
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на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

мониторинг на Пакта за стабилност 

и растеж и подкрепа на политическите 

приоритети и координацията на 

икономическата политика чрез 

европейския семестър и специфичните 

за всяка държава препоръки. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението и икономическото 

въздействие на нарастващите 

икономически неравенства. 

Or. en 

 

Изменение   38 

Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Мариза Матиаш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 
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на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

на политическите приоритети за 

постигането на 17-те цели на ООН за 

устойчиво развитие, като специално 

се наблегне на доходите и 

неравенството между половете. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици както от застаряването на 

населението, така и от 

миграционните потоци. 

Or. pt 

 

Изменение   39 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 
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политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението, като специално се 

наблегне на въздействието на 

бежанската криза. 

Or. en 

 

Изменение   40 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 
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прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението, както и по-точни данни 

относно миграцията и убежището. 

Or. es 

 

Изменение   41 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище и за тяхната по-

висока ефективност. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 
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последици от застаряването на 

населението. 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

Or. el 

 

Изменение   42 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението и демографските 

промени. 
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Or. en 

 

Изменение   43 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически 

сметки за екосистемите и 

статистика за изменението на 

климата, включително за 

приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. 

и Програмата за устойчиво развитие 

до 2030 г. За европейския енергиен 

съюз и за рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г., с 

която се цели икономиката и 

енергийната система на Съюза да 

станат по-конкурентноспособни, 

сигурни и устойчиви, ще са нужни 

нови статистически данни за 

потреблението на енергия, 

енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни 

източници, енергийната зависимост 

и сигурността на доставките. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение   44 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Мариза Матиаш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се 

цели икономиката и енергийната 

система на Съюза да станат по-

конкурентноспособни, сигурни и 

устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките. 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За целта ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките. 

Or. pt 

 

Изменение   45 

Нина Гил 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се цели 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се цели 
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икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентноспособни, сигурни и 

устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките. 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентноспособни, сигурни и 

устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките, енергийната бедност, 

движението на цените на енергията 

във връзка с промените на средното 

заплащане и устойчивия енергиен 

преход. 

Or. en 

 

Изменение   46 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентноспособни, сигурни и 

устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките. 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентноспособни, сигурни и 

устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 
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на доставките, кръговата и 

екологичната икономика. 

Or. es 

 

Изменение   47 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентноспособни, сигурни и 

устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките. 

(6) Необходимо е да бъдат 

допълнително разработени 

експериментални икономически сметки 

за екосистемите и статистика за 

изменението на климата, включително 

за приспособяването към изменението 

на климата и „отпечатъците“, по-

специално с оглед на изпълнението на 

Споразумението от Париж от 2015 г. и 

Програмата за устойчиво развитие до 

2030 г. За европейския енергиен съюз и 

за рамката в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г., с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентноспособни, ефикасни, 

сигурни и устойчиви, ще са нужни нови 

статистически данни за потреблението 

на енергия, енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната зависимост и сигурността 

на доставките. 

Or. en 

 

Изменение   48 

Палома Лопес Бермехо, Мигел Виегаш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Статистиката за селското 

стопанство представлява сериозен 

пропуск в Европейската 

статистическа система.   

Следователно е изключително важно 

да се определят пропуските в 

настоящата статистика и да се 

определят по-надеждни показатели 

между държавите членки и в самите 

тях (наред с другото, по пол, възраст, 

регион) за икономическите и социални 

показатели, относими към 

селскостопанския сектор 

(включително за нетипични трудови 

правоотношения, неравенство в 

доходите и бедност сред 

работещите, както и модели за 

собствеността върху земята), които 

допълват съществуващите данни 

относно доходите на земеделските 

стопанства и т.н. Също така, важно 

е да се разработят повече разбити 

данни относно ценовите индекси, 

включващи абсолютни стойности, за 

селскостопанските продукти, за да се 

наблюдават селскостопанските 

пазари и преодоляват евентуални 

проблеми, включително липсата на 

конкуренция при дистрибуцията и 

предлагането на пазара на 

селскостопански продукти. 

Or. en 

Изменение   49 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 
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съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. Това 

удължаване обаче следва да се 

предоставя годишно и да подлежи на 

определени условия. Европейската 

статистическа система (ЕСС) следва 

да представи предварително, на края 

на всяка година, дефинирана програма, 

която определя целите, очакваните 

резултати и очакваните разходи за 

следващата година. Ранното 

програмиране следва също да определи 

разпределянето на ресурси сред 

участващите органи. Планът следва 

да бъде единодушно одобрен от 

Комисията и Парламента.  

Or. it 

 

Изменение   50 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите, за 

засилване на сътрудничеството 

между Евростат и националните 

статистически служби, за засилване 

на редовния диалог с Европейския 

статистически консултативен 

комитет и неговата координация с 

Европейската система на 

централните банки. Програмата 

също се концентрира върху 

приоритетните теми, посочени в 

действията „Отвъд БВП“, и 

гарантира спазването от страна на 

държавите членки на Кодекса на 
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европейската статистическа 

практика. 

Or. en 

 

Изменение   51 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите, както и за 

гарантиране на непрекъснатостта на 

серии от данни за минали периоди. 

Or. es 

 

Изменение   52 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за 

извършване на известни адаптации и 

отразяване на новите насоки, за 

допълване на съществуващите цели и 

текущото определяне на приоритетите. 

(7) Удължаването на програмата 

следва да бъде съпроводено от 
адаптации и отразяване на новите 

насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. 

Or. el 

 

Изменение   53 
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Габриел Мато 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност за извършване 

на известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. 

(7) Удължаването на програмата 

представлява възможност, която следва 

да бъде използвана, за извършване на 

известни адаптации и отразяване на 

новите насоки, за допълване на 

съществуващите цели и текущото 

определяне на приоритетите. 

Or. es 

 

Изменение   54 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Тези промени в програмата 

следва да бъдат подкрепени с 

подходящо увеличение на бюджета за 

статистиката на равнището на ЕС; 

очаква се то да осигури значителна 

добавена стойност и резултати чрез 

широкомащабни проекти, ефект на 

ливъридж на структурно ниво и 

икономии от мащаба, които ще 

бъдат от полза за статистическите 

системи на всички държави членки. 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение   55 

Нотис Мариас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Тези промени в програмата 

следва да бъдат подкрепени с 

подходящо увеличение на бюджета за 

статистиката на равнището на ЕС; 

очаква се то да осигури значителна 

добавена стойност и резултати чрез 

широкомащабни проекти, ефект на 

ливъридж на структурно ниво и 

икономии от мащаба, които ще бъдат 

от полза за статистическите системи на 

всички държави членки. 

(8) Тези промени в програмата 

следва да бъдат подкрепени с 

подходящо увеличение на бюджета за 

статистиката на равнището на ЕС; 

очаква се то да осигури значителна 

добавена стойност и резултати чрез 

широкомащабни проекти, ефект на 

ливъридж на структурно ниво и 

икономии от мащаба, които ще 

подобрят незабавно статистическите 

системи на всички държави членки. 

Or. el 

Изменение   56 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно за удължаване на 

Европейската статистическа програма, 

така че да обхване периода 2018 — 2020 

г., не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки 

и поради това може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, прогласен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, прогласен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

(10) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно за удължаване на 

Европейската статистическа програма, 

така че да обхване периода 2018 – 2020 

г., не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки 

и поради това може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, прогласен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, прогласен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. Удължаването обаче е 

обвързано с условието за единодушно 

одобрение на дефинираните програми 

на ЕСС от Комисията и Парламента. 

Or. it 
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Изменение   57 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно за удължаване на 

Европейската статистическа програма, 

така че да обхване периода 2018 — 2020 

г., не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки 

и поради това може да бъде по-добре 

постигната на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, прогласен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, прогласен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

(10) Тъй като целта на настоящия 

регламент, а именно за удължаване на 

Европейската статистическа програма, 

така че да обхване периода 2018 – 2020 

г., не може да бъде постигната в 

достатъчна степен от държавите членки, 

но поради обхвата или последиците 

може да бъде по-добре постигната на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, прогласен 

в член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, прогласен в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

Or. en 

 

Изменение   58 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Член 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансовият пакет на Съюза за 

изпълнение на програмата за периода 

2018 — 2020 г. се определя на 218,1 

милиона евро, за които се осигурява 

покритие в рамките на програмния 

период 2014 — 2020 г. 

Финансовият пакет на Съюза за 

изпълнение на програмата за периода 

2018 – 2020 г. се определя на 70 

милиона евро, за които се осигурява 

покритие в рамките на програмния 

период 2014 – 2020 г. 
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Or. it 

 

Изменение   59 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Член 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Финансирането за следващата година 

се отпуска след съвместното 

разрешение на Европейската комисия 

и Европейския парламент, както и 

след одобрението на дефинирания 

план, предварително предаден от 

Европейската статистическа 

система (ЕСС), който ясно посочва 

целите, очакваните резултати, 

очакваните разходи и разпределянето 

на ресурси сред участващите органи; 

Or. it 

 

Изменение   60 

Габриел Мато 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

при изпълнението на действията, 

финансирани по силата на настоящия 

регламент, финансовите интереси на 

Съюза са защитени чрез прилагането 

на превантивни мерки срещу измама, 

корупция и всякакви други незаконни 

1. Комисията предприема 

необходимите мерки, за да гарантира, че 

при изпълнението на действията, 

финансирани по силата на настоящия 

регламент, финансовите интереси на 

Съюза са гарантирани чрез 

прилагането на превантивни мерки 

срещу измама, корупция и всякакви 
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дейности, чрез последователни и 

ефективни проверки и, при 

установяването на нередности, чрез 

връщането на погрешно изплатените 

суми и, когато е уместно, чрез 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи административни и 

финансови санкции. 

други незаконни дейности, чрез 

последователни и ефективни проверки 

и, при установяването на нередности, 

чрез връщането на погрешно 

изплатените суми и, когато е уместно, 

чрез ефективни, пропорционални и 

възпиращи административни и 

финансови санкции. 

Or. es 

 

Изменение   61 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Член 15 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В член 15 се добавя следният 

параграф 1а: 

 „1a. От 2018 г. Комисията ще предава 

на Европейския парламент и на 

Съвета годишен доклад за напредъка 

относно подобренията за по-лесно 

използване на нейните 

статистически данни, включително 

предоставянето на данни на нейния 

уебсайт, както и относно 

подобряването на наличността на 

данните, особено относно 

икономическата дейност в сектора 

на услугите и дейностите в областта 

на социалната икономика, както и 

относно показателите на стратегия 

„Европа 2020“.“ 

Or. en 

 

Изменение   62 
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Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – цел 1.1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Да се предоставя висококачествена 

статистическа информация, която да е 

своевременно достъпна за европейския 

семестър с цел мониторинг на 

изпълнението на стратегията „Европа 

2020“. Новите показатели се основават, 

доколкото е възможно, на наличните 

статистически данни. 

Да се предоставя  висококачествена 

статистическа информация, която да е 

своевременно достъпна, с цел 

мониторинг на изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“. Данните за 

всеки показател се представят не по-

късно от 12 месеца след края на 

съответната статистическа година. 

В случай на закъснения в 

предоставянето на данни Комисията 

прави публично изявление, в което 

обяснява причините за забавянето, 

включително кои национални 

статистически служби са 

допринесли за закъснението, както и 

чрез какви мерки и кога ще бъде решен 

проблемът. Новите показатели се 

основават, доколкото е възможно, на 

наличните статистически данни. 

Or. en 

 

Изменение   63 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка I – цел 1.1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Да се предоставя висококачествена 

статистическа информация, която да е 

своевременно достъпна за европейския 

семестър с цел мониторинг на 

Да се предоставя висококачествена и 

надеждна статистическа информация, 

която трябва да е своевременно 

достъпна, с цел мониторинг на 
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изпълнението на стратегията „Европа 

2020“. Новите показатели се основават, 

доколкото е възможно, на наличните 

статистически данни. 

изпълнението на стратегията „Европа 

2020“. Новите показатели се основават, 

доколкото е възможно, на наличните 

статистически данни. 

Or. en 

 

Изменение   64 

Нина Гил CBE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка 1 – цел 1.1.1. – тире 4 

 
Текст в сила Изменение 

 aa) В цел 1.1.1 четвъртото тире се 

заменя със следното: 

„– на показатели за заетостта, при които 

се разграничава непълното от пълното 

работно време, както и показатели за 

безработицата, които вземат под 

внимание хората, обхванати от мерки за 

активизиране, като например 

обучение.“ 

„– на показатели за заетостта, при които 

се разграничава непълното от пълното 

работно време и срочните договори от 

постоянните договори, както и 

показатели за безработицата, които 

вземат под внимание хората, обхванати 

от мерки за активизиране, като 

например обучение. Тези показатели 

следва да включват също данни 

относно разделението между 

половете.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=EN) 

 

Изменение   65 

Марко Вали 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

– осигуряване на статистически 

данни за целите на засилен Пакт за 

стабилност и растеж, насочени по-

конкретно към изготвянето и 

предоставянето на висококачествена 

статистика относно бюджетния 

дефицит и държавния дълг; 

заличава се 

Or. it 

Изменение   66 

Нина Гил CBE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка I – цел 1.2.1 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– осигуряване на статистически данни 

за целите на засилен Пакт за стабилност 

и растеж, насочени по-конкретно към 

изготвянето и предоставянето на 

висококачествена статистика относно 

бюджетния дефицит и държавния дълг;“ 

– осигуряване на статистически данни 

за целите на засилен Пакт за стабилност 

и растеж, насочени по-конкретно към 

изготвянето и предоставянето на 

висококачествена статистика относно 

бюджетния дефицит и държавния дълг; 

плюс производството и 

предоставянето на висококачествени 

статистически данни относно 

мерките за гъвкавост, приети 

съгласно Пакта. 

Or. en 

 

Изменение   67 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б – тире 1 (ново) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка I – цел 1.2.1 – тире 2 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 



 

AM\1116879BG.docx 33/46 PE599.677v01-00 

 BG 

 - В цел 1.2.1 се добавя следното 

тире след второто тире: 

 „– осигуряване на статистически 

данни за ефикасно наблюдение на 

икономическите неравенства, които 

спъват икономическия растеж“ 

Or. en 

 

Изменение   68 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка I – цел 1.2.1 ‒ тире 3 

 
Текст в сила Изменение 

 (ба) В цел 1.2.1 третото тире се 

заменя със следното: 

„– разработване и изготвяне на набор от 

показатели за измерване на 

конкурентоспособността; както и“ 

„– разработване и изготвяне на набор от 

показатели за измерване на 

конкурентоспособността, в 

съответствие с препоръките за 

отделните страни; както и“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF) 

 

Изменение   69 

Габриел Мато 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква г 

Регламент (ЕС) № 99/2013  

Приложение – точка I - точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съобщението на Комисията от 20 август 

2009 г., озаглавено „Отвъд БВП — 

Съобщението на Комисията от 20 август 

2009 г., озаглавено „Отвъд БВП – 
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измерване на напредъка в свят на 

промени“ и публикуването на доклада 

Щиглиц—Сен—Фитуси относно 

измерването на постиженията в 

икономиката и социалния напредък 

дадоха нов тласък към основното 

предизвикателство пред 

статистическата система, а именно как 

да се осигури по-добра статистика по 

въпроси, отнасящи се до различни 

области, както и по-интегрирана 

статистика за описание на комплексни 

социално-икономически явления и 

явления в областта на околната среда, 

извън традиционните измерители на 

икономическата продукция. Работата по 

и отвъд БВП в рамките на ЕСС е 

съсредоточена върху три приоритетни 

области: статистика за сектора на 

домакинствата и статистика, измерваща 

разпределението на доходите, 

потреблението и материалните блага; 

измерване на качеството на живота в 

множество аспекти; както и измерване 

на устойчивостта на околната среда. 

Допълнителен тласък дават новите 

световни цели за устойчиво развитие, 

приети през 2015 г. Европейската 

система от национални и регионални 

сметки (ESA) предлага интегрирана и 

последователна рамка за цялата 

икономическа статистика, която следва 

да бъде допълнена с други показатели, 

за да се осигури по-изчерпателна 

информация за изготвянето на политики 

и вземането на решения. Пълното 

изпълнение на ESA 2010 ще се 

подпомага от редовни оценки на 

качеството и съответствието, като се 

взема предвид постепенното изтичане 

на дерогациите до 2020 г., което ще 

доведе до допълнителни подобрения в 

актуалността на данните и наличието на 

показателите.“ 

измерване на напредъка в свят на 

промени“ и публикуването на доклада 

Щиглиц – Сен – Фитуси относно 

измерването на постиженията в 

икономиката и социалния напредък 

дадоха нов тласък към основното 

предизвикателство пред 

статистическата система, а именно как 

да се осигури по-добра статистика по 

въпроси, отнасящи се до различни 

области, както и по-интегрирана 

статистика за описание на комплексни 

социално-икономически явления, 

явления в областта на околната среда и 

териториални явления, извън 

традиционните измерители на 

икономическата продукция. Работата по 

и отвъд БВП в рамките на ЕСС е 

съсредоточена върху три приоритетни 

области: статистика за сектора на 

домакинствата и статистика, измерваща 

разпределението на доходите, 

потреблението и материалните блага; 

измерване на качеството на живота в 

множество аспекти; както и измерване 

на устойчивостта на околната среда. 

Допълнителен тласък дават новите 

световни цели за устойчиво развитие, 

приети през 2015 г. Европейската 

система от национални и регионални 

сметки (ESA) предлага интегрирана и 

последователна рамка за цялата 

икономическа статистика, която следва 

да бъде допълнена с други показатели, 

за да се осигури по-изчерпателна 

информация за изготвянето на политики 

и вземането на решения. Пълното 

изпълнение на ESA 2010 ще се 

подпомага от редовни оценки на 

качеството и съответствието, като се 

взема предвид постепенното изтичане 

на дерогациите до 2020 г., което ще 

доведе до допълнителни подобрения в 

актуалността на данните и наличието на 

показателите.“ 

Or. es 
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Изменение   70 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка 1 – параграф 2.1 ‒ параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 (гa) Първият параграф от точка 

2.1 се заменя със следното: 

„Икономическата криза постави още по-

остро необходимостта от набор от 

висококачествени макроикономически 

показатели, които да позволят по-добро 

разбиране и анализиране на 

икономическите колебания и 

въздействието им върху обществото и 

по този начин да улеснят процеса на 

вземане на решения. Все по-

глобализираното производство налага 

разработването на последователна 

рамка, която да улеснява 

интерпретирането и интегрирането на 

статистическите данни от различни 

области“. 

„Икономическата криза постави още по-

остро необходимостта от набор от 

висококачествени макроикономически 

показатели, които да позволят по-добро 

разбиране и анализиране на 

икономическите колебания, 

развитието на икономическите 

неравенства и въздействието им върху 

обществото и по този начин да улеснят 

процеса на вземане на решения. Все по-

глобализираното производство налага 

разработването на последователна 

рамка, която да улеснява 

интерпретирането и интегрирането на 

статистическите данни от различни 

области“. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF) 

 

Изменение   71 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – цел 2.1.1 – тире 4 

 



 

PE599.677v01-00 36/46 AM\1116879BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– укрепване на връзките с националните 

сметки в области като социална закрила, 

здравеопазване и образование;“ 

– укрепване на връзките с националните 

сметки в области като социална закрила, 

здравеопазване и образование, както и 

разработването на показатели, 

свързани с „Отвъд БВП“, които 

измерват качеството на живот в 

множество аспекти, както и 

екологичната устойчивост и 

вторичните ефекти в рамките на 

националната перспектива; 

Or. en 

 

Изменение   72 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – точка 2.1.1 – тире 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– укрепване на връзките с националните 

сметки в области като социална закрила, 

здравеопазване и образование 

– укрепване на връзките с националните 

сметки в области като миграция, 

социална закрила, здравеопазване и 

образование 

Or. es 

 

Изменение   73 

Фабио Де Мази, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка i – тире 1 (ново) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка I – точка 2.1.1 – тире 4 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 - В цел 2.1.1 се добавя тире след 

четвъртото тире 

 „– разработването на концептуална 

рамка за измерването и анализа на 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци, която следва 

да включва компилирането на 

навременни и висококачествени 

статистически данни относно 

финансовата тайна, данъчната 

справедливост, данъчното 

сътрудничество и разликата в 

данъчното облагане на равнището на 

държавата членка и Съюза;“ 

Or. en 

 

Изменение   74 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) След петото тире се добавят две 

нови тирета, както следва: 

ii) След петото тире се добавят 

четири нови тирета, както следва: 

Or. es 

 

Изменение   75 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Мариза Матиаш 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) След петото тире се добавят две 

нови тирета, както следва: 

ii) След петото тире се добавят три 

нови тирета, както следва: 

Or. pt 
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Изменение   76 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – точка 2.1.1 – тире 5а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – разработването и прецизността на 

обобщените показатели за доход и 

неравенство в разпределението на 

богатствата; 

Or. es 

 

Изменение   77 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii б (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013  

Приложение – точка I – точка 2.1.1 – тире 5б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – изчисляване на капиталовото 

съотношение на работник; 

Or. es 

 

Изменение   78 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Мариза Матиаш 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – точка 2.1.1 – тире 5в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 – разработването на 

концептуална рамка за измерването и 

анализа на неравнопоставеността 

между половете, особено по 

отношение на диференцираното 

заплащане; 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. pt 

Изменение   79 

Фабио Де Мази, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – цел 2.1.1 – тире 2 

 
Текст в сила Изменение 

 (дa) В цел 2.1.1 второто тире се 

заменя със следното: 

„– изготвяне на показатели за 

разпределението на доходите и 

потреблението сред домакинствата (чрез 

съгласуване на агрегатите на 

националните сметки с данните от 

изследванията на домакинствата или с 

административните данни);“ 

„– изготвяне на показатели за 

разпределението на доходите, 

богатството и потреблението сред 

домакинствата (чрез съгласуване на 

агрегатите на националните сметки с 

данните от изследванията на 

домакинствата или с 

административните данни);“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF) 

 

Изменение   80 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква з – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 
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Приложение I – точка I – цел 3.1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Да се повиши ефикасността и 

ефективността на процеса на изготвяне 

на статистиката. Необходимо е 

рационализиране на законодателството, 

свързано със стълба на бизнес 

статистиката, предвид факта, че 

Договорът от Лисабон призовава за по-

добро законотворчество. В тази връзка 

трябва надлежно да се отчетат 

ограниченията на ресурсите, с които 

изготвящите статистиката субекти 

разполагат, както и цялостната тежест за 

респондентите в съответствие с 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT). Да се предоставя 

висококачествена статистика за 

основните области, в центъра на които 

са предприятията, като напр. бизнес 

статистиката, краткосрочните 

показатели, инвестициите на 

предприятията в човешки капитал и 

придобиване на умения, 

международните трансакции, 

глобализацията, мониторинга на 

вътрешния пазар, 

научноизследователската и развойната 

дейност и иновациите, туризма. 

Специално внимание следва да се 

отдели на наличието на данни за 

промишлени сектори или сектори на 

услугите, в които има голяма добавена 

стойност, особено за секторите в 

зелената, цифровата или социалната 

икономика (като здравеопазването и 

образованието). 

Да се повиши ефикасността и 

ефективността на процеса на изготвяне 

на статистиката. Необходимо е 

рационализиране на законодателството, 

свързано със стълба на бизнес 

статистиката, предвид факта, че 

Договорът от Лисабон призовава за по-

добро законотворчество. В тази връзка 

трябва надлежно да се отчетат 

ограниченията на ресурсите, с които 

изготвящите статистиката субекти 

разполагат, както и цялостната тежест за 

респондентите в съответствие с 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT). Да се предоставя 

висококачествена статистика за 

основните области, в центъра на които 

са предприятията, като напр. бизнес 

статистиката, включително семейните 

предприятия, краткосрочните 

показатели, инвестициите на 

предприятията в човешки капитал и 

придобиване на умения, 

международните трансакции, 

глобализацията, мониторинга на 

вътрешния пазар, 

научноизследователската и развойната 

дейност и иновациите, туризма. 

Специално внимание следва да се 

отдели на наличието на данни за 

промишлени сектори или сектори на 

услугите, в които има голяма добавена 

стойност, особено за секторите в 

зелената и цифровата икономика, 

икономиката на здравеопазването, 

образованието и социалната 

икономика. 

Or. en 

 

Изменение   81 
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Габриел Мато 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква з – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – точка 3.1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Да се повиши ефикасността и 

ефективността на процеса на изготвяне 

на статистиката. Необходимо е 

рационализиране на законодателството, 

свързано със стълба на бизнес 

статистиката, предвид факта, че 

Договорът от Лисабон призовава за по-

добро законотворчество. В тази връзка 

трябва надлежно да се отчетат 

ограниченията на ресурсите, с които 

изготвящите статистиката субекти 

разполагат, както и цялостната тежест за 

респондентите в съответствие с 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT). Да се предоставя 

висококачествена статистика за 

основните области, в центъра на които 

са предприятията, като например бизнес 

статистиката, краткосрочните 

показатели, инвестициите на 

предприятията в човешки капитал и 

придобиване на умения, 

международните трансакции, 

глобализацията, мониторинга на 

вътрешния пазар, 

научноизследователската и развойната 

дейност и иновациите, както и туризма. 

Специално внимание следва да се 

отдели на наличието на данни за 

промишлени сектори или сектори на 

услугите, в които има голяма добавена 

стойност, особено за секторите в 

зелената, цифровата или социалната 

икономика (като здравеопазването и 

образованието). 

Да се повиши ефикасността и 

ефективността на процеса на изготвяне 

на статистиката. Необходимо е 

рационализиране на законодателството, 

свързано със стълба на бизнес 

статистиката, предвид факта, че 

Договорът от Лисабон призовава за по-

добро законотворчество. В тази връзка 

трябва надлежно да се отчетат 

ограниченията на ресурсите, с които 

изготвящите статистиката субекти 

разполагат, както и цялостната тежест за 

респондентите в съответствие с 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT). Да се предоставя 

висококачествена статистика за 

основните области, в центъра на които 

са предприятията, като например бизнес 

статистиката, краткосрочните 

показатели, инвестициите на 

предприятията в човешки капитал и 

придобиване на умения, 

международните трансакции, 

глобализацията, мониторинга на 

вътрешния пазар, 

научноизследователската и развойната 

дейност и иновациите, както и туризма. 

Специално внимание следва да се 

отдели на наличието на данни за 

промишлени сектори или сектори на 

услугите, в които има голяма добавена 

стойност, особено за секторите в 

зелената, цифровата, икономиката на 

споделянето или социалната 

икономика (като здравеопазването и 

образованието). 

Or. es 



 

PE599.677v01-00 42/46 AM\1116879BG.docx 

BG 

 

Изменение   82 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка i – подточка ii – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) След седмото тире се добавя 

ново тире, както следва: 

ii) След седмото тире се добавят 

три нови тирета, както следва: 

Or. en 

 

Изменение   83 

Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка i – подточка ii 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – цел 3.2.1 – тирета 7 а, 7 б, 7 в (нови) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– предоставяне на демографски 

прогнози и годишното им 

актуализиране; 

– предоставяне на демографски 

прогнози и годишното им 

актуализиране; 

 – разработването на всеобхватни 

показатели относно положението на 

мигрантите и бежанците в рамките 

на Съюза; 

 – разработването на методика за 

изследване на насилието, основано на 

пола, в сътрудничество с 

институциите на Съюза, развиващи 

дейност в тази област; 

Or. en 

 

Изменение   84 
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Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – цел 3.3.4 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 и а) Добавя се нов параграф след цел 

3.3.4: 

 „Цел 3.3.4а 

 Европейските граждани следва да 

имат възможност да използват лесно 

и без пречки европейски статистики, 

които да им позволяват да използват 

тези данни за образование и вземане 

на решения. Тази цел ще бъде 

постигната чрез засилване на 

лесното използване на европейските 

статистики и чрез улесняване на 

достъпа до данни. Следва да се обърне 

специално внимание на лесната 

възможност за извличане и 

конвертируемостта на 

статистическите данни за 

практическо използване, 

включително чрез графики и карти. 

По-широк кръг от граждани следва да 

се възползват от европейските 

статистики с цел ефективно 

допринасяне за засилването на 

разпространението на 

статистическа информация в 

рамките на европейските общества.“ 

Or. en 

 

Изменение   85 

Енрике Калвет Чамбон 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 



 

PE599.677v01-00 44/46 AM\1116879BG.docx 

BG 

Приложение I – точка I – цел 3.2.1 – тире 4  

 
Текст в сила Изменение 

 (иa) В цел 3.2.1 четвъртото тире се 

заменя със следното: 

„– предоставяне на статистика за 

неравенствата по отношение на 

доходите, осигуряваща съпоставим 

национален водещ показател, както и 

данни за неравенствата при достъпа до 

основни стоки и услуги;“ 

„– предоставяне на статистика за 

неравенствата по отношение на 

доходите, с показатели като индекса 

на Джини и развитието на горните 

децили на разпределението на 

приходите, осигуряваща съпоставим 

национален водещ показател, както и 

данни за неравенствата при достъпа до 

основни стоки и услуги;“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:BG:PDF) 

Изменение   86 

Габриел Мато 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква к – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013  

Приложение – точка I – точка 3.1.1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Първата алинея се заменя със следното: 

„Да се осигури подкрепа за изготвянето 

на политики, базирани на факти, чрез 

по-гъвкаво и по-широко използване на 

пространствената информация, съчетана 

със статистическа информация в 

социалната и икономическата област и 

областта на околната среда за 

регионите, регионалните типологии, 

градовете и степента на урбанизация.“ 

Първата алинея се заменя със следното: 

„Да се осигури подкрепа за изготвянето 

на политики, базирани на факти, чрез 

по-гъвкаво и по-широко използване на 

пространствената информация, съчетана 

със статистическа информация в 

социалната, териториалната и 

икономическата област и областта на 

околната среда за регионите, 

регионалните типологии, градовете и 

степента на урбанизация.“ 

Or. es 

 

Изменение   87 
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Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква л – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – точка I – точка 3.3.3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В съответствие с приоритета на 

Комисията за „европейски енергиен 

съюз“ специално внимание ще бъде 

обърнато на статистиката, свързана с 

потреблението на енергия, енергийната 

ефективност, възобновяемите 

източници на енергия, енергийната 

зависимост и сигурността на 

доставките. Освен това статистиката в 

областта на енергетиката ще трябва да 

подпомага рамката на политиката до 

2030 г. в областта на климата и 

енергетиката, с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентоспособни, сигурни и 

устойчиви. 

В съответствие с приоритета на 

Комисията за „европейски енергиен 

съюз“ специално внимание ще бъде 

обърнато на статистиката, свързана с 

потреблението на енергия, енергийната 

ефективност, възобновяемите 

източници на енергия, енергийната 

зависимост и сигурността на 

доставките, кръговата икономика и 

биоикономиката. Освен това 

статистиката в областта на енергетиката 

ще трябва да подпомага рамката на 

политиката до 2030 г. в областта на 

климата и енергетиката, с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентоспособни, сигурни и 

устойчиви. 

Or. es 

 

Изменение   88 

Хонас Фернандес 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 2 – буква в а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013  

Приложение – точка II – точка 3.1 – тире 2 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При цел 3.1 следва да се добави 

следното тире: 

 – подобряването, задълбочаването и 

по-голямата честота на проучването 

относно нивото на информираност 
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на гражданите относно ценностите, 

историята, функционирането и 

правомощията на Европейския съюз; 

Or. es 

 

 

 


