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Ændringsforslag   20 

Notis Marias 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 a (ny) 

 
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til protokol (nr. 1) til 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

Or. el 

 

Ændringsforslag   21 

Notis Marias 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 b (ny) 

 
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til protokol (nr. 2) om 

anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, der er knyttet 

som bilag til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

Or. el 

Ændringsforslag   22 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

(1) Solide empiriske data og 

statistikker samt sikring af disses levering 

uden uhensigtsmæssige forsinkelser er 

helt afgørende for at måle fremskridtene i 

Unionens politikker og programmer og 
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deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

evaluere deres effektivitet, især inden for 

rammerne af Europa 2020-strategien, der 

blev fremlagt i Kommissionens meddelelse 

af 3. marts 2010 med titlen ″Europa 

2020: En strategi for intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst″ 

(COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Ændringsforslag   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt, relevant videngrundlag, som 

alle har adgang til, og som er baseret på 

europæiske statistikker for at kunne måle 

fremskridtene i Unionens politikker og 

programmer og evaluere deres effektivitet, 

især inden for rammerne af Europa 2020-

strategien og dagsordenen for job, vækst, 

retfærdighed og demokratisk forandring. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   24 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 
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for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring, samt effekten af 

andre mål såsom bekæmpelse af 

fattigdom og ulighed, social velfærd og 

miljømæssig bæredygtighed. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   25 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. Derudover er det 

vigtigt at evaluere statistikkerne med 

særlig henblik på, at Unionen bliver 

reduceret til 27 medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   26 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet og for at træffe 
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rammerne af Europa 2020-strategien og 

dagsordenen for job, vækst, retfærdighed 

og demokratisk forandring. 

beslutninger om, hvorvidt disse politikker 

skal fortsættes eller indstilles. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   27 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

(1) Det er helt afgørende at have et 

rettidigt, pålideligt og relevant 

videngrundlag baseret på europæiske 

statistikker for at kunne måle fremskridtene 

i Unionens politikker og programmer og 

evaluere deres effektivitet, især inden for 

rammerne af Europa 2020-strategien og 

dagsordenen for job, vækst, retfærdighed 

og demokratisk forandring. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   28 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle fremskridtene i Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

(1) Det er helt afgørende at have et 

pålideligt og relevant videngrundlag 

baseret på europæiske statistikker for at 

kunne måle virkningerne på Unionens 

politikker og programmer og evaluere 

deres effektivitet, især inden for rammerne 

af Europa 2020-strategien og dagsordenen 

for job, vækst, retfærdighed og 

demokratisk forandring. 

Or. en 
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Ændringsforslag   29 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Statistikker af høj kvalitet, der er 

udarbejdet, frembragt og formidlet i 

henhold til det flerårige europæiske 

statistiske program, bør bidrage til at 

opfylde målene i FN's 2030-dagsorden for 

bæredygtig udvikling, Parisaftalen af 

2015 gennem overvågning af 

målsætningerne og målene og til at opnå 

bedre statistikker om tværgående forhold 

samt bedre integrerede statistikker, der 

beskriver komplekse sociale, 

miljømæssige og økonomiske forhold, der 

ikke kan måles med de traditionelle 

redskaber til måling af økonomiske 

resultater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Europæiske statistikker skal 

omfatte hele Unionen og være mere 

vidtrækkende end Kommissionens 

politikker og politiske prioriteter for at 

levere nøjagtige data, der kan bidrage til 

at styrke integrationsprocessen i Europa. 

Or. en 
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Ændringsforslag   31 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Adgang til fyldestgørende og 

pålidelige europæiske statistikker er et 

vigtigt offentligt gode for 

beslutningstagerne, forskerne og 

borgerne som helhed. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   32 

Gabriel Mato 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/200911 er det 

fastsat, at det europæiske statistiske 

program udgør rammerne for udvikling, 

udarbejdelse og formidling af europæiske 

statistikker og fastsætter hovedområderne 

og målsætningerne for de planlagte 

aktioner for en periode svarende til 

perioden for den flerårige finansielle 

ramme. 

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/200911 er det 

fastsat, at det europæiske statistiske 

program udgør rammerne for udvikling, 

udarbejdelse og formidling af 

sammenlignelige europæiske statistikker 

af høj kvalitet og fastsætter 

hovedområderne og målsætningerne for de 

planlagte aktioner for en periode svarende 

til perioden for den flerårige finansielle 

ramme. 

_________________ _________________ 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 

2009 om europæiske statistikker og om 

ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 

1101/2008 om fremsendelse af fortrolige 

statistiske oplysninger til De Europæiske 

Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets 

forordning (EF) nr. 322/97 om EF-

statistikker og Rådets afgørelse 

89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 

2009 om europæiske statistikker og om 

ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 

1101/2008 om fremsendelse af fortrolige 

statistiske oplysninger til De Europæiske 

Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets 

forordning (EF) nr. 322/97 om EF-

statistikker og Rådets afgørelse 

89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
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udvalg for De Europæiske Fællesskabers 

statistiske program (EUT L 87 af 

31.3.2009, s. 164). 

udvalg for De Europæiske Fællesskabers 

statistiske program (EUT L 87 af 

31.3.2009, s. 164). 

Or. es 

 

Ændringsforslag   33 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/200911 er det 

fastsat, at det europæiske statistiske 

program udgør rammerne for udvikling, 

udarbejdelse og formidling af europæiske 

statistikker og fastsætter hovedområderne 

og målsætningerne for de planlagte 

aktioner for en periode svarende til 

perioden for den flerårige finansielle 

ramme. 

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/200911 er det 

fastsat, at det europæiske statistiske 

program udgør rammerne for udvikling, 

udarbejdelse og formidling af europæiske 

statistikker af høj kvalitet og fastsætter 

hovedområderne og målsætningerne for de 

planlagte aktioner for en periode svarende 

til perioden for den flerårige finansielle 

ramme. 

_________________ _________________ 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 

2009 om europæiske statistikker og om 

ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 

1101/2008 om fremsendelse af fortrolige 

statistiske oplysninger til De Europæiske 

Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets 

forordning (EF) nr. 322/97 om EF-

statistikker og Rådets afgørelse 

89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 

udvalg for De Europæiske Fællesskabers 

statistiske program (EUT L 87 af 

31.3.2009, s. 164). 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 

2009 om europæiske statistikker og om 

ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 

1101/2008 om fremsendelse af fortrolige 

statistiske oplysninger til De Europæiske 

Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets 

forordning (EF) nr. 322/97 om EF-

statistikker og Rådets afgørelse 

89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 

udvalg for De Europæiske Fællesskabers 

statistiske program (EUT L 87 af 

31.3.2009, s. 164). 

Or. el 

 

Ændringsforslag   34 

Notis Marias 
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Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 99/201312 dækker kun 

perioden fra 2013 til 2017, mens den 

nuværende flerårige finansielle ramme 

udløber i 2020. Den bør derfor ændres ved 

at forlænge det europæiske statistiske 

program frem til 2020. 

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 99/201312 dækker kun 

perioden fra 2013 til 2017, mens den 

nuværende flerårige finansielle ramme 

udløber i 2020. Den bør derfor 

øjeblikkeligt ændres ved at forlænge det 

europæiske statistiske program frem til 

2020 og lukke de statistiske huller, hvor 

det er presserende. 

_________________ _________________ 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 

2013 om det europæiske statistiske 

program 2013-2017 (EUT L 39 af 

9.2.2013, s. 12). 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 

2013 om det europæiske statistiske 

program 2013-2017 (EUT L 39 af 

9.2.2013, s. 12). 

Or. el 

 

Ændringsforslag   35 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Som led i strategien for bedre 

regulering bør Unionens politikker i 

stigende grad udarbejdes og overvåges på 

et solidt videngrundlag. Europæiske 

statistikker spiller en særlig rolle i den 

forbindelse og kan gøre en reel forskel, 

navnlig på politikområder, hvor det er 

nødvendigt at kunne tilpasse politikkerne 

løbende, for at de bliver en succes. 

(4) Som led i strategien for bedre 

regulering bør Unionens politikker i 

stigende grad udarbejdes og overvåges på 

baggrund af EU-landenes behov og et 

solidt videngrundlag. Europæiske 

statistikker spiller en særlig rolle i den 

forbindelse og kan gøre en reel forskel, 

navnlig på politikområder, hvor det er 

nødvendigt at kunne tilpasse politikkerne 

løbende, for at de bliver en succes. 

Or. el 
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Ændringsforslag   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Som led i strategien for bedre 

regulering bør Unionens politikker i 

stigende grad udarbejdes og overvåges på 

et solidt videngrundlag. Europæiske 

statistikker spiller en særlig rolle i den 

forbindelse og kan gøre en reel forskel, 

navnlig på politikområder, hvor det er 

nødvendigt at kunne tilpasse politikkerne 

løbende, for at de bliver en succes. 

(4) Som led i strategien for bedre 

regulering bør Unionens politikker i 

stigende grad udarbejdes og overvåges på 

et pålideligt videngrundlag med et solidt 

statistisk grundlag. Europæiske statistikker 

spiller en særlig rolle i den forbindelse og 

kan gøre en reel forskel, navnlig på 

politikområder, hvor det er nødvendigt at 

kunne tilpasse politikkerne løbende, for at 

de bliver en succes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til mere og bedre Europa, og der 

bør gøres en større indsats for at sætte skub 

i investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest med at få lukket, aktualiteten 

bør øges, og overvågningen af stabilitets- 

og vækstpagten og de politiske 

prioriteringer og samordningen af den 

økonomiske politik i forbindelse med det 

europæiske semester samt de 
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samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

landespecifikke henstillinger bør støttes. 

Kommissionen (Eurostat) bør også levere 

nye befolkningsprognoser i tæt samarbejde 

med de nationale statistiske kontorer for at 

opdatere analysen af de økonomiske og 

budgetmæssige virkninger af 

befolkningens aldring samt de økonomiske 

virkninger af de voksende økonomiske 

uligheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 
bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og prioriteringerne med hensyn til at 

opfylde FN's 17 bæredygtighedsmål, 

særligt vedrørende ligestilling og ligeløn, 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

sociale, økonomiske og budgetmæssige 

virkninger af både befolkningens aldring 

og migrationsstrømmene. 

Or. pt 
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Ændringsforslag   39 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring, med særligt 

fokus på konsekvenserne af 

flygtningekrisen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   40 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 
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investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring samt mere 

præcise data om indvandring og asyl. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   41 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan og gøre 

dem mere effektive. Dette bør være 

retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 
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også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   42 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring. 

(5) Bedre statistikker er derfor 

afgørende for at opnå bedre resultater og 

bidrage til et bedre Europa, og der bør 

gøres en større indsats for at sætte skub i 

investeringerne i officielle statistikker på 

både europæisk og nationalt plan. Dette bør 

være retningsgivende inden for prioriterede 

politikområder og som led i 

kapacitetsopbygning ud over de nuværende 

retningslinjer og den løbende 

omprioritering. Helt specifikt bør der gøres 

noget ved de statistiske huller som det 

haster mest af få lukket, aktualiteten bør 

øges, og de politiske prioriteringer og 

samordningen af den økonomiske politik i 

forbindelse med det europæiske semester 

bør støttes. Kommissionen (Eurostat) bør 

også levere nye befolkningsprognoser i tæt 

samarbejde med de nationale statistiske 

kontorer for at opdatere analysen af de 

økonomiske og budgetmæssige virkninger 

af befolkningens aldring og den 

demografiske udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   43 

Barbara Kappel 
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Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 

og 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, der kan understøtte 

den europæiske energiunion og 2030-

rammen for klima- og energipolitikken, 

der har til formål at skabe større 

konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, der kan understøtte 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed. 
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den europæiske energiunion og 2030-

rammen for klima- og energipolitikken, 

der har til formål at skabe større 

konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag   45 

Neena Gill 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, der kan understøtte 

den europæiske energiunion og 2030-

rammen for klima- og energipolitikken, der 

har til formål at skabe større 

konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, energifattigdom, 

udviklingen i energipriser sammenholdt 

med udviklingen af gennemsnitslønninger 

samt bæredygtig energiomstilling, der kan 

understøtte den europæiske energiunion og 

2030-rammen for klima- og 

energipolitikken, der har til formål at skabe 

større konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   46 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, der kan understøtte 

den europæiske energiunion og 2030-

rammen for klima- og energipolitikken, der 

har til formål at skabe større 

konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, cirkulær økonomi og 

bioøkonomi, der kan understøtte den 

europæiske energiunion og 2030-rammen 

for klima- og energipolitikken, der har til 

formål at skabe større konkurrenceevne, 

sikkerhed og mere bæredygtighed i 

Unionens økonomi og energisystem. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, der kan understøtte 

den europæiske energiunion og 2030-

rammen for klima- og energipolitikken, der 

(6) Eksperimentelle 

økosystemregnskaber og klimastatistikker, 

herunder dem, der er relevante for 

klimatilpasninger og "fodaftryk", bør 

videreudvikles, navnlig så de understøtter 

gennemførelsen af Paris-aftalen af 2015 og 

2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling. Det vil være nødvendigt med 

nye statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, der kan understøtte 

den europæiske energiunion og 2030-

rammen for klima- og energipolitikken, der 
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har til formål at skabe større 

konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

har til formål at skabe større 

konkurrenceevne, effektivitet, sikkerhed og 

mere bæredygtighed i Unionens økonomi 

og energisystem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Der er et stort hul i det europæiske 

statistiske system for så vidt angår 

landbrugsstatistik. Det er derfor 

afgørende, at hullerne i de nuværende 

statistikker kortlægges, og at der udpeges 

mere robuste indikatorer på tværs af og 

inden for medlemsstaterne (der opdeles 

efter bl.a. køn, alder og region) for 

økonomiske og sociale indikatorer, der er 

relevante for landbrugssektoren 

(herunder atypiske arbejdsforhold, 

indkomstuligheder og fattigdom hos 

personer i beskæftigelse samt mønstre i 

ejet land), og som supplerer eksisterende 

data såsom landbrugsindtægter. Det er 

også vigtigt at udarbejde mere opdelte 

data om prisindeks, herunder i absolutte 

værdier, for landbrugsprodukter med 

henblik på at overvåge og løse eventuelle 

problemer, såsom den manglende 

konkurrence i distribution og 

markedsføring af landbrugsprodukter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   49 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

Denne forlængelse indrømmes imidlertid 

årligt og er underlagt visse betingelser. 

Det er nødvendigt, at det Europæiske 

Statistiske System (ESS) i slutningen af 

hvert år forelægger et defineret ex ante-

program med angivelse af målene, de 

forventede resultater og de skønnede 

omkostninger for det efterfølgende år. 

Den forudgående planlægning skal 

desuden angive fordelingen af 

ressourcerne mellem de deltagende 

myndigheder. Denne plan skal godkendes 

enstemmigt af Kommissionen og 

Parlamentet. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering, 

for at styrke samarbejdet mellem Eurostat 

og de nationale statistiske kontorer, for at 

styrke den regelmæssige dialog med 

Udvalget for det Europæiske Statistiske 

Program og samordningen med Det 

Europæiske System af Centralbanker. Det 

skal også fokusere på de prioriterede 

emner, der er fastlagt i handlingsplanen 

"BNP og mere", og skal sikre, at 
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medlemsstaterne overholder den 

europæiske statistiske adfærdskodeks. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   51 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering 

og sikre kontinuiteten i de historiske 

dataserier. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   52 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

(7) Forlængelsen af programmet bør 

ledsages af tilpasninger og afspejle de nye 

retningslinjer som supplement til de 

eksisterende målsætninger og den løbende 

prioritering. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   53 

Gabriel Mato 

 

Forslag til forordning 
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Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Forlængelsen af programmet er en 

mulighed for at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

(7) Forlængelsen af programmet bør 

udnyttes til at foretage tilpasninger og 

afspejle de nye retningslinjer som 

supplement til de eksisterende 

målsætninger og den løbende prioritering. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   54 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) En passende forhøjelse af 

budgettet for statistikker på EU-plan bør 

understøtte disse ændringer af 

programmet og resultere i en væsentlig 

merværdi samt i væsentlige resultater 

gennem store projekter, strukturelle 

løftestangseffekter og stordriftsfordele, 

der vil være til gavn for de statistiske 

systemer i medlemsstaterne. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag   55 

Notis Marias 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) En passende forhøjelse af budgettet 

for statistikker på EU-plan bør understøtte 

disse ændringer af programmet og resultere 

i en væsentlig merværdi samt i væsentlige 

resultater gennem store projekter, 

strukturelle løftestangseffekter og 

(8) En passende forhøjelse af budgettet 

for statistikker på EU-plan bør understøtte 

disse ændringer af programmet og resultere 

i en væsentlig merværdi samt i væsentlige 

resultater gennem store projekter, 

strukturelle løftestangseffekter og 
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stordriftsfordele, der vil være til gavn for 

de statistiske systemer i medlemsstaterne. 

stordriftsfordele, der øjeblikkeligt vil 

forbedre de statistiske systemer i 

medlemsstaterne. 

Or. el 

Ændringsforslag   56 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Da formålet med denne forordning 

– at forlænge det europæiske statistiske 

program for perioden 2018-2020 – ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne og derfor bedre kan nås 

på EU-plan, kan Unionen vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. 

(10) Da formålet med denne forordning 

– at forlænge det europæiske statistiske 

program for perioden 2018-2020 – ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne og derfor bedre kan nås 

på EU-plan, kan Unionen vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. Forlængelsen er imidlertid betinget 

af, at Kommissionen og Parlamentet 

enstemmigt godkender ESS' fastlagte 

programmer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   57 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Da formålet med denne forordning 

– at forlænge det europæiske statistiske 

program for perioden 2018-2020 – ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

(10) Da formålet med denne forordning 

– at forlænge det europæiske statistiske 

program for perioden 2018-2020 – ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
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medlemsstaterne og derfor bedre kan nås 

på EU-plan, kan Unionen vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. 

medlemsstaterne, men at formålet derimod 

på grund af omfang og virkninger bedre 

kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   58 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 2 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Artikel 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Unionens finansieringsramme for 

gennemførelsen af programmet for 2018-

2020 fastsættes til 218,1 mio. EUR 

omfattet af programperioden 2014-2020." 

"Unionens finansieringsramme for 

gennemførelsen af programmet for 2018-

2020 fastsættes til 70 mio. EUR omfattet af 

programperioden 2014-2020." 

Or. it 

 

Ændringsforslag   59 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – pkt. 2 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Artikel 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den finansielle dækning for det 

efterfølgende år bevilges efter tilladelse 

fra både Kommissionen og Parlamentet 

efter godkendelse af den af SSE forud 



 

AM\1116879DA.docx 25/40 PE599.677v01-00 

 DA 

forelagte fastlagte plan, som klart skal 

angive målene, de forventede resultater, 

de forventede omkostninger og 

fordelingen af ressourcerne mellem de 

deltagende myndigheder. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   60 

Gabriel Mato 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen træffer egnede 

foranstaltninger til at sikre, at Unionens 

finansielle interesser bliver beskyttet, når 

der gennemføres aktioner, der finansieres i 

henhold til denne forordning; beskyttelsen 

skal sikres ved foranstaltninger til 

forebyggelse af svig, korruption og andre 

ulovlige forhold, ved konsekvent og 

effektiv kontrol og, hvis der konstateres 

uregelmæssigheder, ved tilbagesøgning af 

de uretmæssigt udbetalte beløb samt efter 

omstændighederne ved administrative og 

økonomiske sanktioner, der skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning. 

1. Kommissionen træffer nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at Unionens 

finansielle interesser sikres, når der 

gennemføres aktioner, der finansieres i 

henhold til denne forordning, ved hjælp af 

foranstaltninger til forebyggelse af svig, 

korruption og andre ulovlige forhold, ved 

konsekvent og effektiv kontrol og, hvis der 

konstateres uregelmæssigheder, ved 

tilbagesøgning af de uretmæssigt udbetalte 

beløb samt efter omstændighederne ved 

administrative og økonomiske sanktioner, 

der skal være effektive, forholdsmæssige 

og have afskrækkende virkning. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   61 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) I artikel 15 indsættes som stk. 1a: 

 "1a. Kommissionen forelægger for 

Parlamentet og Rådet fra 2018 og frem en 

årlig evalueringsrapport om styrkelsen af 

statistikkernes brugervenlighed, herunder 

fremlæggelsen af data på dens websted, 

og om forbedringen af dataenes 

tilgængelighed, navnlig data om 

økonomiske aktiviteter i den tertiære 

sektor og aktiviteter i den sociale økonomi 

samt om Europa 2020-indikatorerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   62 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – litra a 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag – del I – mål 1.1.1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

At levere statistiske data af høj kvalitet, 

som skal være til rådighed rettidigt i 

forhold til det europæiske semester, og 

overvåge gennemførelsen af Europa 2020-

strategien. Nye indikatorer baseres så vidt 

muligt på tilgængelige statistiske data. 

At levere statistiske data af høj kvalitet, 

som skal være rettidigt til rådighed, og 

overvåge gennemførelsen af Europa 2020-

strategien. Data for hver indikator skal 

være tilgængelige senest 12 måneder efter 

udgangen af det pågældende statistiske 

år. Hvis leveringen af data bliver 

forsinket, udsteder Kommissionen en 

offentlig erklæring, der forklarer årsagen 

til forsinkelsen, herunder hvilke nationale 

statistiske myndigheder, der har bidraget 

til forsinkelsen, hvilke foranstaltninger 

der er truffet, og hvornår problemet vil 

være løst. Nye indikatorer baseres så vidt 

muligt på tilgængelige statistiske data. 

Or. en 
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Ændringsforslag   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 1 – nr. 1 – litra a 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 1.1.1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

At levere statistiske data af høj kvalitet, 

som skal være til rådighed rettidigt i 

forhold til det europæiske semester, og 

overvåge gennemførelsen af Europa 2020-

strategien. Nye indikatorer baseres så vidt 

muligt på tilgængelige statistiske data. 

At levere pålidelige statistiske data af høj 

kvalitet, som skal være til rådighed 

rettidigt, og overvåge gennemførelsen af 

Europa 2020-strategien. Nye indikatorer 

baseres så vidt muligt på tilgængelige 

statistiske data. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   64 

Neena Gill CBE 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – punkt 1 – nr. 1 – litra a a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag – del 1 – mål 1.1.1. – led 4 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) I Mål 1.1.1 affattes fjerde led 

således: 

"– beskæftigelsesindikatorer, der skelner 

mellem deltids- og fuldtidsbeskæftigelse, 

samt indikatorer vedrørende arbejdsløshed, 

som tager højde for personer, der deltager i 

aktiveringspolitikker, f.eks. 

efteruddannelse. 

"– beskæftigelsesindikatorer, der skelner 

mellem deltids- og fuldtidsbeskæftigelse 

og mellem tidsbegrænsede og 

tidsubegrænsede kontrakter, samt 

indikatorer vedrørende arbejdsløshed, som 

tager højde for personer, der deltager i 

aktiveringspolitikker, f.eks. 

efteruddannelse. Disse indikatorer bør 

også omfatte data, der er kønsopdelt." 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=DA) 
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Ændringsforslag   65 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag 1 – afsnit 1 – punkt 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— tilvejebringelsen af statistisk input til 

forbedring af stabilitets- og vækstpagten, 

med særligt fokus på produktion og 

forelæggelse af statistikker af høj kvalitet 

om det offentlige underskud og den 

offentlige gæld 

udgår 

Or. it 

Ændringsforslag   66 

Neena Gill CBE 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 1.2.1 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— tilvejebringelsen af statistisk input til 

forbedring af stabilitets- og vækstpagten, 

med særligt fokus på produktion og 

forelæggelse af statistikker af høj kvalitet 

om det offentlige underskud og den 

offentlige gæld 

— tilvejebringelsen af statistisk input til 

forbedring af stabilitets- og vækstpagten, 

med særligt fokus på produktion og 

forelæggelse af statistikker af høj kvalitet 

om det offentlige underskud og den 

offentlige gæld samt tilvejebringelsen og 

levering af statistik af høj kvalitet om de 

fleksibilitetsforanstaltninger, der er 

vedtaget i henhold til pagten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra b – led 1 (nyt) 
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Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 1.2.1 – led 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – I Mål 1.2.1 indsættes følgende led efter 

andet led: 

 "– tilvejebringelsen af statistiske input til 

effektiv overvågning af de økonomiske 

uligheder, der bremser den økonomiske 

vækst" 

Or. en 

 

Ændringsforslag   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra b a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 1.2.1 – led 3 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 ba) I Mål 1.2.1 affattes tredje led 

således: 

"udviklingen og udarbejdelsen af et sæt 

indikatorer til måling af konkurrenceevnen, 

og" 

"– udviklingen og udarbejdelsen af et sæt 

indikatorer til måling af konkurrenceevnen 

i henhold til de landespecifikke 

henstillinger, og" 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Ændringsforslag   69 

Gabriel Mato 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra d 

Forordning (EU) nr. 99/2013  

Bilag I – del I – punkt 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens meddelelse af 20. august 

2009 med titlen "BNP og mere — Måling 

af fremskridt i en verden i forandring" og 

offentliggørelsen af Stiglitz- Sen-Fitoussi-

rapporten om måling af økonomiske 

resultater og sociale fremskridt har givet 

nye impulser til at imødegå den vigtige 

udfordring for ESS, nemlig hvordan der ud 

over de traditionelle opgørelser af 

økonomisk output kan produceres bedre 

statistikker om tværgående emner og mere 

integrerede statistikker til at beskrive 

komplekse sociale, miljømæssige og 

økonomiske fænomener. Arbejdet inden 

for rammerne af ESS om "BNP og mere" 

fokuserer på tre prioritetsområder: 

statistikker for husholdningssektoren og 

statistikker over fordelingen af indkomst, 

forbrug og velstand, måling af livskvalitet 

på en flerdimensional måde, og måling af 

miljømæssig bæredygtighed. De nye 

globale mål for bæredygtig udvikling 

(SDG-målene), der blev vedtaget i 2015, 

giver yderligere incitament hertil. Det 

europæiske national- og 

regionalregnskabssystem (ENS) udgør en 

integreret og konsistent ramme for al 

økonomisk statistik, som bør suppleres 

med andre indikatorer for at tilvejebringe 

mere fyldestgørende data til brug for 

beslutningstagningen og 

politikudformningen. En fuld 

gennemførelse af ENS 2010 vil blive 

understøttet af regelmæssige kvalitets- og 

overensstemmelsesvurderinger, der tager 

højde for det gradvise udløb af 

undtagelsesordninger frem til 2020, hvilket 

vil føre til yderligere forbedringer i 

aktualiteten og tilgængeligheden af 

indikatorer. 

Kommissionens meddelelse af 20. august 

2009 med titlen "BNP og mere — Måling 

af fremskridt i en verden i forandring" og 

offentliggørelsen af Stiglitz- Sen-Fitoussi-

rapporten om måling af økonomiske 

resultater og sociale fremskridt har givet 

nye impulser til at imødegå den vigtige 

udfordring for ESS, nemlig hvordan der ud 

over de traditionelle opgørelser af 

økonomisk output kan produceres bedre 

statistikker om tværgående emner og mere 

integrerede statistikker til at beskrive 

komplekse sociale, territoriale, 

miljømæssige og økonomiske fænomener. 

Arbejdet inden for rammerne af ESS om 

"BNP og mere" fokuserer på tre 

prioritetsområder: statistikker for 

husholdningssektoren og statistikker over 

fordelingen af indkomst, forbrug og 

velstand, måling af livskvalitet på en 

flerdimensional måde, og måling af 

miljømæssig bæredygtighed. De nye 

globale mål for bæredygtig udvikling 

(SDG-målene), der blev vedtaget i 2015, 

giver yderligere incitament hertil. Det 

europæiske national- og 

regionalregnskabssystem (ENS) udgør en 

integreret og konsistent ramme for al 

økonomisk statistik, som bør suppleres 

med andre indikatorer for at tilvejebringe 

mere fyldestgørende data til brug for 

beslutningstagningen og 

politikudformningen. En fuld 

gennemførelse af ENS 2010 vil blive 

understøttet af regelmæssige kvalitets- og 

overensstemmelsesvurderinger, der tager 

højde for det gradvise udløb af 

undtagelsesordninger frem til 2020, hvilket 

vil føre til yderligere forbedringer i 

aktualiteten og tilgængeligheden af 

indikatorer. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   70 
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Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra d a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 2.1 – afsnit 1 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 da) Punkt 2.1, afsnit 1, affattes 

således: 

"Den økonomiske krise har understreget 

behovet for et sæt makroøkonomiske 

indikatorer af høj kvalitet for bedre at 

forstå og analysere de økonomiske 

konjunkturer og deres sociale virkninger og 

derved lette beslutningsprocessen. Den 

globaliserede produktion gør det 

nødvendigt at udvikle et konsistent system, 

som gør det lettere at fortolke og integrere 

statistikker fra forskellige områder." 

"Den økonomiske krise har understreget 

behovet for et sæt makroøkonomiske 

indikatorer af høj kvalitet for bedre at 

forstå og analysere de økonomiske 

konjunkturer, udviklingen af økonomiske 

uligheder og deres sociale virkninger og 

derved lette beslutningsprocessen. Den 

globaliserede produktion gør det 

nødvendigt at udvikle et konsistent system, 

som gør det lettere at fortolke og integrere 

statistikker fra forskellige områder." 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Ændringsforslag   71 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 2.1.1 – led 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— styrkelsen af forbindelserne med 

nationalregnskaberne inden for social 

beskyttelse, sundhed og uddannelse 

— styrkelsen af forbindelserne med 

nationalregnskaberne inden for social 

beskyttelse, sundhed og uddannelse samt 

udarbejdelsen af indikatorer relateret til 

"BNP og mere", der måler 

multidimensionel livskvalitet og måler 

miljømæssig bæredygtighed samt eksterne 

virkninger inden for rammerne af 
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nationale regnskaber 

Or. en 

 

Ændringsforslag   72 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – punkt 2.1.1 – led 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— styrkelsen af forbindelserne med 

nationalregnskaberne inden for social 

beskyttelse, sundhed og uddannelse 

— styrkelsen af forbindelserne med 

nationalregnskaberne inden for migration, 

social beskyttelse, sundhed og uddannelse 

Or. es 

 

Ændringsforslag   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. i – led 1 (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 2.1.1 – led 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – I Mål 2.1.1 indsættes følgende efter 

fjerde led: 

 "– udviklingen af et rammesystem til 

måling og analyse af unddragelse og 

skatteundgåelse, der bør omfatte 

indsamling af rettidige statistikker af høj 

kvalitet om skattemæssig 

uigennemsigtighed, retssager om 

skatteforhold, samarbejde om 

skattemæssige forhold og huller i 

skattelovgivningen på medlemsstatsplan 

og europæisk plan" 

Or. en 
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Ændringsforslag   74 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. ii – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) Følgende to nye led indsættes efter 

femte led: 

ii) Følgende fire nye led indsættes 

efter femte led: 

Or. es 

 

Ændringsforslag   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. ii – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) Følgende to nye led indsættes efter 

femte led: 

ii) Følgende tre nye led indsættes efter 

femte led: 

Or. pt 

 

Ændringsforslag   76 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. ii a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – punkt 2.1.1 – led 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 — forbedring og udvikling af samlede 

indikatorer for ulighed inden for 

indkomst og velstand 

Or. es 
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Ændringsforslag   77 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e – nr. ii b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013  

Bilag I – del I – punkt 2.1.1 – led 5 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 — udregning af kapitalprocenten pr. 

arbejdstager 

Or. es 

 

Ændringsforslag   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra e – afsnit ii a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag – del I – punkt 2.1.1 – led 5 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – udarbejdelse af et koncept til 

måling og analyse af manglende 

ligestilling, navnlig med hensyn til ligeløn 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

Or. pt 

Ændringsforslag   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra e a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 2.1.1 – led 2 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 ea) I Mål 2.1.1 affattes andet led 
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således: 

"– udarbejdelsen af indikatorer for 

indkomst- og forbrugsfordelingen mellem 

husholdningerne (ved at afstemme 

nationalregnskabsaggregater med data fra 

husholdningsundersøgelser eller 

administrative data)" 

"– udarbejdelsen af indikatorer for 

indkomst-, velstands- og 

forbrugsfordelingen mellem 

husholdningerne (ved at afstemme 

nationalregnskabsaggregater med data fra 

husholdningsundersøgelser eller 

administrative data)" 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Ændringsforslag   80 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra h – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 3.1.1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

At forbedre effektiviteten i de statistiske 

produktionsprocesser. Da 

Lissabontraktaten har opfordret til bedre 

regulering, er det nødvendigt at strømline 

lovgivningen vedrørende søjlen for 

erhvervsstatistikker. I den forbindelse bør 

der tages behørigt hensyn til 

begrænsningerne på de ressourcer, der er til 

rådighed for producenterne, og den 

overordnede byrde for respondenterne i 

overensstemmelse med Kommissionens 

program for målrettet og effektiv 

regulering (REFIT). At tilvejebringe 

statistik af høj kvalitet om kerneområder, 

hvor virksomhederne er i centrum, f.eks. 

virksomhedsstatistik, 

konjunkturindikatorer, investeringer i 

menneskelige ressourcer og kompetencer, 

internationale transaktioner, globalisering, 

overvågning af det indre marked, FoU og 

innovation og turisme. Det er særlig 

vigtigt, at der foreligger data om industri- 

At forbedre effektiviteten i de statistiske 

produktionsprocesser. Da 

Lissabontraktaten har opfordret til bedre 

regulering, er det nødvendigt at strømline 

lovgivningen vedrørende søjlen for 

erhvervsstatistikker. I den forbindelse bør 

der tages behørigt hensyn til 

begrænsningerne på de ressourcer, der er til 

rådighed for producenterne, og den 

overordnede byrde for respondenterne i 

overensstemmelse med Kommissionens 

program for målrettet og effektiv 

regulering (REFIT). At tilvejebringe 

statistik af høj kvalitet om kerneområder, 

hvor virksomhederne er i centrum, f.eks. 

virksomhedsstatistik, der omfatter 

familieejede virksomheder, 
konjunkturindikatorer, investeringer i 

menneskelige ressourcer og kompetencer, 

internationale transaktioner, globalisering, 

overvågning af det indre marked, FoU og 

innovation og turisme. Det er særlig 



 

PE599.677v01-00 36/40 AM\1116879DA.docx 

DA 

eller servicesektorer med høj 

værditilvækst, navnlig inden for den 

grønne, den digitale og den sociale 

økonomis sektorer (som f.eks. sundhed og 

uddannelse). 

vigtigt, at der foreligger data om industri- 

eller servicesektorer med høj 

værditilvækst, navnlig inden for den 

grønne, den digitale, den 

sundhedsmæssige, den 

uddannelsesmæssige og den sociale 

økonomi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   81 

Gabriel Mato 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra h – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – punkt 3.1.1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

At forbedre effektiviteten i de statistiske 

produktionsprocesser. Da 

Lissabontraktaten har opfordret til bedre 

regulering, er det nødvendigt at strømline 

lovgivningen vedrørende søjlen for 

erhvervsstatistikker. I den forbindelse bør 

der tages behørigt hensyn til 

begrænsningerne på de ressourcer, der er til 

rådighed for producenterne, og den 

overordnede byrde for respondenterne i 

overensstemmelse med Kommissionens 

program for målrettet og effektiv 

regulering (REFIT). At tilvejebringe 

statistik af høj kvalitet om kerneområder, 

hvor virksomhederne er i centrum, f.eks. 

virksomhedsstatistik, 

konjunkturindikatorer, investeringer i 

menneskelige ressourcer og kompetencer, 

internationale transaktioner, globalisering, 

overvågning af det indre marked, FoU og 

innovation og turisme. Det er særlig 

vigtigt, at der foreligger data om industri- 

eller servicesektorer med høj 

værditilvækst, navnlig inden for den 

grønne, den digitale og den sociale 

økonomis sektorer (som f.eks. sundhed og 

uddannelse). 

At forbedre effektiviteten i de statistiske 

produktionsprocesser. Da 

Lissabontraktaten har opfordret til bedre 

regulering, er det nødvendigt at strømline 

lovgivningen vedrørende søjlen for 

erhvervsstatistikker. I den forbindelse bør 

der tages behørigt hensyn til 

begrænsningerne på de ressourcer, der er til 

rådighed for producenterne, og den 

overordnede byrde for respondenterne i 

overensstemmelse med Kommissionens 

program for målrettet og effektiv 

regulering (REFIT). At tilvejebringe 

statistik af høj kvalitet om kerneområder, 

hvor virksomhederne er i centrum, f.eks. 

virksomhedsstatistik, 

konjunkturindikatorer, investeringer i 

menneskelige ressourcer og kompetencer, 

internationale transaktioner, globalisering, 

overvågning af det indre marked, FoU og 

innovation og turisme. Det er særlig 

vigtigt, at der foreligger data om industri- 

eller servicesektorer med høj 

værditilvækst, navnlig inden for den 

grønne, den digitale, den kollaborative og 

den sociale økonomis sektorer (som f.eks. 

sundhed og uddannelse). 
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Or. es 

 

Ændringsforslag   82 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – nr. i – nr. i – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) Følgende nye led indsættes efter 

syvende led: 

ii) Følgende tre nye led indsættes efter 

syvende led: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   83 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – nr. i – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag – del I – mål 3.2.1 – led 7 a, 7 b og 7 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– tilvejebringelsen af 

befolkningsfremskrivninger og årlige 

opdateringer 

– tilvejebringelsen af 

befolkningsfremskrivninger og årlige 

opdateringer 

 – udvikling af omfattende indikatorer om 

situationen for migranter og flygtninge i 

Unionen 

 – udvikling af en metode til undersøgelse 

af kønsbaseret vold i samarbejde med 

Unionens institutioner, der arbejder på 

dette område 

Or. en 

 

Ændringsforslag   84 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra i a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag – del I – mål 3.3.4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) Efter Mål 3.3.4 indsættes følgende 

afsnit: 

 "Mål 3.3.4a 

 Det skal være nemt og ligetil for 

europæiske borgere at trække på de 

europæiske statistikker, således at de kan 

benytte disse data i forbindelse med 

uddannelse og beslutningstagning. Dette 

mål opfyldes ved at styrke de europæiske 

statistikkers brugervenlighed og ved at 

styrke adgangen til data. Der bør rettes 

særlig opmærksomhed på, at statistiske 

data skal være nemme at hente og 

konvertere med henblik på brug i praksis, 

herunder via grafer og kort. En bredere 

gruppe af borgere bør drage fordel af de 

europæiske statistikker, for at de på en 

effektiv måde kan bidrage til formidlingen 

af statistiske oplysninger i alle europæiske 

samfund." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra i a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013 

Bilag I – del I – mål 3.2.1 – led 2 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 ia) I Mål 3.2.1 affattes led 4 således: 

"– tilvejebringelsen af statistikker over 

indkomstuligheder, så der kan fremskaffes 

en sammenlignelig national primær 

indikator, samt data vedrørende uligheder i 

"– tilvejebringelsen af statistikker over 

indkomstuligheder, med indikatorer som 

f.eks. Gini-indeks, og udarbejdelsen af 

øverste deciler for indkomstfordeling så 
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adgangen til basale varer og tjenesteydelser der kan fremskaffes en sammenlignelig 

national primær indikator, samt data 

vedrørende uligheder i adgangen til basale 

varer og tjenesteydelser 

Or. en 

(http://eur-

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

Ændringsforslag   86 

Gabriel Mato 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra k – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013  

Bilag I – del I – punkt 3.3.1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Første afsnit affattes således: "At 

understøtte evidensbaseret 

politikudformning via mere fleksibel og 

øget anvendelse af geodata kombineret 

med sociale, økonomiske og miljømæssige 

statistikker for regioner, 

regionaltypologier, byer og 

urbaniseringsgraden." 

Første afsnit affattes således: "At 

understøtte evidensbaseret 

politikudformning via mere fleksibel og 

øget anvendelse af geodata kombineret 

med sociale, territoriale, økonomiske og 

miljømæssige statistikker for regioner, 

regionaltypologier, byer og 

urbaniseringsgraden." 

Or. es 

 

Ændringsforslag   87 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – litra l – nr. i 

Forordning (EU) nr. 99/2013  

Bilag I – del I – punkt 3.3.3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I overensstemmelse med Kommissionens 

prioritet vedrørende den europæiske 

energiunion vil der være et særligt fokus på 

statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 

I overensstemmelse med Kommissionens 

prioritet vedrørende den europæiske 

energiunion vil der være et særligt fokus på 

statistikker om energiforbrug, 

energieffektivitet, vedvarende energi, 
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energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed. Energistatistikker vil 

desuden skulle understøtte 2030-

politikrammen for klima- og 

energipolitikken, der har til formål at skabe 

større konkurrenceevne, sikkerhed og mere 

bæredygtighed i Unionens økonomi og 

energisystem. 

energiafhængighed og 

forsyningssikkerhed, cirkulær økonomi og 

bioøkonomi. Energistatistikker vil desuden 

skulle understøtte 2030-politikrammen for 

klima- og energipolitikken, der har til 

formål at skabe større konkurrenceevne, 

sikkerhed og mere bæredygtighed i 

Unionens økonomi og energisystem. 

Or. es 

 

Ændringsforslag   88 

Jonás Fernández 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – litra c a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 99/2013  

Bilag I – del II – punkt 3.1 – led 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I Mål 3.1 indsættes følgende led: 

 — forbedring og uddybning af 

undersøgelsen af graden af borgernes 

kendskab til EU's historie, værdier, 

funktionsmåde og beføjelser samt øget 

hyppighed af udførelsen 

Or. es 

 


