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Τροπολογία   20 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 

ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. el 

 

Τροπολογία   21 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα) 

 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 

(αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Or. el 

Τροπολογία   22 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

(1) Η παροχή αξιόπιστων εμπειρικών 

δεδομένων και στατιστικών και η 

αποτροπή ανάρμοστων καθυστερήσεων 

στην παροχή τους είναι απολύτως 

απαραίτητες για τη μέτρηση της προόδου 
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αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

που καθορίζεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με 

τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για 

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

(COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Τροπολογία   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

(1) Η παροχή αξιόπιστων, συναφών 

και διαθέσιμων σε όλους αποδεικτικών 

στοιχείων που βασίζονται στις ευρωπαϊκές 

στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητη 

για τη μέτρηση της προόδου και την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών και των προγραμμάτων της 

Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του 

προγράμματος για απασχόληση, ανάπτυξη, 

δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   24 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών (1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 
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αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή, καθώς και ενόψει άλλων στόχων 

όπως η καταπολέμηση της φτώχειας και 

της ανισότητας, η κοινωνική ευημερία 

και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Or. es 

 

Τροπολογία   25 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι 

στατιστικές να αξιολογούνται με ειδική 

αναφορά στη μείωση του αριθμού των 

κρατών μελών της Ένωσης σε 27. 

Or. en 

 

Τροπολογία   26 

Marco Valli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 

και του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, καθώς 

και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 

τη συνέχιση ή την κατάργηση των εν 

λόγω πολιτικών. 

Or. it 

 

Τροπολογία   27 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

(1) Η έγκαιρη παροχή αξιόπιστων και 

συναφών αποδεικτικών στοιχείων που 

βασίζονται στις ευρωπαϊκές στατιστικές 

είναι απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση 

της προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

Or. el 

 

Τροπολογία   28 

Barbara Kappel 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση της 

προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

(1) Η παροχή αξιόπιστων και συναφών 

αποδεικτικών στοιχείων που βασίζονται 

στις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι 

απολύτως απαραίτητη για τη μέτρηση του 

αντικτύπου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο 

πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

του προγράμματος για απασχόληση, 

ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική 

αλλαγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία   29 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Οι υψηλής ποιότητας στατιστικές 

που αναπτύσσονται, παράγονται και 

διαδίδονται στο πλαίσιο του πολυετούς 

ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 

θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων του θεματολογίου των 

Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, στη 

Συμφωνία των Παρισίων του 2015, μέσω 

της παρακολούθησης των στόχων της, 

καθώς και στην επίτευξη καλύτερων 

στατιστικών για οριζόντια θέματα και πιο 

ολοκληρωμένων στατιστικών για την 

περιγραφή σύνθετων κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών 

φαινομένων πέρα από τα παραδοσιακά 

μεγέθη των οικονομικών αποτελεσμάτων. 
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Or. en 

 

Τροπολογία   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Οι ευρωπαϊκές στατιστικές πρέπει 

να διέπονται από μια σφαιρική 

προσέγγιση όσον αφορά την Ένωση και 

να υπερβαίνουν τις πολιτικές και τις 

πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, 

με στόχο την παροχή ακριβών δεδομένων 

τα οποία θα είναι χρήσιμα στο πλαίσιο 

περαιτέρω διαδικασιών ολοκλήρωσης 

στην Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία   31 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων 

και αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών 

στοιχείων αποτελεί σημαντικό δημόσιο 

αγαθό το οποίο είναι προς όφελος των 

φορέων λήψης αποφάσεων, των 

ερευνητών και εν γένει των πολιτών. 

Or. es 

 

Τροπολογία   32 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, το 

ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει 

το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την 

παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών 

στατιστικών, καθορίζοντας τα κύρια πεδία 

και τους στόχους των προβλεπόμενων 

ενεργειών για περίοδο αντίστοιχη του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, το 

ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει 

το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την 

παραγωγή και τη διάδοση συγκρίσιμων 

και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών 

στατιστικών, καθορίζοντας τα κύρια πεδία 

και τους στόχους των προβλεπόμενων 

ενεργειών για περίοδο αντίστοιχη του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

_________________ _________________ 

11Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 

Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων πληροφοριών που 

καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 

Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 

στατιστικές και της απόφασης 

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 

τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 

προγράμματος των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, 

σ. 164). 

11Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 

Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων πληροφοριών που 

καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 

Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 

στατιστικές και της απόφασης 

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 

τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 

προγράμματος των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, 

σ. 164). 

Or. es 

 

Τροπολογία   33 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11 , το 

ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει 

το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την 

παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών 

στατιστικών, καθορίζοντας τα κύρια πεδία 

και τους στόχους των προβλεπόμενων 

ενεργειών για περίοδο αντίστοιχη του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11 , το 

ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει 

το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την 

παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών 

στατιστικών υψηλής ποιότητας, 

καθορίζοντας τα κύρια πεδία και τους 

στόχους των προβλεπόμενων ενεργειών 

για περίοδο αντίστοιχη του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου. 

_________________ _________________ 

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 

Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων πληροφοριών που 

καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 

Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 

στατιστικές και της απόφασης 

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 

τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 

προγράμματος των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 

164). 

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη 

Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων πληροφοριών που 

καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του 

Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές 

στατιστικές και της απόφασης 

89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για 

τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού 

προγράμματος των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 

164). 

Or. el 

 

Τροπολογία   34 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 (3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 καλύπτει μόνο την περίοδο 

2013-2017, ενώ το τρέχον πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο εκτείνεται ως το 

2020. Χρήζει επομένως τροποποίησης 

ώστε το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 

να παραταθεί ως το 2020. 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12καλύπτει μόνο την περίοδο 

2013-2017, ενώ το τρέχον πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο εκτείνεται ως το 

2020. Χρήζει επομένως άμεσης 

τροποποίησης ώστε το ευρωπαϊκό 

στατιστικό πρόγραμμα να παραταθεί ως το 

2020 και να καλύψει τα στατιστικά κενά 

που χρίζουν κατεπείγουσας 

αντιμετώπισης. 

_________________ _________________ 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 

για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 

2013-2017 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12). 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, 

για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 

2013-2017 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12). 

Or. el 

 

Τροπολογία   35 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Με γνώμονα τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, οι πολιτικές της Ένωσης θα 

πρέπει ολοένα και περισσότερο να 

σχεδιάζονται και να παρακολουθούνται 

βάσει ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων. Οι 

ευρωπαϊκές στατιστικές διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό και 

μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική 

διαφορά, ιδίως δε σε τομείς πολιτικής όπου 

η άμεση ανταπόκριση είναι καίριας 

σημασίας για την επιτυχή έκβαση των 

πολιτικών. 

(4) Με γνώμονα τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, οι πολιτικές της Ένωσης θα 

πρέπει ολοένα και περισσότερο να 

σχεδιάζονται και να παρακολουθούνται 

βάσει των αναγκών των κρατών μελών 

της Ένωσης, καθώς και βάσει ισχυρών 

αποδεικτικών στοιχείων. Οι ευρωπαϊκές 

στατιστικές διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στο πλαίσιο αυτό και μπορούν να 

επιφέρουν ουσιαστική διαφορά, ιδίως δε σε 

τομείς πολιτικής όπου η άμεση 

ανταπόκριση είναι καίριας σημασίας για 

την επιτυχή έκβαση των πολιτικών. 

Or. el 
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Τροπολογία   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Με γνώμονα τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, οι πολιτικές της Ένωσης θα 

πρέπει ολοένα και περισσότερο να 

σχεδιάζονται και να παρακολουθούνται 

βάσει ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων. Οι 

ευρωπαϊκές στατιστικές διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό και 

μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική 

διαφορά, ιδίως δε σε τομείς πολιτικής όπου 

η άμεση ανταπόκριση είναι καίριας 

σημασίας για την επιτυχή έκβαση των 

πολιτικών. 

(4) Με γνώμονα τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, οι πολιτικές της Ένωσης θα 

πρέπει ολοένα και περισσότερο να 

σχεδιάζονται και να παρακολουθούνται 

βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων 

με στέρεα στατιστική βάση. Οι 

ευρωπαϊκές στατιστικές διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό και 

μπορούν να επιφέρουν ουσιαστική 

διαφορά, ιδίως δε σε τομείς πολιτικής όπου 

η άμεση ανταπόκριση είναι καίριας 

σημασίας για την επιτυχή έκβαση των 

πολιτικών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη περισσότερων και 

καλύτερων αποτελεσμάτων και για τη 

συμβολή στη δημιουργία μιας καλύτερης 

Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ τούτου να 

καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 

την τόνωση των επενδύσεων στις επίσημες 

στατιστικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει 

να παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς 

πολιτικής που έχουν προτεραιότητα καθώς 

και για την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν 

της τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 
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εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων, την 

παρακολούθηση του συμφώνου 

σταθερότητας και ανάπτυξης και τη 

στήριξη του συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο και μέσω των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων. Η Επιτροπή (Eurostat) θα 

πρέπει επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού 

και του οικονομικού αντικτύπου των 

αυξανόμενων οικονομικών ανισοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 
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εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη των 

προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της 

επίτευξης των 17 στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως 

όσον αφορά τις εισοδηματικές ανισότητες 

και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Η 

Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει επίσης να 

παράσχει νέες προβολές πληθυσμού σε 

στενή συνεργασία με τις εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα την 

επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

κοινωνικών, οικονομικών και 

δημοσιονομικών επιπτώσεων τόσο της 

γήρανσης του πληθυσμού όσο και των 

μεταναστευτικών ροών. 

Or. pt 

 

Τροπολογία   39 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 
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προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού, 

με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο της 

προσφυγικής κρίσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία   40 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 
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κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού, 

καθώς και πιο ακριβή δεδομένα σχετικά 

με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. 

Or. es 

 

Τροπολογία   41 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητά τους. Οι στατιστικές θα 

πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς 

πολιτικής που έχουν προτεραιότητα καθώς 

και για την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν 

της τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 
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προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

Or. el 

 

Τροπολογία   42 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 

(5) Η παροχή καλύτερων στατιστικών 

είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για 

την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων 

και για τη συμβολή στη δημιουργία μιας 

καλύτερης Ευρώπης, και θα πρέπει ως εκ 

τούτου να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την τόνωση των 

επενδύσεων στις επίσημες στατιστικές 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Οι στατιστικές θα πρέπει να 

παρέχουν καθοδήγηση σε τομείς πολιτικής 

που έχουν προτεραιότητα καθώς και για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, πέραν της 

τρέχουσας καθοδήγησης και του υπό 

εξέλιξη ανακαθορισμού των 

προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να αναληφθεί δράση για την 

κάλυψη των κατεπειγόντων στατιστικών 

κενών, τη βελτίωση της έγκαιρης 

υποβολής δεδομένων και τη στήριξη του 

συντονισμού των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και της οικονομικής 

πολιτικής καθ’ όλο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο. Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει 

επίσης να παράσχει νέες προβολές 
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πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

πληθυσμού σε στενή συνεργασία με τις 

εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με γνώμονα 

την επικαιροποίηση της ανάλυσης των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού 

και των δημογραφικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   43 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για 

την κλιματική αλλαγή, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

σχετίζονται με την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και με τα 

«αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 

και του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   44 
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Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Αυτό θα 

απαιτήσει νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

Or. pt 

 

Τροπολογία   45 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
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με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 

ενεργειακή φτώχεια, την εξέλιξη των 

τιμών της ενέργειας σε σχέση με την 

εξέλιξη του μέσου μισθού και τη βιώσιμη 

ενεργειακή μετάβαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία   46 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 



 

AM\1116879EL.docx 21/45 PE599.677v01-00 

 EL 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια, 

την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 

κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία. 

Or. es 

 

Τροπολογία   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο, θα 

χρειαστούν νέες στατιστικές για την 

κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας, την εξάρτηση από την ενέργεια 

και την ασφάλεια του εφοδιασμού. 

(6) Θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω οι πειραματικοί λογαριασμοί 

οικοσυστήματος και οι στατιστικές για την 

κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που σχετίζονται με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

με τα «αποτυπώματα», με γνώμονα 

συγκεκριμένα τη στήριξη της υλοποίησης 

της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 και 

του θεματολογίου για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Η 

ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και το 

πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, που αποσκοπούν να 

καταστήσουν το οικονομικό και 

ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, αποδοτικό, ασφαλές και 

αειφόρο, θα χρειαστούν νέες στατιστικές 

για την κατανάλωση ενέργειας, την 

ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας, την εξάρτηση από την 

ενέργεια και την ασφάλεια του 

εφοδιασμού. 

Or. en 
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Τροπολογία   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Οι γεωργικές στατιστικές 

συνιστούν μεγάλο κενό στο ευρωπαϊκό 

στατιστικό σύστημα. Συνεπώς, είναι 

κρίσιμης σημασίας να εντοπιστούν τα 

κενά στις τρέχουσες στατιστικές και να 

καθοριστούν αρτιότεροι δείκτες μεταξύ 

και εντός των κρατών μελών (μεταξύ 

άλλων ανά φύλο, ηλικία, περιφέρεια) για 

οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που 

αφορούν τον γεωργικό τομέα (μεταξύ 

άλλων για τις άτυπες σχέσεις εργασίας, 

την εισοδηματική ανισότητα και το 

φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων, 

καθώς και για τα καθεστώτα ιδιοκτησίας 

γης), οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα 

υφιστάμενα δεδομένα για τα έσοδα των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ. Επίσης, 

είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πιο 

αναλυτικά δεδομένα για τους δείκτες 

τιμών, συμπεριλαμβανομένων των 

απόλυτων τιμών, για τα γεωργικά 

προϊόντα, με στόχο την παρακολούθηση 

των γεωργικών αγορών και την επίλυση 

πιθανών προβλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 

ανταγωνισμού στη διανομή και στην 

εμπορία γεωργικών προϊόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   49 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. Ωστόσο, η εν λόγω 

παράταση χορηγείται σε ετήσια βάση και 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι 

αναγκαίο να υποβάλλει το ευρωπαϊκό 

στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) εκ των 

προτέρων, στο τέλος κάθε έτους, 

πρόγραμμα στο οποίο θα καθορίζονται οι 

στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

και το εκτιμώμενο κόστος για το επόμενο 

έτος. Ο προσδοκώμενος 

προγραμματισμός πρέπει επίσης να 

καθορίζει την κατανομή των πόρων 

μεταξύ των συμμετεχουσών αρχών. Το 

σχέδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. it 

 

Τροπολογία   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι η ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ της Eurostat και 

των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, την 

ενίσχυση των τακτικών διαλόγων με την 

ευρωπαϊκή στατιστική συμβουλευτική 

επιτροπή και του συντονισμού της με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
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Τραπεζών. Επίσης, στο πλαίσιο της 

παράτασης, πρέπει να υπάρχει εστίαση 

στα ζητήματα προτεραιότητας που 

ορίζονται στη δράση «ΑΕΠ και πέρα από 

αυτό» και να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση των κρατών μελών με τον 

Κώδικα ορθής πρακτικής για τις 

Ευρωπαϊκές Στατιστικές. 

Or. en 

 

Τροπολογία   51 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων, καθώς και να 

διασφαλιστεί η συνέχεια των ιστορικών 

δεδομένων. 

Or. es 

 

Τροπολογία   52 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

(7) Με την παράταση του 

προγράμματος θα πρέπει να γίνουν 

προσαρμογές και να αντικατοπτριστούν οι 

νέοι προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 
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ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

Or. el 

 

Τροπολογία   53 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

είναι μια ευκαιρία να γίνουν προσαρμογές 

και να αντικατοπτριστούν οι νέοι 

προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

(7) Η παράταση του προγράμματος 

πρέπει να αξιοποιηθεί για να γίνουν 

προσαρμογές και να αντικατοπτριστούν οι 

νέοι προσανατολισμοί, και ακόμη να 

συμπληρωθούν οι υφιστάμενοι στόχοι και 

ο υπό εξέλιξη καθορισμός των 

προτεραιοτήτων. 

Or. es 

 

Τροπολογία   54 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι αλλαγές αυτές στο πρόγραμμα 

θα πρέπει να στηριχθούν με κατάλληλη 

αύξηση του προϋπολογισμού για τις 

στατιστικές σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα 

πρέπει ασφαλώς να προσδώσει 

σημαντική προστιθέμενη αξία και να 

επιδείξει ουσιαστικά αποτελέσματα μέσω 

έργων μεγάλης κλίμακας, διαρθρωτικής 

μόχλευσης και οικονομιών κλίμακας που 

θα ωφελήσουν τα στατιστικά συστήματα 

των κρατών μελών. 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία   55 

Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι αλλαγές αυτές στο πρόγραμμα 

θα πρέπει να στηριχθούν με κατάλληλη 

αύξηση του προϋπολογισμού για τις 

στατιστικές σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα 

πρέπει ασφαλώς να προσδώσει σημαντική 

προστιθέμενη αξία και να επιδείξει 

ουσιαστικά αποτελέσματα μέσω έργων 

μεγάλης κλίμακας, διαρθρωτικής 

μόχλευσης και οικονομιών κλίμακας που 

θα ωφελήσουν τα στατιστικά συστήματα 

των κρατών μελών. 

(8) Οι αλλαγές αυτές στο πρόγραμμα 

θα πρέπει να στηριχθούν με κατάλληλη 

αύξηση του προϋπολογισμού για τις 

στατιστικές σε επίπεδο Ένωσης, η οποία 

θα πρέπει ασφαλώς να προσδώσει 

σημαντική προστιθέμενη αξία και να 

επιδείξει ουσιαστικά αποτελέσματα μέσω 

έργων μεγάλης κλίμακας, διαρθρωτικής 

μόχλευσης και οικονομιών κλίμακας που 

θα βελτιώσουν άμεσα τα στατιστικά 

συστήματα των κρατών μελών. 

Or. el 

Τροπολογία   56 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, ήτοι η παράταση 

του ευρωπαϊκού στατιστικού 

προγράμματος ώστε να καλύψει τη 

χρονική περίοδο 2018-2020, δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να 

επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 

Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 

όπως διατυπώνεται στο άρθρο αυτό, ο 

παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω 

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, ήτοι η παράταση 

του ευρωπαϊκού στατιστικού 

προγράμματος ώστε να καλύψει τη 

χρονική περίοδο 2018-2020, δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να 

επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 

Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 

όπως διατυπώνεται στο άρθρο αυτό, ο 

παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω 
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στόχου. στόχου. Ωστόσο, η παράταση εξαρτάται 

από την ομόφωνη έγκριση των 

προγραμμάτων που καθορίζονται στο 

ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Or. it 

 

Τροπολογία   57 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, ήτοι η παράταση 

του ευρωπαϊκού στατιστικού 

προγράμματος ώστε να καλύψει τη 

χρονική περίοδο 2018-2020, δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να 

επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 

Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 

όπως διατυπώνεται στο άρθρο αυτό, ο 

παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου. 

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, ήτοι η παράταση 

του ευρωπαϊκού στατιστικού 

προγράμματος ώστε να καλύψει τη 

χρονική περίοδο 2018-2020, δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη, αλλά δύναται, λόγω κλίμακας 

ή αποτελεσμάτων, να επιτευχθεί καλύτερα 

στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί 

να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή 

της επικουρικότητας που ορίζεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 

άρθρο αυτό, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την 

επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία   58 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Άρθρο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το δημοσιονομικό κονδύλιο της Ένωσης 

για την εφαρμογή του προγράμματος από 

το 2018 έως το 2020 ορίζεται σε 218,1 

εκατ. EUR, που καλύπτονται από την 

περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020. 

Το δημοσιονομικό κονδύλιο της Ένωσης 

για την εφαρμογή του προγράμματος από 

το 2018 έως το 2020 ορίζεται σε 70 εκατ. 

EUR, που καλύπτονται από την περίοδο 

προγραμματισμού 2014 έως 2020. 

Or. it 

 

Τροπολογία   59 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Άρθρο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 H χρηματοδοτική κάλυψη για το επόμενο 

έτος παρέχεται κατόπιν κοινής έγκρισης 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την 

έγκριση του συγκεκριμένου σχεδίου που 

υποβλήθηκε προηγουμένως από το 

ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, στο 

οποίο πρέπει να καθορίζονται με 

σαφήνεια οι στόχοι, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, το αναμενόμενο κόστος 

καθώς και η κατανομή των πόρων 

μεταξύ των συμμετεχουσών αρχών. 

Or. it 

 

Τροπολογία   60 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 



 

AM\1116879EL.docx 29/45 PE599.677v01-00 

 EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

για να εξασφαλίσει την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων 

κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε 

άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη 

διενέργεια συνεκτικών και 

αποτελεσματικών ελέγχων και με την 

ανάκτηση, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παρατυπίες, των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 

την επιβολή αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών 

και οικονομικών κυρώσεων. 

1. Κατά την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 

να εξασφαλίσει τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης, με την εφαρμογή 

προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 

δραστηριότητας, με τη διενέργεια 

συνεκτικών και αποτελεσματικών ελέγχων 

και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παρατυπίες, των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 

την επιβολή αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών 

και οικονομικών κυρώσεων. 

Or. es 

 

Τροπολογία   61 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Στο άρθρο 15, προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος 1α: 

 «1α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο ετήσια έκθεση προόδου 

σχετικά με τη βελτίωση της φιλικότητας 

προς τον χρήστη των στατιστικών της, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης 

δεδομένων στον ιστότοπό της, και τη 

βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων, 

ιδίως όσον αφορά την οικονομική 

δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα και 
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τις δραστηριότητες κοινωνικής 

οικονομίας, καθώς και τους δείκτες της 

στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   62 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο –σημείο 1 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο Ι – στόχος 1.1.1 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών 

πληροφοριών υψηλής ποιότητας που 

πρέπει να διατίθενται εγκαίρως σε σχέση 

με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι νέοι 

δείκτες θα βασίζονται, όσο το δυνατό 

περισσότερο, στα διαθέσιμα στατιστικά 

δεδομένα. 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών 

πληροφοριών υψηλής ποιότητας που 

πρέπει να διατίθενται εγκαίρως για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα 

δεδομένα για κάθε δείκτη καθίστανται 

διαθέσιμα το αργότερο 12 μήνες μετά τη 

λήξη του αντίστοιχου στατιστικού έτους. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην 

παροχή δεδομένων, η Επιτροπή εκδίδει 

δημόσια δήλωση με την οποία 

διευκρινίζει τους λόγους της 

καθυστέρησης και, μεταξύ άλλων, τις 

εθνικές στατιστικές αρχές που συνέβαλαν 

στην καθυστέρηση, καθώς και με ποια 

μέτρα και πότε θα επιλυθεί αυτό το 

πρόβλημα. Οι νέοι δείκτες θα βασίζονται, 

όσο το δυνατό περισσότερο, στα διαθέσιμα 

στατιστικά δεδομένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο –σημείο 1 – στοιχείο α 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 1.1.1 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών 

πληροφοριών υψηλής ποιότητας που 

πρέπει να διατίθενται εγκαίρως σε σχέση 

με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι νέοι 

δείκτες θα βασίζονται, όσο το δυνατό 

περισσότερο, στα διαθέσιμα στατιστικά 

δεδομένα. 

Παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων 

στατιστικών πληροφοριών υψηλής 

ποιότητας που πρέπει να διατίθενται 

εγκαίρως για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». Οι νέοι δείκτες θα βασίζονται, όσο 

το δυνατό περισσότερο, στα διαθέσιμα 

στατιστικά δεδομένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   64 

Neena Gill CBE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο –σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα  – μέρος Ι – στόχος 1.1.1 – τέταρτη περίπτωση 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 α α) Στον στόχο 1.1.1, η τέταρτη 

περίπτωση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«– δείκτες για την απασχόληση, με 

διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους 

απασχόλησης, και δείκτες για την ανεργία 

στους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι 

συμμετέχοντες σε πολιτικές 

ενεργοποίησης, όπως η κατάρτιση.» 

«– δείκτες για την απασχόληση, με 

διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους 

απασχόλησης και μεταξύ συμβάσεων 

ορισμένου και αορίστου χρόνου, και 

δείκτες για την ανεργία στους οποίους 

λαμβάνονται υπόψη οι συμμετέχοντες σε 

πολιτικές ενεργοποίησης, όπως η 

κατάρτιση. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνουν δεδομένα για το 

χάσμα μεταξύ των φύλων.» 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=EN) 

 



 

PE599.677v01-00 32/45 AM\1116879EL.docx 

EL 

Τροπολογία   65 

Marco Valli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– στατιστική εισροή για ένα ενισχυμένο 

σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης 

που θα σκοπεύει ειδικότερα στην 

παραγωγή και παροχή υψηλής ποιότητας 

στατιστικών σχετικά με το δημόσιο 

έλλειμμα και το δημόσιο χρέος· 

διαγράφεται 

Or. it 

Τροπολογία   66 

Neena Gill CBE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 1.2.1 – δεύτερη περίπτωση 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– στατιστική εισροή για ένα ενισχυμένο 

σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που 

θα σκοπεύει ειδικότερα στην παραγωγή 

και παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών 

σχετικά με το δημόσιο έλλειμμα και το 

δημόσιο χρέος· 

– στατιστική εισροή για ένα ενισχυμένο 

σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που 

θα σκοπεύει ειδικότερα στην παραγωγή 

και παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών 

σχετικά με το δημόσιο έλλειμμα και το 

δημόσιο χρέος· επιπλέον, παραγωγή και 

παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας 

σχετικά με τα μέτρα ευελιξίας που έχουν 

εγκριθεί βάσει του συμφώνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο β – πρώτη περίπτωση (νέα) 
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 EL 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 1.2.1 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – Στον στόχο 1.2.1, μετά τη δεύτερη 

περίπτωση προστίθεται η ακόλουθη 

περίπτωση: 

 «– στατιστική εισροή για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση των 

οικονομικών ανισοτήτων που 

παρεμποδίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη·» 

Or. en 

 

Τροπολογία   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 1.2.1 – τρίτη περίπτωση 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 β α) Στον στόχο 1.2.1, η τρίτη 

περίπτωση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«ανάπτυξη και παραγωγή ενός συνόλου 

δεικτών για τη μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας· και» 

«– ανάπτυξη και παραγωγή ενός συνόλου 

δεικτών για τη μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις 

συστάσεις ανά χώρα· και» 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Τροπολογία   69 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο δ 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013  

Παράρτημα – σημείο I – σημείο 2  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής 

Αυγούστου 2009 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα 

από αυτό: Η μέτρηση της προόδου σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο», και η δημοσίευση 

της έκθεσης Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη 

μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και 

της κοινωνικής προόδου έχουν δώσει νέα 

ώθηση στη βασική επιδίωξη του ΕΣΣ, ήτοι 

το πώς να επιτύχει καλύτερες στατιστικές 

για οριζόντια θέματα και πώς να επιτύχει 

πιο ολοκληρωμένες στατιστικές για να 

περιγράψει σύνθετα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά φαινόμενα 

πέρα από τα παραδοσιακά μεγέθη 

οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι σχετικές 

με την ανακοίνωση «ΑΕΠ και πέρα από 

αυτό» εργασίες στους κόλπους του ΕΣΣ 

εστιάζουν σε τρεις τομείς προτεραιότητας: 

στατιστικές για τον τομέα των 

νοικοκυριών και στατιστικές που μετρούν 

την κατανομή εισοδήματος, κατανάλωσης 

και πλούτου· μέτρηση της ποιότητας ζωής 

με πολυδιάστατο τρόπο· και μέτρηση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Οι νέοι 

παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (ΣΒΑ) που εγκρίθηκαν το 2015 

παρέχουν πρόσθετη ώθηση. Το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών 

Λογαριασμών (ΕΣΛ) παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για 

όλες τις οικονομικές στατιστικές, που θα 

πρέπει να συμπληρώνονται από άλλους 

δείκτες για να παρέχονται πιο περιεκτικές 

πληροφορίες για τους φορείς χάραξης 

πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Η 

πλήρης υλοποίηση του ΕΣΛ 2010 θα 

υποστηριχθεί με τακτικές αξιολογήσεις 

ποιότητας και συμμόρφωσης, που θα 

λαμβάνουν υπόψη την προοδευτική λήξη 

των παρεκκλίσεων έως το 2020, 

συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω 

βελτίωση της έγκαιρης υποβολής και της 

διαθεσιμότητας δεικτών.» 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής 

Αυγούστου 2009 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα 

από αυτό: Η μέτρηση της προόδου σε έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο», και η δημοσίευση 

της έκθεσης Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη 

μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και 

της κοινωνικής προόδου έχουν δώσει νέα 

ώθηση στη βασική επιδίωξη του ΕΣΣ, ήτοι 

το πώς να επιτύχει καλύτερες στατιστικές 

για οριζόντια θέματα και πώς να επιτύχει 

πιο ολοκληρωμένες στατιστικές για να 

περιγράψει σύνθετα κοινωνικά, εδαφικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά φαινόμενα 

πέρα από τα παραδοσιακά μεγέθη 

οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι σχετικές 

με την ανακοίνωση «ΑΕΠ και πέρα από 

αυτό» εργασίες στους κόλπους του ΕΣΣ 

εστιάζουν σε τρεις τομείς προτεραιότητας: 

στατιστικές για τον τομέα των 

νοικοκυριών και στατιστικές που μετρούν 

την κατανομή εισοδήματος, κατανάλωσης 

και πλούτου· μέτρηση της ποιότητας ζωής 

με πολυδιάστατο τρόπο· και μέτρηση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Οι νέοι 

παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (ΣΒΑ) που εγκρίθηκαν το 2015 

παρέχουν πρόσθετη ώθηση. Το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών 

Λογαριασμών (ΕΣΛ) παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για 

όλες τις οικονομικές στατιστικές, που θα 

πρέπει να συμπληρώνονται από άλλους 

δείκτες για να παρέχονται πιο περιεκτικές 

πληροφορίες για τους φορείς χάραξης 

πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Η 

πλήρης υλοποίηση του ΕΣΛ 2010 θα 

υποστηριχθεί με τακτικές αξιολογήσεις 

ποιότητας και συμμόρφωσης, που θα 

λαμβάνουν υπόψη την προοδευτική λήξη 

των παρεκκλίσεων έως το 2020, 

συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω 

βελτίωση της έγκαιρης υποβολής και της 

διαθεσιμότητας δεικτών.» 
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Or. es 

 

Τροπολογία   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – σημείο 2.1 – πρώτο εδάφιο 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 δ α) Το πρώτο εδάφιο του σημείου 2.1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

«Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει την 

ανάγκη ύπαρξης ενός συνόλου 

μακροοικονομικών δεικτών υψηλής 

ποιότητας για την καλύτερη κατανόηση 

και ανάλυση των οικονομικών 

διακυμάνσεων και των συνεπειών τους 

στην κοινωνία, και έτσι να διευκολύνεται η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ολοένα 

πιο παγκοσμιοποιημένη παραγωγή καθιστά 

απαραίτητη την ανάπτυξη ενός συνεκτικού 

πλαισίου που να διευκολύνει την ερμηνεία 

και τον συνδυασμό στατιστικών 

προερχόμενων από διαφορετικούς τομείς.» 

«Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει την 

ανάγκη ύπαρξης ενός συνόλου 

μακροοικονομικών δεικτών υψηλής 

ποιότητας για την καλύτερη κατανόηση 

και ανάλυση των οικονομικών 

διακυμάνσεων, της εξέλιξης των 

οικονομικών ανισοτήτων και των 

συνεπειών τους στην κοινωνία, και έτσι να 

διευκολύνεται η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η ολοένα πιο 

παγκοσμιοποιημένη παραγωγή καθιστά 

απαραίτητη την ανάπτυξη ενός συνεκτικού 

πλαισίου που να διευκολύνει την ερμηνεία 

και τον συνδυασμό στατιστικών 

προερχόμενων από διαφορετικούς τομείς.» 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Τροπολογία   71 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο ε – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 2.1.1 – τέταρτη περίπτωση 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ενίσχυση δεσμών με εθνικούς 

λογαριασμούς στους τομείς της κοινωνικής 

προστασίας, της υγείας και της 

εκπαίδευσης 

– ενίσχυση δεσμών με εθνικούς 

λογαριασμούς στους τομείς της κοινωνικής 

προστασίας, της υγείας και της 

εκπαίδευσης και ανάπτυξη δεικτών 

σχετικά με τη δράση «ΑΕΠ και πέρα από 

αυτό» για τη μέτρηση της ποιότητας 

ζωής με πολυδιάστατο τρόπο και τη 

μέτρηση της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας και των εξωτερικών 

επιπτώσεων στο πλαίσιο μιας προοπτικής 

εθνικών λογαριασμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   72 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο ε – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο I – στόχος 2.1.1 – τέταρτη περίπτωση 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«– ενίσχυση δεσμών με εθνικούς 

λογαριασμούς στους τομείς της κοινωνικής 

προστασίας, της υγείας και της 

εκπαίδευσης» 

«– ενίσχυση δεσμών με εθνικούς 

λογαριασμούς στους τομείς της 

μετανάστευσης, της κοινωνικής 

προστασίας, της υγείας και της 

εκπαίδευσης·» 

Or. es 

 

Τροπολογία   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο β πρώτη περίπτωση (νέα) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 2.1.1 – τέταρτη περίπτωση α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 – Στον στόχο 2.1.1, μετά την 

τέταρτη περίπτωση παρεμβάλλεται νέα 

περίπτωση: 

 «– κατάρτιση εννοιολογικού πλαισίου για 

τη μέτρηση και την ανάλυση της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, το 

οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει την 

κατάρτιση έγκαιρων και υψηλής 

ποιότητας στατιστικών σχετικά με το 

φορολογικό απόρρητο, τη φορολογική 

δικαιοσύνη, τη φορολογική συνεργασία 

και το φορολογικό χάσμα σε επίπεδο 

κρατών μελών και Ένωσης·» 

Or. en 

 

Τροπολογία   74 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 –στοιχείο ε – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) Δύο νέες περιπτώσεις 

παρεμβάλλονται μετά την πέμπτη 

περίπτωση ως εξής: 

ii) Τέσσερις νέες περιπτώσεις 

παρεμβάλλονται μετά την πέμπτη 

περίπτωση ως εξής: 

Or. es 

 

Τροπολογία   75 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο ε – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) Δύο νέες περιπτώσεις 

παρεμβάλλονται μετά την πέμπτη 

περίπτωση ως εξής: 

ii) Τρεις νέες περιπτώσεις 

παρεμβάλλονται μετά την έβδομη 

περίπτωση ως εξής: 

Or. pt 
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Τροπολογία   76 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I –πρώτο εδάφιο – σημείο 1 –στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο I – στόχος 2.1.1 – πέμπτη περίπτωση α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – τελειοποίηση και ανάπτυξη 

συγκεντρωτικών δεικτών για τις 

ανισότητες σε επίπεδο κατανομής 

εισοδήματος και πλούτου· 

Or. es 

 

Τροπολογία   77 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 –στοιχείο ε – σημείο ii β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013  

Παράρτημα – σημείο I – στόχος 2.1.1 – πέμπτη περίπτωση β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – υπολογισμός του λόγου κεφαλαίου ανά 

εργαζόμενο· 

Or. es 

 

Τροπολογία   78 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο Ι – στόχος 2.1.1 – πέμπτη περίπτωση γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 – ανάπτυξη εννοιολογικού πλαισίου 

για τη μέτρηση και ανάλυση των 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, ιδίως 

όσον αφορά τις μισθολογικές διαφορές· 

 (Η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του 

κειμένου· η έγκρισή της απαιτεί τεχνικές 

προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.) 

Or. pt 

Τροπολογία   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο –σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο Ι – στόχος 2.1.1 – δεύτερη περίπτωση 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 ε α) Στον στόχο 2.1.1, η δεύτερη 

περίπτωση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«– παραγωγή δεικτών σχετικά με την 

κατανομή εισοδήματος και κατανάλωσης 

μεταξύ των νοικοκυριών 

(αντιπαραβάλλοντας τα συνολικά μεγέθη 

των εθνικών λογαριασμών με τα δεδομένα 

των ερευνών σε νοικοκυριά ή δεδομένα 

από διοικητικές πηγές),» 

«– παραγωγή δεικτών σχετικά με την 

κατανομή εισοδήματος, πλούτου και 

κατανάλωσης μεταξύ των νοικοκυριών 

(αντιπαραβάλλοντας τα συνολικά μεγέθη 

των εθνικών λογαριασμών με τα δεδομένα 

των ερευνών σε νοικοκυριά ή δεδομένα 

από διοικητικές πηγές)·» 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Τροπολογία   80 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 3.1.1 – πρώτο εδάφιο 

 



 

PE599.677v01-00 40/45 AM\1116879EL.docx 

EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διεργασίας 

παραγωγής στατιστικών. Λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης της Συνθήκης της 

Λισαβόνας για βελτίωση της νομοθεσίας, 

επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της 

νομοθεσίας που διέπει τον πυλώνα των 

στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Για να 

επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή στους περιορισμούς των 

πόρων που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παραγωγοί και στον συνολικό φόρτο των 

ερωτηθέντων σε συμφωνία με το 

πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας 

και της αποτελεσματικότητας της 

νομοθεσίας (REFIT) της Επιτροπής. 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 

βασικούς τομείς στους οποίους οι 

επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, όπως είναι στατιστικές για 

τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 

επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 

συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 

παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, Ε 

& Α και καινοτομία και τουρισμός. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας της 

βιομηχανίας ή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε 

στους τομείς της «πράσινης», της 

ψηφιακής ή της κοινωνικής οικονομίας 

(όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση). 

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διεργασίας 

παραγωγής στατιστικών. Λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης της Συνθήκης της 

Λισαβόνας για βελτίωση της νομοθεσίας, 

επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της 

νομοθεσίας που διέπει τον πυλώνα των 

στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Για να 

επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή στους περιορισμούς των 

πόρων που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παραγωγοί και στον συνολικό φόρτο των 

ερωτηθέντων σε συμφωνία με το 

πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας 

και της αποτελεσματικότητας της 

νομοθεσίας (REFIT) της Επιτροπής. 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 

βασικούς τομείς στους οποίους οι 

επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, όπως είναι στατιστικές για 

τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

των οικογενειακών επιχειρήσεων, 

βραχυπρόθεσμοι δείκτες, επένδυση των 

επιχειρήσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και 

δεξιότητες, διεθνείς συναλλαγές, 

παγκοσμιοποίηση, παρακολούθηση της 

εσωτερικής αγοράς, Ε & Α και καινοτομία 

και τουρισμός. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα 

στοιχείων για τους τομείς υψηλής 

προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας ή 

των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε στους τομείς 

της «πράσινης» οικονομίας, της ψηφιακής 

οικονομίας, της οικονομίας της υγείας και 

της εκπαίδευσης, καθώς και της 

κοινωνικής οικονομίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   81 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο i 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο I – στόχος 3.1.1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διεργασίας 

παραγωγής στατιστικών. Λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης της Συνθήκης της 

Λισαβόνας για βελτίωση της νομοθεσίας, 

επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της 

νομοθεσίας που διέπει τον πυλώνα των 

στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Για να 

επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή στους περιορισμούς των 

πόρων που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παραγωγοί και στον συνολικό φόρτο των 

ερωτηθέντων σε συμφωνία με το 

πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας 

και της αποτελεσματικότητας της 

νομοθεσίας (REFIT) της Επιτροπής. 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 

βασικούς τομείς στους οποίους οι 

επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, όπως είναι στατιστικές για 

τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 

επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 

συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 

παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, 

Ε&Α και καινοτομία και τουρισμός. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας της 

βιομηχανίας ή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε 

στους τομείς της «πράσινης», της 

ψηφιακής ή της κοινωνικής οικονομίας 

(όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση). 

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διεργασίας 

παραγωγής στατιστικών. Λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης της Συνθήκης της 

Λισαβόνας για βελτίωση της νομοθεσίας, 

επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της 

νομοθεσίας που διέπει τον πυλώνα των 

στατιστικών για τις επιχειρήσεις. Για να 

επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί η 

δέουσα προσοχή στους περιορισμούς των 

πόρων που έχουν στη διάθεσή τους οι 

παραγωγοί και στον συνολικό φόρτο των 

ερωτηθέντων σε συμφωνία με το 

πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας 

και της αποτελεσματικότητας της 

νομοθεσίας (REFIT) της Επιτροπής. 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 

βασικούς τομείς στους οποίους οι 

επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος, όπως είναι στατιστικές για 

τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 

επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 

συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 

παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, 

Ε&Α και καινοτομία και τουρισμός. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας της 

βιομηχανίας ή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε 

στους τομείς της «πράσινης», της 

ψηφιακής, της συνεργατικής ή της 

κοινωνικής οικονομίας (όπως είναι η υγεία 

και η εκπαίδευση). 

Or. es 

 

Τροπολογία   82 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο θ – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) Παρεμβάλλεται νέα περίπτωση 

μετά την έβδομη περίπτωση ως εξής: 

ii) Τρεις νέες περιπτώσεις 

παρεμβάλλονται μετά την έβδομη 

περίπτωση ως εξής: 

Or. en 

 

Τροπολογία   83 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο θ – σημείο ii 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα – σημείο Ι – στόχος 3.2.1 – έβδομη περίπτωση α β γ (νέες) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παροχή προβολών πληθυσμού και των 

ετήσιων επικαιροποιήσεών τους· 

– παροχή προβολών πληθυσμού και των 

ετήσιων επικαιροποιήσεών τους· 

 – ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

δεικτών\σχετικά με την κατάσταση των 

μεταναστών και των προσφύγων εντός 

της Ένωσης· 

 – ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη 

διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη βία με 

βάση το φύλο σε συνεργασία με τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   84 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο –σημείο 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 
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Παράρτημα – σημείο Ι – στόχος 3.3.4 α (νέος) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) Μετά τον στόχο 3.3.4, προστίθεται 

νέα παράγραφος: 

 «Στόχος 3.3.4α 

 Οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να 

μπορούν εύκολα και ανεμπόδιστα να 

χρησιμοποιούν τις ευρωπαϊκές 

στατιστικές, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να αξιοποιούν αυτά τα 

δεδομένα για την εκπαίδευσή τους και τη 

λήψη αποφάσεων. Αυτός ο στόχος θα 

επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της 

φιλικότητας προς τον χρήστη των 

ευρωπαϊκών στατιστικών και της 

διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 

δεδομένα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να επιδειχθεί στην εύκολη ανάκτηση και 

μετατροπή των στατιστικών δεδομένων 

για πρακτική χρήση, μεταξύ άλλων μέσω 

γραφημάτων και χαρτών. Θα πρέπει να 

επωφελείται ευρύτερο φάσμα πολιτών 

από τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ώστε να 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 

της διάδοσης των στατιστικών 

πληροφοριών σε όλες τις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες.» 

Or. en 

 

Τροπολογία   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο –σημείο 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 

Παράρτημα Ι – σημείο Ι – στόχος 3.2.1 – τέταρτη περίπτωση 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 i α) Στον στόχο 3.2.1, η τέταρτη 

περίπτωση αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 
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«– παροχή στατιστικών για τις ανισότητες 

εισοδήματος, που θα παρέχουν 

συγκρίσιμους εθνικούς βασικούς δείκτες, 

καθώς και δεδομένα για τις ανισότητες 

πρόσβασης σε βασικά αγαθά και 

υπηρεσίες,» 

«– παροχή στατιστικών για τις ανισότητες 

εισοδήματος, με δείκτες όπως ο Gini και 

η εξέλιξη των πρώτων δεκάδων της 

κατανομής εισοδήματος, που θα παρέχουν 

συγκρίσιμους εθνικούς βασικούς δείκτες, 

καθώς και δεδομένα για τις ανισότητες 

πρόσβασης σε βασικά αγαθά και 

υπηρεσίες·» 

Or. en 

(http://eur-

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

Τροπολογία   86 

Gabriel Mato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο ια – σημείο i  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013  

Παράρτημα – σημείο I – στόχος 3.3.1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: «Υποστήριξη της 

χάραξης πολιτικής με τεκμηριωμένο τρόπο 

από μια πιο ευέλικτη και αυξημένη χρήση 

των χωρικών πληροφοριών σε συνδυασμό 

με κοινωνικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές στατιστικές πληροφορίες 

για τις περιφέρειες, τις περιφερειακές 

τυπολογίες, τα αστικά κέντρα και τον 

βαθμό αστικοποίησης.» 

Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: «Υποστήριξη της 

χάραξης πολιτικής με τεκμηριωμένο τρόπο 

από μια πιο ευέλικτη και αυξημένη χρήση 

των χωρικών πληροφοριών σε συνδυασμό 

με κοινωνικές, εδαφικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές στατιστικές πληροφορίες 

για τις περιφέρειες, τις περιφερειακές 

τυπολογίες, τα αστικά κέντρα και τον 

βαθμό αστικοποίησης.» 

Or. es 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 1 – στοιχείο ιβ – σημείο i  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013  

Παράρτημα – σημείο I – στόχος 3.3.3 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε συμφωνία με την προτεραιότητα 

«ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση» της 

Επιτροπής, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις στατιστικές για την κατανάλωση 

ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την 

εξάρτηση από την ενέργεια και την 

ασφάλεια του εφοδιασμού. Επιπλέον, οι 

στατιστικές ενέργειας θα χρειαστεί να 

στηρίξουν το πλαίσιο πολιτικής για το 

κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, που 

αποσκοπεί να καταστήσει το οικονομικό 

και ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο. 

Σε συμφωνία με την προτεραιότητα 

«ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση» της 

Επιτροπής, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις στατιστικές για την κατανάλωση 

ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την 

εξάρτηση από την ενέργεια, την ασφάλεια 

του εφοδιασμού, την κυκλική οικονομία 

και τη βιοοικονομία. Επιπλέον, οι 

στατιστικές ενέργειας θα χρειαστεί να 

στηρίξουν το πλαίσιο πολιτικής για το 

κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, που 

αποσκοπεί να καταστήσει το οικονομικό 

και ενεργειακό σύστημα της Ένωσης πιο 

ανταγωνιστικό, ασφαλές και αειφόρο. 

Or. es 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πρώτο εδάφιο – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013  

Παράρτημα – σημείο II – στόχος 3.1 – δεύτερη περίπτωση α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στον στόχο 3.1, παρεμβάλλεται η εξής 

νέα περίπτωση: 

 – βελτίωση και εμβάθυνση της έρευνας 

σχετικά με το επίπεδο γνώσεων των 

πολιτών όσον αφορά την ιστορία, τις 

αξίες, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 

αύξηση της περιοδικότητας της εν λόγω 

έρευνας· 

Or. es 

 


