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Módosítás   20 

Notis Marias 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésnek a nemzeti 

parlamentek Európai Unióban betöltött 

szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   21 

Notis Marias 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 b bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésnek 

(EUMSZ) a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

Módosítás   22 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

(1) A szilárd empirikus adatok és 

statisztikák és az azok biztosításában 

meglévő, nem megfelelő időeltolódások 

elkerülése nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 

fel lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 
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különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen a 2010. március 3-i bizottsági 

közleményben meghatározott Európa 

2020 stratégiával összefüggésben, 

amelynek címe: „Európa 2020: Az 

intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés stratégiája” (COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Módosítás   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható, releváns és mindenki 

számára hozzáférhető adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

Or. en 

 

Módosítás   24 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 
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programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben, valamint 

további célkitűzések, mint a szegénység és 

az egyenlőtlenség elleni küzdelem, a 

társadalmi jólét és a környezeti 

fenntarthatóság érdekében. 

Or. es 

 

Módosítás   25 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. Fontos 

továbbá a statisztikák értékelése, külön 

hivatkozva az uniós tagállamok számának 

27-re csökkenésére. 

Or. en 

 

Módosítás   26 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és 

a munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, és 

döntést lehessen hozni a szóban forgó 

politikák folytatásáról vagy 

felfüggesztéséről. 

Or. it 

 

Módosítás   27 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

pontos, megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

Or. el 

 

Módosítás   28 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt haladást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

(1) Az európai statisztikákon alapuló 

megbízható és releváns adatok 

nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy fel 

lehessen mérni az uniós politikák és 

programok terén történt hatást, illetve 

értékelni lehessen ezek hatékonyságát, 

különösen az Európa 2020 stratégiával és a 

munkahelyteremtés, a növekedés, a 

méltányosság és a demokratikus változás 

programjával összefüggésben. 

Or. en 

 

Módosítás   29 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A többéves európai statisztikai 

program keretében fejlesztett, előállított és 

közzétett, magas színvonalú statisztikák 

hozzájárulnak az Egyesült Nemzetek 

2030-ig megvalósítandó fenntartható 

fejlesztési menetrend és a 2015. évi párizsi 

megállapodás céljainak eléréséhez, azok 

célkitűzései és célértékei nyomon követése 

révén, a jobb statisztikák eléréséhez a több 

területet érintő kérdések vonatkozásában, 

és az integráltabb statisztikákhoz a 

komplex társadalmi, környezeti és 

gazdasági jelenségek leírására, a 

gazdasági teljesítmény hagyományos 

mérésein túlmutatóan. 

Or. en 

 

Módosítás   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az európai statisztikáknak átfogó 

megközelítéssel kell tekinteniük az Unióra 

és meg kell haladniuk a Bizottság 

politikáit és politikai prioritásait annak 

érdekében, hogy pontos adatokat 

nyújtsanak, amelyek segítik az Unió 

további integrációs folyamatait. 

Or. en 

 

Módosítás   31 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A döntéshozók, a kutatást végzők 

és általában véve a polgárok javára fontos 

közjavak alapjaihoz elengedhetetlen, hogy 

teljes körű és megbízható európai 

statisztikák álljanak rendelkezésre. 

Or. es 

 

Módosítás   32 

Gabriel Mato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 223/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet11értelmében az európai 

statisztikai program biztosítja az európai 

statisztikák fejlesztésének, előállításának és 

közzétételének keretét, és a többéves 

pénzügyi keret időszakával megegyező 

időszakra meghatározza az előirányzott 

(2) A 223/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet11értelmében az európai 

statisztikai program biztosítja az 

összehasonlítható és magas szintű európai 

statisztikák fejlesztésének, előállításának és 

közzétételének keretét, és a többéves 

pénzügyi keret időszakával megegyező 
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intézkedések főbb területeit és célját. időszakra meghatározza az előirányzott 

intézkedések főbb területeit és célját. 

_________________ _________________ 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 

az európai statisztikákról és a titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 

adatoknak az Európai Közösségek 

Statisztikai Hivatala részére történő 

továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 

Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 

322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 

Közösségek statisztikai 

programbizottságának létrehozásáról szóló 

89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 

2009.3.31., 164. o.).” 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 

az európai statisztikákról és a titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 

adatoknak az Európai Közösségek 

Statisztikai Hivatala részére történő 

továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 

Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 

322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 

Közösségek statisztikai 

programbizottságának létrehozásáról szóló 

89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 

2009.3.31., 164. o.).” 

Or. es 

 

Módosítás   33 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 223/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 11értelmében az európai 

statisztikai program biztosítja az európai 

statisztikák fejlesztésének, előállításának és 

közzétételének keretét, és a többéves 

pénzügyi keret időszakával megegyező 

időszakra meghatározza az előirányzott 

intézkedések főbb területeit és célját. 

(2) A 223/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet 11értelmében az európai 

statisztikai program biztosítja a magas 

színvonalú európai statisztikák 

fejlesztésének, előállításának és 

közzétételének keretét, és a többéves 

pénzügyi keret időszakával megegyező 

időszakra meghatározza az előirányzott 

intézkedések főbb területeit és célját. 

_________________ _________________ 

11Az Európai Parlament és a Tanács 

223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 

az európai statisztikákról és a titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 

adatoknak az Európai Közösségek 

11Az Európai Parlament és a Tanács 

223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) 

az európai statisztikákról és a titoktartási 

kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai 

adatoknak az Európai Közösségek 
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Statisztikai Hivatala részére történő 

továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 

Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 

322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 

Közösségek statisztikai 

programbizottságának létrehozásáról szóló 

89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 

2009.3.31., 164. o.). 

Statisztikai Hivatala részére történő 

továbbításáról szóló 1101/2008/EK, 

Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 

322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 

Közösségek statisztikai 

programbizottságának létrehozásáról szóló 

89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 

2009.3.31., 164. o.). 

Or. el 

 

Módosítás   34 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 99/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet12 csak a 2013 és 2017 

közötti időszakot fedi le, miközben a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret 

időtartama 2020-ig terjed. A rendeletet 

ezért módosítani kell azzal a céllal, hogy az 

európai statisztikai program 2020-ig 

meghosszabbításra kerüljön. 

(3) A 99/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet12 csak a 2013 és 2017 

közötti időszakot fedi le, miközben a 

jelenlegi többéves pénzügyi keret 

időtartama 2020-ig terjed. A rendeletet 

ezért azonnal módosítani kell azzal a 

céllal, hogy az európai statisztikai program 

2020-ig meghosszabbításra kerüljön és 

pótlásra kerüljenek a statisztikai 

hiányosságok ott, ahol feltétlenül 

szükséges. 

_________________ _________________ 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

január 15-i 99/2013/EU rendelete az 

európai statisztikai programról (2013–

2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

január 15-i 99/2013/EU rendelete az 

európai statisztikai programról (2013–

2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.). 

Or. el 

 

Módosítás   35 

Notis Marias 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A jogalkotás minőségének javítása 

keretében az uniós politikák kialakításának 

és nyomon követésének fokozott 

mértékben a szilárd adatokon kell 

alapulnia. Az európai statisztikák e 

tekintetben jelentős szerepet játszanak és 

valódi változást hozhatnak, különösen 

azokon a szakpolitikai területeken, ahol a 

reagálóképesség elengedhetetlen az adott 

terület eredményességéhez. 

(4) A jogalkotás minőségének javítása 

keretében az uniós politikák kialakításának 

és nyomon követésének fokozott 

mértékben az uniós tagállamok igényein 

kell alapulnia, és szilárd adatok figyelembe 

vételével kell történnie. Az európai 

statisztikák e tekintetben jelentős szerepet 

játszanak és valódi változást hozhatnak, 

különösen azokon a szakpolitikai 

területeken, ahol a reagálóképesség 

elengedhetetlen az adott terület 

eredményességéhez. 

Or. el 

 

Módosítás   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A jogalkotás minőségének javítása 

keretében az uniós politikák kialakításának 

és nyomon követésének fokozott 

mértékben a szilárd adatokon kell 

alapulnia. Az európai statisztikák e 

tekintetben jelentős szerepet játszanak és 

valódi változást hozhatnak, különösen 

azokon a szakpolitikai területeken, ahol a 

reagálóképesség elengedhetetlen az adott 

terület eredményességéhez. 

(4) A jogalkotás minőségének javítása 

keretében az uniós politikák kialakításának 

és nyomon követésének fokozott 

mértékben a megbízható adatokon kell 

alapulnia, szilárd statisztikai alapokkal. Az 

európai statisztikák e tekintetben jelentős 

szerepet játszanak és valódi változást 

hozhatnak, különösen azokon a 

szakpolitikai területeken, ahol a 

reagálóképesség elengedhetetlen az adott 

terület eredményességéhez. 

Or. en 

 

Módosítás   37 

Enrique Calvet Chambon 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a több és jobb Európához 

való hozzájáruláshoz, és mind európai, 

mind pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, nyomon kell követni a 

Stabilitási és Növekedési Paktumot és 

támogatni kell a politikai prioritásokat és a 

gazdaságpolitikai koordinációt az európai 

szemeszter és az országspecifikus 

ajánlások révén. Emellett a Bizottságnak 

(Eurostat) – a nemzeti statisztikai 

hivatalokkal szorosan együttműködve – új 

népességi előrejelzéseket kell biztosítania 

annak érdekében, hogy aktualizálja a 

népesség elöregedésének és a növekvő 

gazdasági egyenlőtlenségek gazdasági 

hatásainak gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

Or. en 

 

Módosítás   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell az ENSZ 

17 fenntartható fejlesztési céljának 

megvalósításához kapcsolódó 

prioritásokat, különös tekintettel a 

jövedelmi egyenlőtlenségek és a nemek 

közötti egyenlőtlenség kérdésére. Emellett 

a Bizottságnak (Eurostat) – a nemzeti 

statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének és a migrációs áramlásnak 

a társadalmi, gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

Or. pt 

 

Módosítás   39 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 
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hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést, különös 

tekintettel a menekültválság hatására. 

Or. en 

 

Módosítás   40 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 
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iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket, valamint pontosabb 

bevándorlási és menekültügyi adatokat 
kell biztosítania annak érdekében, hogy 

aktualizálja a népesség elöregedésének és a 

migrációs hullámoknak gazdasági és 

költségvetési vonzataira vonatkozó 

elemzést; 

Or. es 

 

Módosítás   41 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése és azok hatékonyabbá tétele 

terén. Ennek iránymutatásul kell szolgálnia 

a kulcsfontosságú szakpolitikai területeken 

és a kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 
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prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

Or. el 

 

Módosítás   42 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének gazdasági és költségvetési 

vonzataira vonatkozó elemzést. 

(5) A jobb statisztikák tehát 

kulcsfontosságúak a jobb eredmények 

eléréséhez és a jobb Európához való 

hozzájáruláshoz, és mind európai, mind 

pedig nemzeti szinten nagyobb 

erőfeszítéseket kell tenni a hivatalos 

statisztikához kapcsolódó beruházások 

ösztönzése terén. Ennek iránymutatásul 

kell szolgálnia a kulcsfontosságú 

szakpolitikai területeken és a 

kapacitásépítés terén, a jelenlegi 

iránymutatás, valamint a prioritások 

folyamatban lévő újbóli meghatározásának 

kiegészítéseként. Konkrétabban, lépéseket 

kell tenni a legfontosabb statisztikai 

hézagok megszüntetésére, növelni kell az 

időszerűséget, és támogatni kell a politikai 

prioritásokat és a gazdaságpolitikai 

koordinációt az európai szemeszter révén. 

Emellett a Bizottságnak (Eurostat) – a 

nemzeti statisztikai hivatalokkal szorosan 

együttműködve – új népességi 

előrejelzéseket kell biztosítania annak 

érdekében, hogy aktualizálja a népesség 

elöregedésének és a demográfiai 

folyamatoknak a gazdasági és 
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költségvetési vonzataira vonatkozó 

elemzést. 

Or. en 

 

Módosítás   43 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi 

megállapodás és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend előmozdításának céljából. Az 

európai energiaunió és a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó éghajlat- és 

energiapolitikai keret, melynek célja, hogy 

az Unió gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 

fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló 

energiák, az energiafüggőség és az 

ellátásbiztonság tekintetében. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   44 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 

fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, 

az energiafüggőség és az ellátásbiztonság 

tekintetében. 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Ez új 

statisztikákat tesz szükségessé az 

energiafogyasztás, az energiahatékonyság, 

a megújuló energiák, az energiafüggőség 

és az ellátásbiztonság tekintetében. 

Or. pt 

 

Módosítás   45 

Neena Gill 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 
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fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, 

az energiafüggőség és az ellátásbiztonság 

tekintetében. 

fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, 

az energiafüggőség és az ellátásbiztonság, 

az energiaszegénység, az energiaárak 

átlagos fizetésekhez viszonyított alakulása 

és a fenntartható energiaátmenet 
tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   46 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 

fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, 

az energiafüggőség és az ellátásbiztonság 

tekintetében. 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 

fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, 

az energiafüggőség és az ellátásbiztonság, 

körkörös gazdaság és biogazdaság 
tekintetében. 

Or. es 

 

Módosítás   47 
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Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, biztonságosabbá és 

fenntarthatóbbá váljon, új statisztikákat 

tesz szükségessé az energiafogyasztás, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiák, 

az energiafüggőség és az ellátásbiztonság 

tekintetében. 

(6) Továbbfejlesztést igényelnek a 

kísérleti ökoszisztéma-számlák és az 

éghajlatváltozásra vonatkozó statisztikák, 

beleértve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a „lábnyomok” 

szempontjából releváns statisztikákat, 

különösen a 2015. évi párizsi megállapodás 

és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrend 

előmozdításának céljából. Az európai 

energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret, melynek célja, hogy az Unió 

gazdasága és energiarendszere 

versenyképesebbé, hatékonyabbá, 

biztonságosabbá és fenntarthatóbbá váljon, 

új statisztikákat tesz szükségessé az 

energiafogyasztás, az energiahatékonyság, 

a megújuló energiák, az energiafüggőség 

és az ellátásbiztonság tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A mezőgazdasági statisztikák 

képezik az európai statisztikai rendszerben 

az egyik fő hiányosságot. Ezért 

kulcsfontosságú a jelenlegi 

statisztikákban lévő hiányosságok 

meghatározása és megbízhatóbb mutatók 

meghatározása valamennyi tagállam 

számára és a tagállamokon belül (többek 
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között nemek, életkor és régiók szerint) a 

mezőgazdasági ágazatra vonatkozó 

gazdasági és társadalmi mutatók 

tekintetében (ideértve az atipikus 

foglalkozási viszonyokat, a jövedelmi 

egyenlőtlenségeket és a munkavállalói 

szegénységet, valamint a földtulajdonnal 

kapcsolatos mintákat is), amelyek 

kiegészítik a meglévő adatokat a 

mezőgazdasági jövedelmekre stb. 

vonatkozóan. Ezenkívül fontos, hogy 

további bontással készült adatokat 

dolgozzanak ki az árindexekre 

vonatkozóan, ideértve az abszolút 

értékeket is, a mezőgazdasági termékek 

tekintetében annak érdekében, hogy 

nyomon kövessék a mezőgazdasági 

piacokat és foglalkozzanak az esetleges 

problémákkal, ideértve a verseny hiányát 

az elosztáson belül és a mezőgazdasági 

termékek forgalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás   49 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A program meghosszabbítása 

lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. 

(7) A program meghosszabbítása 

lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. Mindazonáltal a 

meghosszabbításról évente kell határozni, 

és azt bizonyos feltételekhez kell kötni. Az 

Európai Statisztikai Rendszernek 

előzetesen, minden év végén határozott 

programot kell benyújtania, amelyben 

megjelöli a következő évre vonatkozó 

célkitűzéseket, várható eredményeket és 

becsült költségeket. Az előzetes 

programozás során ezenkívül meg kell 
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határozni a résztvevő hatóságok közötti 

forráselosztást is. A tervezetet az Európai 

Bizottságnak és az Európai Parlamentnek 

egyhangúlag el kell fogadnia. 

Or. it 

 

Módosítás   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A program meghosszabbítása 

lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. 

(7) A program meghosszabbítása 

jelenti a lehetőséget az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat annak érdekében, hogy 

megerősítsék az Eurostat és a nemzeti 

statisztikai hivatalok közötti 

együttműködést, erősítsék az európai 

statisztikai tanácsadó bizottsággal 

folytatott rendszeres párbeszédeket és 

annak koordinációját a Központi Bankok 

Európai Rendszerével. Ezenkívül „A 

GDP-n innen és túl” című intézkedésben 

meghatározott prioritási témákra kell 

összpontosítania, és biztosítania kell, hogy 

a tagállamok megfeleljenek az európai 

statisztika gyakorlati kódexének. 

Or. en 

 

Módosítás   51 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A program meghosszabbítása (7) A program meghosszabbítása 
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lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. 

lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat, valamint a történeti 

adatsorok folytonosságának biztosítására; 

Or. es 

 

Módosítás   52 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A program meghosszabbítása 

lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. 

(7) A program meghosszabbítása 

mellett az új irányvonalakat tükröző 

módosításokra is sort kell keríteni, ezzel 

kiegészítve a meglévő célkitűzéseket és a 

jelenlegi prioritásokat. 

Or. el 

 

Módosítás   53 

Gabriel Mato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A program meghosszabbítása 

lehetőséget kínál az új irányvonalakat 

tükröző módosításokra, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. 

(7) A program meghosszabbítását fel 

kell használni az új irányvonalakat tükröző 

módosításokhoz, ezzel kiegészítve a 

meglévő célkitűzéseket és a jelenlegi 

prioritásokat. 

Or. es 

 

Módosítás   54 

Marco Valli 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A statisztikai költségvetés uniós 

szinten való megfelelő növelésének elő 

kell segítenie a programmal kapcsolatos 

említett változtatásokat, és komoly 

hozzáadott értéket és eredményeket kell 

teremtenie a nagyszabású projektek, 

strukturális tőkeáttételi hatások és a 

méretgazdaságosság révén, ami 

valamennyi tagállam statisztikai rendszere 

számára előnyökkel jár. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás   55 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A statisztikai költségvetés uniós 

szinten való megfelelő növelésének elő kell 

segítenie a programmal kapcsolatos 

említett változtatásokat, és komoly 

hozzáadott értéket és eredményeket kell 

teremtenie a nagyszabású projektek, 

strukturális tőkeáttételi hatások és a 

méretgazdaságosság révén, ami 

valamennyi tagállam statisztikai rendszere 

számára előnyökkel jár. 

(8) A statisztikai költségvetés uniós 

szinten való megfelelő növelésének elő kell 

segítenie a programmal kapcsolatos 

említett változtatásokat, és komoly 

hozzáadott értéket és eredményeket kell 

teremtenie a nagyszabású projektek, 

strukturális tőkeáttételi hatások és a 

méretgazdaságosság révén, ami 

valamennyi tagállam statisztikai 

rendszerében azonnali javulást hoz. 

Or. el 

Módosítás   56 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 

az európai statisztikai programnak a 2018 

és 2020 közötti időszakra való 

meghosszabbítását, a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 

az uniós szinten jobban megvalósítható, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(10) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 

az európai statisztikai programnak a 2018 

és 2020 közötti időszakra való 

meghosszabbítását, a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 

az uniós szinten jobban megvalósítható, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. A 

meghosszabbítás feltétele azonban, hogy 

az Európai Statisztikai Rendszer által 

meghatározott programokat az Európai 

Bizottság és az Európai Parlament 

egyhangúlag jóváhagyja. 

Or. it 

 

Módosítás   57 

Barbara Kappel 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 

az európai statisztikai programnak a 2018 

és 2020 közötti időszakra való 

meghosszabbítását, a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, és ezért 

az uniós szinten jobban megvalósítható, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

(10) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 

az európai statisztikai programnak a 2018 

és 2020 közötti időszakra való 

meghosszabbítását, a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, a 

terjedelem és hatások miatt azonban az 

uniós szinten jobban megvalósítható, az 

Unió intézkedéseket hozhat az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 

cél eléréséhez szükséges mértéket. 

Or. en 
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Módosítás   58 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

99/2013/EU rendelet 

1 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A program végrehajtásához a 2018 és 2020 

közötti időszakra rendelkezésre álló uniós 

pénzügyi keretösszeg 218,1 millió EUR, 

amely a 2014 és 2020 közötti programozási 

időszakhoz tartozik. 

A program végrehajtásához a 2018 és 2020 

közötti időszakra rendelkezésre álló uniós 

pénzügyi keretösszeg 70 millió EUR, 

amely a 2014 és 2020 közötti programozási 

időszakhoz tartozik. 

Or. it 

 

Módosítás   59 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

1 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A következő év finanszírozását az Európai 

Bizottság és az Európai Parlament 

együttesen és előzetesen engedélyezi az 

Európai Statisztikai Rendszer által 

korábban meghatározott és benyújtott 

program jóváhagyását követően, 

amelyben világosan kifejtette a 

célkitűzéseit, a várható eredményeket, a 

várható költségeket, valamint a résztvevő 

hatóságok közötti forráselosztást; 

Or. it 

 

Módosítás   60 
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Gabriel Mato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

99/2013/EU  rendelet 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság megfelelő 

intézkedésekkel – csalás, korrupció és más 

jogellenes cselekmények elleni megelőző 

intézkedésekkel, következetes és hatékony 

ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása 

esetén a jogtalanul kifizetett összegek 

visszafizettetésével, valamint szükség 

esetén hatékony, arányos és visszatartó 

erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 

Unió pénzügyi érdekei az e rendelet 

alapján finanszírozott intézkedések 

végrehajtása során ne sérüljenek. 

(1) A Bizottság a szükséges 

intézkedésekkel – csalás, korrupció és más 

jogellenes cselekmények elleni megelőző 

intézkedésekkel, következetes és hatékony 

ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása 

esetén a jogtalanul kifizetett összegek 

visszafizettetésével, valamint szükség 

esetén hatékony, arányos és visszatartó 

erejű szankciókkal – biztosítja, hogy az 

Unió pénzügyi érdekei az e rendelet 

alapján finanszírozott intézkedések 

végrehajtása során ne sérüljenek. 

Or. es 

 

Módosítás   61 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

15 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A 15. cikk a következő (1a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(1a) A Bizottságnak 2018-tól éves 

előrehaladási jelentést kell benyújtania az 

Európai Parlament és a Tanács részére 

statisztikái felhasználóbarátságának 

fejlesztéséről, ideértve a weboldalán 

történő adatszolgáltatást is, és az adatok 

hozzáférhetősége terén elért javulásról, 

különösen a szolgáltatási ágazatban és a 

szociális gazdaságban folytatott gazdasági 



 

PE599.677v01-00 28/43 AM\1116879HU.docx 

HU 

tevékenységekre, valamint az Európa 

2020 mutatókra vonatkozóan.” 

Or. en 

 

Módosítás   62 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – a pont 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 1.1.1 célkitűzés – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Jó minőségű és megfelelő időben 

rendelkezésre bocsátott statisztikai 

információk szolgáltatása az európai 

szemeszterre vonatkozóan az Európa 2020 

stratégia végrehajtásának nyomon 

követéséhez. Az új mutatóknak a lehető 

legnagyobb mértékben a rendelkezésre álló 

statisztikai adatokon kell alapulniuk. 

Jó minőségű és megfelelő időben 

rendelkezésre bocsátott statisztikai 

információk szolgáltatása és az Európa 

2020 stratégia végrehajtásának nyomon 

követése. Az egyes mutatókhoz szükséges 

adatokat legkésőbb az adott statisztikai év 

végét követő 12 hónapon belül elérhetővé 

kell tenni. Az adatszolgáltatás terén 

bekövetkező késedelmek esetén a 

Bizottság nyilvános nyilatkozatot ad ki, 

magyarázatot adva az időeltolódás 

indokaira, ideértve azt is, hogy mely 

nemzeti statisztikai hatóságok járultak 

hozzá a késedelemhez, valamint azt, hogy 

a problémát milyen intézkedésekkel és 

mikorra oldják meg. Az új mutatóknak a 

lehető legnagyobb mértékben a 

rendelkezésre álló statisztikai adatokon kell 

alapulniuk. 

Or. en 

 

Módosítás   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – a pont 

99/2013/EU rendelet 
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I melléklet – I pont – 1.1.1 célkitűzés – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Jó minőségű és megfelelő időben 

rendelkezésre bocsátott statisztikai 

információk szolgáltatása az európai 

szemeszterre vonatkozóan az Európa 2020 

stratégia végrehajtásának nyomon 

követéséhez. Az új mutatóknak a lehető 

legnagyobb mértékben a rendelkezésre álló 

statisztikai adatokon kell alapulniuk. 

Jó minőségű, megbízható és megfelelő 

időben rendelkezésre bocsátott statisztikai 

információk szolgáltatása és az Európa 

2020 stratégia végrehajtásának nyomon 

követése. Az új mutatóknak a lehető 

legnagyobb mértékben a rendelkezésre álló 

statisztikai adatokon kell alapulniuk. 

Or. en 

 

Módosítás   64 

Neena Gill CBE 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – 1 pont – 1.1.1 célkitűzés – 4 francia bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) Az 1.1.1. célkitűzésben a negyedik 

franciabekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„– a részmunkaidős és a teljes munkaidős 

foglalkoztatás között különbséget tevő 

foglalkoztatási mutatók, valamint a 

munkanélküliséggel kapcsolatos olyan 

mutatók, amelyek figyelembe veszik az 

aktiválási politikákban, például 

képzésekben részt vevők számát.” 

„– a részmunkaidős és a teljes munkaidős 

foglalkoztatás, illetve a határozott idejű és 

az állandó szerződések között különbséget 

tevő foglalkoztatási mutatók, valamint a 

munkanélküliséggel kapcsolatos olyan 

mutatók, amelyek figyelembe veszik az 

aktiválási politikákban, például 

képzésekben részt vevők számát. Ezeknek 

a mutatóknak a nemek közötti 

különbségekre vonatkozó adatokat is 

magukban kell foglalniuk.” 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=EN) 

 



 

PE599.677v01-00 30/43 AM\1116879HU.docx 

HU 

Módosítás   65 

Marco Valli 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

99/2013/EU rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„– a továbbfejlesztett Stabilitási és 

Növekedési Paktumhoz szükséges – 

különösen a költségvetési hiányra és az 

államadósságra vonatkozó magas 

színvonalú statisztikák előállítását és 

biztosítását szolgáló – statisztikai adatok 

nyújtása,” 

törölve 

Or. it 

Módosítás   66 

Neena Gill CBE 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – b pont 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 1.2.1 célkitűzés – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a továbbfejlesztett Stabilitási és 

Növekedési Paktumhoz szükséges – 

különösen a költségvetési hiányra és az 

államadósságra vonatkozó magas 

színvonalú statisztikák előállítását és 

biztosítását szolgáló – statisztikai adatok 

nyújtása; 

– a továbbfejlesztett Stabilitási és 

Növekedési Paktumhoz szükséges – 

különösen a költségvetési hiányra és az 

államadósságra vonatkozó magas 

színvonalú statisztikák előállítását és 

biztosítását szolgáló – statisztikai adatok 

nyújtása; továbbá magas színvonalú 

statisztikák előállítása és szolgáltatása a 

Paktum keretében elfogadott 

rugalmassági intézkedésekre 

vonatkozóan. 

Or. en 

 

Módosítás   67 

Enrique Calvet Chambon 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – 1 francia bekezdés (új) 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 1.2.1 célkitűzés – 2 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Az 1.2.1 célkitűzés második 

francia bekezdése a következőkkel egészül 

ki: 

 „‒ statisztikai adatok nyújtása a gazdasági 

növekedést akadályozó gazdasági 

egyenlőtlenségek hatékony nyomon 

követéséhez” 

Or. en 

 

Módosítás   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 1.2.1 célkitűzés – 3 francia bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 ba) Az 1.2.1. célkitűzésben a harmadik 

franciabekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„– a versenyképesség mérésére szolgáló 

mutatók kidolgozása és előállítása; 

valamint” 

„‒ a versenyképesség mérésére szolgáló 

mutatók kidolgozása és előállítása, az 

országonkénti ajánlásokkal összhangban; 

valamint” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Módosítás   69 

Gabriel Mato 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont 

99/2013/EU rendelet  

Melléklet – I pont – 2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2009. augusztus 20-i bizottsági közlemény 

„A GDP-n innen és túl  – A haladás mérése 

változó világunkban” című 2009. 

augusztus 20-i bizottsági közlemény, 

valamint a gazdasági teljesítmény és a 

társadalmi haladás méréséről szóló 

Stiglitz–Sen–Fitoussi-jelentés közzététele 

új lendületet adott az ESR fő kihívása 

tekintetében: hozzájárult annak 

megoldásához, hogy miként lehet több 

területet érintő kérdésekre vonatkozóan 

jobb, az összetett társadalmi, környezeti és 

gazdasági jelenségeket leíró integráltabb 

statisztikákhoz jutni a gazdasági 

termeléssel kapcsolatos hagyományos 

méréseken túl. A „GDP-n innen és túl” 

témájáról szóló munka az ESR-en belül 

három prioritási területre fókuszál: a 

háztartási szektorra vonatkozó statisztikák, 

valamint a jövedelemeloszlás, a fogyasztás 

és a vagyoni helyzet mérésére vonatkozó 

statisztikák; az életminőség többdimenziós 

módon történő mérése, valamint a 

környezeti fenntarthatóság mérése. A 

2015-ben elfogadott új globális 

fenntartható fejlesztési célok további 

lendületet adnak ehhez. A nemzeti és 

regionális számlák európai rendszere 

(ESA) valamennyi gazdasági statisztika 

számára integrált és egységes keretet 

biztosít, amelyet egyéb mutatókkal kell 

kiegészíteni annak érdekében, hogy 

átfogóbb információkat szolgáltathasson a 

politikaalkotáshoz és a döntéshozatalhoz. 

Az ESA 2010 teljes körű végrehajtását – az 

eltérések 2020-ig történő fokozatos 

megszűnésének figyelembevételével – 

rendszeres minőség- és 

megfelelőségértékelések támogatják majd, 

amelyek további javuláshoz vezetnek a 

mutatók időszerűsége és rendelkezésre 

2009. augusztus 20-i bizottsági közlemény 

„A GDP-n innen és túl – A haladás mérése 

változó világunkban” című 2009. 

augusztus 20-i bizottsági közlemény, 

valamint a gazdasági teljesítmény és a 

társadalmi haladás méréséről szóló 

Stiglitz–Sen–Fitoussi-jelentés közzététele 

új lendületet adott az ESR fő kihívása 

tekintetében: hozzájárult annak 

megoldásához, hogy miként lehet több 

területet érintő kérdésekre vonatkozóan 

jobb, az összetett társadalmi, területi, 

környezeti és gazdasági jelenségeket leíró 

integráltabb statisztikákhoz jutni a 

gazdasági termeléssel kapcsolatos 

hagyományos méréseken túl. A „GDP-n 

innen és túl” témájáról szóló munka az 

ESR-en belül három prioritási területre 

fókuszál: a háztartási szektorra vonatkozó 

statisztikák, valamint a jövedelemeloszlás, 

a fogyasztás és a vagyoni helyzet mérésére 

vonatkozó statisztikák; az életminőség 

többdimenziós módon történő mérése, 

valamint a környezeti fenntarthatóság 

mérése. A 2015-ben elfogadott új globális 

fenntartható fejlesztési célok további 

lendületet adnak ehhez. A nemzeti és 

regionális számlák európai rendszere 

(ESA) valamennyi gazdasági statisztika 

számára integrált és egységes keretet 

biztosít, amelyet egyéb mutatókkal kell 

kiegészíteni annak érdekében, hogy 

átfogóbb információkat szolgáltathasson a 

politikaalkotáshoz és a döntéshozatalhoz. 

Az ESA 2010 teljes körű végrehajtását – az 

eltérések 2020-ig történő fokozatos 

megszűnésének figyelembevételével – 

rendszeres minőség- és 

megfelelőségértékelések támogatják majd, 

amelyek további javuláshoz vezetnek a 

mutatók időszerűsége és rendelkezésre 
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állása terén.” állása terén.” 

Or. es 

 

Módosítás   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 2.1 bekezdés – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 da) A 2.1. pont első bekezdése helyébe 

a következő szöveg lép: 

„A gazdasági válság fokozta a gazdasági 

ingadozások, illetve azok társadalmi hatása 

jobb megértését és elemzését lehetővé 

tevő, és ezáltal a döntéshozatali folyamatot 

megkönnyítő, magas színvonalú 

makrogazdasági mutatók szükségességét. 

Az egyre inkább globalizálódó előállítás 

egy, a különböző területekről származó 

statisztikák értelmezését és integrálását 

megkönnyítő, egységes keret kialakítását 

teszi szükségessé.” 

„A gazdasági válság fokozta a gazdasági 

ingadozások, a gazdasági 

egyenlőtlenségek alakulása illetve azok 

társadalmi hatása jobb megértését és 

elemzését lehetővé tevő, és ezáltal a 

döntéshozatali folyamatot megkönnyítő, 

magas színvonalú makrogazdasági mutatók 

szükségességét. Az egyre inkább 

globalizálódó előállítás egy, a különböző 

területekről származó statisztikák 

értelmezését és integrálását megkönnyítő, 

egységes keret kialakítását teszi 

szükségessé.” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Módosítás   71 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – i alpont 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 2.1.1 célkitűzés – 4 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a nemzeti számlákkal való kapcsolatok 

erősítése a szociális védelem, az 

egészségügy és az oktatás terén 

– a nemzeti számlákkal való kapcsolatok 

erősítése a szociális védelem, az 

egészségügy és az oktatás terén, és „A 

GDP-n innen és túl” című 

dokumentummal kapcsolatos mutatók 

kidolgozása, amelyek az életminőséget 

több dimenzióban mérik, és a környezeti 

fenntarhatóságot és a külső hatásokat a 

nemzeti számlákat szem előtt tartva mérik; 

Or. en 

 

Módosítás   72 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont  – i pont 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 2.1.1 pont  – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a nemzeti számlákkal való kapcsolatok 

erősítése a szociális védelem, az 

egészségügy és az oktatás terén, 

– a nemzeti számlákkal való kapcsolatok 

erősítése a migráció, a szociális védelem, 

az egészségügy és az oktatás terén, 

Or. es 

 

Módosítás   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – i pont – 1 francia bekezdés (új) 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 2.1.1 pont – 4 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – A 2.1.1. célkitűzésben a szöveg a 

negyedik francia bekezdés után a 

következő francia bekezdéssel egészül ki: 

 „– az adókijátszás és adóelkerülés mérését 
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és elemzését szolgáló koncepcionális keret 

kidolgozása, amelynek magában kell 

foglalnia a pénzügyi titoktartásra, az 

igazságos adózásra, az adóügyi 

együttműködésre és az adórésre vonatkozó 

időszerű és magas színvonalú statisztikák 

összeállítását a tagállamok és az Unió 

szintjén;” 

Or. en 

 

Módosítás   74 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – ii alpont  – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a szöveg az ötödik franciabekezdés 

után a következő két új franciabekezdéssel 

egészül ki: 

ii. a szöveg az ötödik franciabekezdés 

után a következő négy új 

franciabekezdéssel egészül ki: 

Or. es 

 

Módosítás   75 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – ii alpont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a szöveg az ötödik franciabekezdés 

után a következő két új franciabekezdéssel 

egészül ki: 

ii. a szöveg az ötödik francia 

bekezdés után a következő három új 

francia bekezdéssel egészül ki: 

Or. pt 

 

Módosítás   76 

Jonás Fernández 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont  – ii a alpont (új) 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 2.1.1 pont – 5a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – jövedelembeli és vagyoni 

egyenlőtlenségekre vonatkozó összesített 

mutatók tökéletesítése és kifejlesztése; 

Or. es 

 

Módosítás   77 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont  – ii  b alpont (új) 

99/2013/EU rendelet  

Melléklet – I pont – 2.1.1 pont  – 5b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – az egy munkavállalóra jutó tőke 

arányának kiszámítása; 

Or. es 

 

Módosítás   78 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – ii a alpont (új) 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 2.1.1 pont – 5 c francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – koncepcionális keret kidolgozása a 

nemek közötti egyenlőtlenség méréséhez 

és elemzéséhez, különös tekintettel a bérek 

tekintetében fennálló különbségekre, 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
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el kell végezni a szükséges módosításokat.) 

Or. pt 

Módosítás   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 2.1.1 célkitűzés – 2 francia bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 ea) A 2.1.1. célkitűzésben a második 

franciabekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„– a bevétel és fogyasztás háztartások 

közötti megoszlására vonatkozó mutatók 

előállítása (a nemzeti számlákra vonatkozó 

aggregátumoknak a háztartások körében 

végzett felmérések adataival való 

egyeztetése útján);” 

„– a bevétel, a vagyon és fogyasztás 

háztartások közötti megoszlására 

vonatkozó mutatók előállítása (a nemzeti 

számlákra vonatkozó aggregátumoknak a 

háztartások körében végzett felmérések 

adataival való egyeztetése útján);” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Módosítás   80 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – h pont – i alpont 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 3.1.1 célkitűzés – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A statisztika-előállítási folyamatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése. Figyelembe véve, hogy a 

Lisszaboni Szerződés minőségi 

jogalkotásra szólított fel, szükség van a 

vállalkozási statisztikákkal kapcsolatos 

pillér jogszabályainak egyszerűsítésére. 

A statisztika-előállítási folyamatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése. Figyelembe véve, hogy a 

Lisszaboni Szerződés minőségi 

jogalkotásra szólított fel, szükség van a 

vállalkozási statisztikákkal kapcsolatos 

pillér jogszabályainak egyszerűsítésére. 
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Ennek során, megfelelő figyelmet kell 

fordítani a statisztikák előállítói számára 

rendelkezésre álló források korlátaira, 

valamint az adatszolgáltatókra háruló 

terhekre összhangban a célravezető és 

hatásos szabályozás programmal (REFIT). 

Magas színvonalú statisztikák szolgáltatása 

azon kulcsfontosságú területeken, 

amelyeken a vállalkozások állnak az 

érdeklődés középpontjában; ilyenek 

például vállalkozásokkal kapcsolatos 

statisztikák, a rövid távú mutatók, a 

vállalkozások humán tőkébe és 

készségekbe történő befektetései, a 

nemzetközi ügyletek, a globalizáció, a 

belső piac figyelemmel kísérése, a K+F és 

az innováció, valamint az idegenforgalom. 

Különös figyelmet kell fordítani az adatok 

hozzáférhetőségére a magas hozzáadott 

értéket előállító ipari vagy szolgáltatási 

ágazatokban, különösen a zöld, a digitális 

vagy a szociális gazdaság ágazataiban 

(amilyen például az egészségügy és az 

oktatás). 

Ennek során, megfelelő figyelmet kell 

fordítani a statisztikák előállítói számára 

rendelkezésre álló források korlátaira, 

valamint az adatszolgáltatókra háruló 

terhekre összhangban a célravezető és 

hatásos szabályozás programmal (REFIT). 

Magas színvonalú statisztikák szolgáltatása 

azon kulcsfontosságú területeken, 

amelyeken a vállalkozások állnak az 

érdeklődés középpontjában; ilyenek 

például vállalkozásokkal kapcsolatos 

statisztikák, ideértve a családi 

vállalkozásokat is, a rövid távú mutatók, a 

vállalkozások humán tőkébe és 

készségekbe történő befektetései, a 

nemzetközi ügyletek, a globalizáció, a 

belső piac figyelemmel kísérése, a K+F és 

az innováció, valamint az idegenforgalom. 

Különös figyelmet kell fordítani az adatok 

hozzáférhetőségére a magas hozzáadott 

értéket előállító ipari vagy szolgáltatási 

ágazatokban, különösen a zöld, a digitális, 

az egészségügyi, az oktatási és a szociális 

gazdaság ágazataiban. 

Or. en 

 

Módosítás   81 

Gabriel Mato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – h pont – i alpont 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 3.1.1 pont – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A statisztika-előállítási folyamatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése. Figyelembe véve, hogy a 

Lisszaboni Szerződés minőségi 

jogalkotásra szólított fel, szükség van a 

vállalkozási statisztikákkal kapcsolatos 

pillér jogszabályainak egyszerűsítésére.  

Ennek során, megfelelő figyelmet kell 

fordítani a statisztikák előállítói számára 

A statisztika-előállítási folyamatok 

hatékonyságának és eredményességének 

növelése. Figyelembe véve, hogy a 

Lisszaboni Szerződés minőségi 

jogalkotásra szólított fel, szükség van a 

vállalkozási statisztikákkal kapcsolatos 

pillér jogszabályainak egyszerűsítésére. 

Ennek során, megfelelő figyelmet kell 

fordítani a statisztikák előállítói számára 
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rendelkezésre álló források korlátaira, 

valamint az adatszolgáltatókra háruló 

terhekre összhangban a célravezető és 

hatásos szabályozás programmal (REFIT). 

Magas színvonalú statisztikák szolgáltatása 

azon kulcsfontosságú területeken, 

amelyeken a vállalkozások állnak az 

érdeklődés középpontjában; ilyenek 

például vállalkozásokkal kapcsolatos 

statisztikák, a rövid távú mutatók, a 

vállalkozások humán tőkébe és 

készségekbe történő befektetései, a 

nemzetközi ügyletek, a globalizáció, a 

belső piac figyelemmel kísérése, a K+F és 

az innováció, valamint az idegenforgalom. 

Különös figyelmet kell fordítani az adatok 

hozzáférhetőségére a magas hozzáadott 

értéket előállító ipari vagy szolgáltatási 

ágazatokban, különösen a zöld, a digitális 

vagy a szociális gazdaság ágazataiban 

(amilyen például az egészségügy és az 

oktatás). 

rendelkezésre álló források korlátaira, 

valamint az adatszolgáltatókra háruló 

terhekre összhangban a célravezető és 

hatásos szabályozás programmal (REFIT). 

Magas színvonalú statisztikák szolgáltatása 

azon kulcsfontosságú területeken, 

amelyeken a vállalkozások állnak az 

érdeklődés középpontjában; ilyenek 

például vállalkozásokkal kapcsolatos 

statisztikák, a rövid távú mutatók, a 

vállalkozások humán tőkébe és 

készségekbe történő befektetései, a 

nemzetközi ügyletek, a globalizáció, a 

belső piac figyelemmel kísérése, a K+F és 

az innováció, valamint az idegenforgalom. 

Különös figyelmet kell fordítani az adatok 

hozzáférhetőségére a magas hozzáadott 

értéket előállító ipari vagy szolgáltatási 

ágazatokban, különösen a zöld, a digitális, 

együttműködő vagy a szociális gazdaság 

ágazataiban (amilyen például az 

egészségügy és az oktatás). 

Or. es 

 

Módosítás   82 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – i pont – ii alpont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a szöveg a hetedik franciabekezdés 

után a következő új franciabekezdéssel 

egészül ki: 

ii. a szöveg a hetedik franciabekezdés 

után a következő három új 

franciabekezdéssel egészül ki: 

Or. en 

 

Módosítás   83 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – i pont – ii alpont 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 3.2.1 célkitűzés – 7 a, 7 b, 7 c francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a népességi előrejelzésekről szóló 

adatszolgáltatás és azok éves frissítése; 

– a népességi előrejelzésekről szóló 

adatszolgáltatás és azok éves frissítése; 

 – a migránsok és menekültek uniós 

helyzetére vonatkozó összehasonlító 

mutatók kidolgozása; 

 – a nemi alapú erőszak felmérésére 

szolgáló módszertan kidolgozása az Unió 

e területen tevékenykedő intézményeivel 

együttműködve; 

Or. en 

 

Módosítás   84 

Sven Giegold 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – i a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

Melléklet – I pont – 3.3.4 a célkitűzés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia) A 3.3.4 célkitűzés új bekezdéssel 

egészül ki: 

 „3.3.4 a célkitűzés 

 Az európai polgároknak képesnek kell 

lenniük arra, hogy egyszerűen és 

akadályok nélkül igénybe vegyék az 

európai statisztikákat, ami lehetővé teszi 

számukra, hogy az oktatásukhoz és 

döntéshozatalhoz használják ezeket az 

adatokat. Ennek a célkitűzésnek a 

végrehajtása az európai statisztikák 

felhasználóbarátságának fejlesztésével és 

az adatokhoz való hozzáférés 

megkönnyítésével történik. Különös 

figyelmet kell fordítani a statisztikai 
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adatok egyszerű lekérhetőségére és 

átalakíthatóságára a gyakorlati 

felhasználáshoz, ideértve ennek 

grafikonok és térképek révén történő 

megvalósítását is. Az európai statisztikák 

előnyeiből a polgárok szélesebb körének 

kell részesülnie ahhoz, hogy ez 

hatékonyan hozzájáruljon a statisztikai 

információk közzétételének javításához az 

európai társadalmakban.” 

Or. en 

 

Módosítás   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – i a pont (új) 

99/2013/EU rendelet 

I melléklet – I pont – 3.2.1 célkitűzés – 4 francia bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 ia) Az 3.2.1. célkitűzésben a negyedik 

franciabekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„– a jövedelmi egyenlőtlenségekre 

vonatkozó statisztikák szolgáltatása, 

amelyek összehasonlítható nemzeti 

elsődleges mutatóként szolgálnak, valamint 

az alapvető árukhoz és szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés egyenlőtlenségeire 

vonatkozó adatok;” 

„– a jövedelmi egyenlőtlenségekre 

vonatkozó statisztikák szolgáltatása, olyan 

mutatókkal, mint a Gini index és a 

jövedelemeloszlás felső deciliseinek 

alakulása, amelyek összehasonlítható 

nemzeti elsődleges mutatóként szolgálnak, 

valamint az alapvető árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőtlenségeire vonatkozó adatok;” 

Or. en 

(http://eur-

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

Módosítás   86 

Gabriel Mato 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – k pont  – i alpont 
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99/2013/EU rendelet  

Melléklet – I pont – 3.3.1 pont  – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

az első bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: „A tényeken alapuló 

döntéshozatal támogatása a régiókra, 

regionális tipológiákra, városokra és az 

urbanizáció mértékére vonatkozó 

társadalmi, gazdasági és környezeti 

statisztikákkal összekapcsolt 

térinformációs adatok rugalmasabb és 

nagyobb mértékű felhasználása révén.” 

az első bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: „A tényeken alapuló 

döntéshozatal támogatása a régiókra, 

regionális tipológiákra, városokra és az 

urbanizáció mértékére vonatkozó 

társadalmi, területi, gazdasági és 

környezeti statisztikákkal összekapcsolt 

térinformációs adatok rugalmasabb és 

nagyobb mértékű felhasználása révén.” 

Or. es 

 

Módosítás   87 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – l pont  – i alpont 

99/2013/EU rendelet  

Melléklet – I pont – 3.3.3 pont  – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„Összhangban a Bizottság európai 

energiaunióra vonatkozó prioritásával, 

különös figyelmet fordítanak az 

energiafogyasztással, 

energiahatékonysággal, megújuló 

energiákkal, energiafüggőséggel és 

ellátásbiztonságával kapcsolatos 

statisztikákra. Ezenfelül, az 

energiastatisztikáknak támogatniuk kell a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- 

és energiapolitikai keretet, amelynek célja, 

hogy az Unió gazdasága és 

energiarendszere versenyképesebbé, 

biztonságosabbá és fenntarthatóbbá váljon. 

„Összhangban a Bizottság európai 

energiaunióra vonatkozó prioritásával, 

különös figyelmet fordítanak az 

energiafogyasztással, 

energiahatékonysággal, megújuló 

energiákkal, energiafüggőséggel, 

ellátásbiztonsággal, körkörös gazdasággal 

és biogazdasággal kapcsolatos 
statisztikákra. Ezenfelül, az 

energiastatisztikáknak támogatniuk kell a 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- 

és energiapolitikai keretet, amelynek célja, 

hogy az Unió gazdasága és 

energiarendszere versenyképesebbé, 

biztonságosabbá és fenntarthatóbbá váljon. 

Or. es 
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Módosítás   88 

Jonás Fernández 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont  (új) 

99/2013/EU rendelet  

Melléklet – II pont – 3.1 pont – 2a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 3.1 bekezdése a következő 

franciabekezdéssel egészül ki: 

 – a polgárok az Európai Unió 

történelmére, értékeire, működésére és 

hatásköreire vonatkozó ismereteinek 

mértékéről szóló felmérés fejlesztése és 

elmélyítése, valamint gyakoriságának 

növelése;  

Or. es 

 


