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Amendement   20 

Notis Marias 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien Protocol nr. 1 bij het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie betreffende de rol van de 

nationale parlementen in de Europese 

Unie, 

Or. el 

Amendement   21 

Notis Marias 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien Protocol nr. 2 bij het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie betreffende de toepassing 

van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

Or. el 

Amendement   22 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs 

dat is gebaseerd op Europese statistieken 

is onontbeerlijk om de vooruitgang te 

meten en om de doeltreffendheid van het 

beleid en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

(1) Solide empirische gegevens en 

statistieken en het vermijden van 

ongepaste vertragingen in de 

terbeschikkingstelling ervan zijn 
onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 
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banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie zoals uiteengezet in 

de mededeling van de Commissie van 3 

maart 2010 getiteld "Europa 2020: een 

strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei" (COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Amendement   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

(1) Betrouwbaar, relevant bewijs dat 

beschikbaar is voor iedereen en gebaseerd 

is op Europese statistieken is onontbeerlijk 

om de vooruitgang te meten en om de 

doeltreffendheid van het beleid en de 

programma’s van de Unie te beoordelen, 

met name in het kader van de Europa 

2020-strategie en agenda voor banen, 

groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

Or. en 

 

Amendement   24 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 
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Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering, evenals de effecten van 

andere doelstellingen, zoals de bestrijding 

van armoede en ongelijkheid, het 

maatschappelijk welzijn en ecologische 

duurzaamheid. 

Or. es 

 

Amendement   25 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. Bovendien is het belangrijk 

om de statistieken te evalueren met 

specifieke verwijzing naar het feit dat het 

aantal lidstaten van de EU zal worden 

teruggebracht tot 27. 

Or. en 

 

Amendement   26 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 
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onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma's van de Unie te 

beoordelen en om besluiten te nemen over 

de voortzetting of opschorting van dat 

beleid. 

Or. it 

 

Amendement   27 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

(1) Tijdig verstrekt, betrouwbaar en 

relevant bewijs dat is gebaseerd op 

Europese statistieken is onontbeerlijk om 

de vooruitgang te meten en om de 

doeltreffendheid van het beleid en de 

programma’s van de Unie te beoordelen, 

met name in het kader van de Europa 

2020-strategie en agenda voor banen, 

groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

Or. el 

 

Amendement   28 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de vooruitgang te meten 

en om de doeltreffendheid van het beleid 

en de programma’s van de Unie te 

(1) Betrouwbaar en relevant bewijs dat 

is gebaseerd op Europese statistieken is 

onontbeerlijk om de impact te meten en om 

de doeltreffendheid van het beleid en de 

programma’s van de Unie te beoordelen, 



 

AM\1116879NL.docx 7/43 PE599.677v04-00 

 NL 

beoordelen, met name in het kader van de 

Europa 2020-strategie en agenda voor 

banen, groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

met name in het kader van de Europa 

2020-strategie en agenda voor banen, 

groei, billijkheid en democratische 

verandering. 

Or. en 

 

Amendement   29 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Hoogwaardige statistieken die 

ontwikkeld, geproduceerd en verspreid 

zijn onder het meerjarig Europees 

statistisch programma moeten bijdragen 

aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Duurzame 

Ontwikkelingsagenda 2030 van de 

Verenigde Naties, aan de Overeenkomst 

van Parijs 2015, door doelstellingen en 

streefcijfers te monitoren, en moeten 

helpen te komen tot betere statistieken 

over sectoroverschrijdende kwesties, 

almede beter geïntegreerde statistieken 

om complexe sociale, ecologische en 

economische verschijnselen te beschrijven 

die niet binnen de traditionele metingen 

van de economische productie passen. 

Or. en 

 

Amendement   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (1 bis) Europese statistieken moeten een 

uitgebreide benadering van de Unie 

omvatten en verder gaan dan het beleid en 

de politieke prioriteiten van de Commissie 

om nauwkeurige gegevens te verstrekken 

die kunnen helpen bij de verdere 

integratieprocessen in de Unie. 

Or. en 

 

Amendement   31 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De beschikbaarheid van 

betrouwbare en volledige Europese 

statistieken is een openbaar belang ten 

behoeve van de beleidsmakers, 

onderzoekers en het algemene publiek. 

Or. es 

 

Amendement   32 

Gabriel Mato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Krachtens Verordening (EG) nr. 

223/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad11 legt het Europees statistisch 

programma het kader vast voor de 

ontwikkeling, productie en verspreiding 

van Europese statistieken, de voornaamste 

gebieden en de doelstellingen van de 

voorgenomen acties, voor een periode die 

overeenkomt met die van het meerjarig 

financieel kader. 

(2) Krachtens Verordening (EG) nr. 

223/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad11 legt het Europees statistisch 

programma het kader vast voor de 

ontwikkeling, productie en verspreiding 

van vergelijkbare hoogwaardige Europese 

statistieken, de voornaamste gebieden en 

de doelstellingen van de voorgenomen 

acties, voor een periode die overeenkomt 

met die van het meerjarig financieel kader. 
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_________________ _________________ 

11 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2009 betreffende de Europese 

statistiek en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 

de toezending van onder de statistische 

geheimhoudingsplicht vallende gegevens 

aan het Bureau voor de Statistiek van de 

Europese Gemeenschappen, Verordening 

(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 

de communautaire statistiek en Besluit 

89/382/EEG, Euratom van de Raad tot 

oprichting van een Comité statistisch 

programma van de Europese 

Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 

blz. 164). 

11 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2009 betreffende de Europese 

statistiek en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 

de toezending van onder de statistische 

geheimhoudingsplicht vallende gegevens 

aan het Bureau voor de Statistiek van de 

Europese Gemeenschappen, Verordening 

(EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende 

de communautaire statistiek en Besluit 

89/382/EEG, Euratom van de Raad tot 

oprichting van een Comité statistisch 

programma van de Europese 

Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 

blz. 164). 

Or. es 

 

Amendement   33 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Krachtens Verordening (EG) 

nr. 223/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad11 legt het Europees statistisch 

programma het kader vast voor de 

ontwikkeling, productie en verspreiding 

van Europese statistieken, de voornaamste 

gebieden en de doelstellingen van de 

voorgenomen acties, voor een periode die 

overeenkomt met die van het meerjarig 

financieel kader. 

(2) Krachtens Verordening (EG) 

nr. 223/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad11 legt het Europees statistisch 

programma het kader vast voor de 

ontwikkeling, productie en verspreiding 

van Europese statistieken van hoge 

kwaliteit, de voornaamste gebieden en de 

doelstellingen van de voorgenomen acties, 

voor een periode die overeenkomt met die 

van het meerjarig financieel kader. 

_________________ _________________ 

11 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2009 betreffende de Europese 

statistiek en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 

de toezending van onder de statistische 

11 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2009 betreffende de Europese 

statistiek en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende 

de toezending van onder de statistische 
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geheimhoudingsplicht vallende gegevens 

aan het Bureau voor de Statistiek van de 

Europese Gemeenschappen, 

Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad 

betreffende de communautaire statistiek en 

Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 

tot oprichting van een Comité statistisch 

programma van de Europese 

Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 

blz. 164). 

geheimhoudingsplicht vallende gegevens 

aan het Bureau voor de Statistiek van de 

Europese Gemeenschappen, 

Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad 

betreffende de communautaire statistiek en 

Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 

tot oprichting van een Comité statistisch 

programma van de Europese 

Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, 

blz. 164). 

Or. el 

 

Amendement   34 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Verordening (EU) nr. 99/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad12 

bestrijkt de periode 2013-2017, terwijl het 

huidige meerjarig financieel kader tot 2020 

loopt. Zij moet daarom worden gewijzigd 

om het Europese statistische programma te 

verlengen tot en met 2020. 

(3) Verordening (EU) nr. 99/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad12 

bestrijkt de periode 2013-2017, terwijl het 

huidige meerjarig financieel kader tot 2020 

loopt. Zij moet daarom onmiddellijk 

worden gewijzigd om het Europese 

statistische programma te verlengen tot en 

met 2020 en om de statistische lacunes op 

te vullen die het urgentst zijn. 

_________________ _________________ 

12 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 januari 2013 betreffende het Europees 

statistisch programma 2013-2017 (PB L 39 

van 9.2.2013, blz. 12). 

12 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 januari 2013 betreffende het Europees 

statistisch programma 2013-2017 (PB L 39 

van 9.2.2013, blz. 12). 

Or. el 

 

Amendement   35 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) In de context van betere 

regelgeving moet het beleid van de Unie in 

toenemende mate op basis van solide 

bewijs worden opgesteld en gemonitord. 

Europese statistieken spelen een duidelijke 

rol in dit verband en kunnen dus echt een 

verschil maken, vooral op beleidsterreinen 

waar reactievermogen van cruciaal belang 

is om het beleid tot een succes te maken. 

(4) In de context van betere 

regelgeving moet het beleid van de Unie in 

toenemende mate op grond van de 

behoeften van de EU-lidstaten en op basis 

van solide bewijs worden opgesteld en 

gemonitord. Europese statistieken spelen 

een duidelijke rol in dit verband en kunnen 

dus echt een verschil maken, vooral op 

beleidsterreinen waar reactievermogen van 

cruciaal belang is om het beleid tot een 

succes te maken. 

Or. el 

 

Amendement   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) In de context van betere 

regelgeving moet het beleid van de Unie in 

toenemende mate op basis van solide 

bewijs worden opgesteld en gemonitord. 

Europese statistieken spelen een duidelijke 

rol in dit verband en kunnen dus echt een 

verschil maken, vooral op beleidsterreinen 

waar reactievermogen van cruciaal belang 

is om het beleid tot een succes te maken. 

(4) In de context van betere 

regelgeving moet het beleid van de Unie in 

toenemende mate op basis van 

betrouwbaar bewijs met een solide 

statistische basis, worden opgesteld en 

gemonitord. Europese statistieken spelen 

een duidelijke rol in dit verband en kunnen 

dus echt een verschil maken, vooral op 

beleidsterreinen waar reactievermogen van 

cruciaal belang is om het beleid tot een 

succes te maken. 

Or. en 

 

Amendement   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking. 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een meer en beter Europa, en er moeten 

meer inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten, toezicht 

te houden op het Stabiliteits- en Groeipact 
en de politieke prioriteiten en de 

coördinatie van het economisch beleid in 

het kader van het Europees semester en de 

specifieke aanbevelingen van het land te 

ondersteunen. De Commissie (Eurostat) 

moet ook nieuwe bevolkingsprognoses 

verstrekken in nauwe samenwerking met 

de nationale bureaus voor de statistiek ten 

behoeve van de actualisering van de 

analyse van de economische en budgettaire 

implicaties van de vergrijzing van de 

bevolking en de economische impact van 

de stijgende economische ongelijkheden. 

Or. en 

 

Amendement   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 
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betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van 

het Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking. 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

prioriteiten te ondersteunen met het oog op 

het halen van de 17 doelstellingen van de 

Verenigde Naties inzake duurzame 

ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft 

inkomens- en genderongelijkheid. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de sociale, 

economische en budgettaire implicaties 

van zowel de vergrijzing van de bevolking 

als de migratiestromen. 

Or. pt 

 

Amendement   39 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 
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capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking. 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing, met een bijzondere 

nadruk op de impact van de 

vluchtelingencrisis. 

Or. en 

 

Amendement   40 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 
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Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking. 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking en 

migratiestromen, evenals meer 

nauwkeurige gegevens over migranten en 

vluchtelingen; 

Or. es 

 

Amendement   41 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau, teneinde de doelmatigheid ervan 

te verbeteren. Deze zijn bedoeld als 

leidraad op prioritaire beleidsterreinen en 

voor capaciteitsopbouw, in aanvulling op 

de bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 
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van de vergrijzing van de bevolking. economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking. 

Or. el 

 

Amendement   42 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking. 

(5) Betere statistieken zijn daarom van 

cruciaal belang voor het bereiken van 

betere resultaten en kunnen bijdragen aan 

een beter Europa, en er moeten meer 

inspanningen worden gedaan om 

investeringen te stimuleren in officiële 

statistieken op Europees en nationaal 

niveau. Deze zijn bedoeld als leidraad op 

prioritaire beleidsterreinen en voor 

capaciteitsopbouw, in aanvulling op de 

bestaande richtsnoeren en voortdurende 

herprioritering. Er moeten met name 

maatregelen worden genomen om de meest 

dringende statistische lacunes aan te 

pakken, de tijdigheid te vergroten en de 

politieke prioriteiten en de coördinatie van 

het economisch beleid in het kader van het 

Europees semester te ondersteunen. De 

Commissie (Eurostat) moet ook nieuwe 

bevolkingsprognoses verstrekken in nauwe 

samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek ten behoeve van de 

actualisering van de analyse van de 

economische en budgettaire implicaties 

van de vergrijzing van de bevolking en 

demografische evoluties. 

Or. en 

 

Amendement   43 

Barbara Kappel 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het 

beleidskader voor klimaat en energie 

2030, die tot doel hebben om de economie 

en het energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   44 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 
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voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het 

beleidskader voor klimaat en energie 

2030, die tot doel hebben om de economie 

en het energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

voor duurzame ontwikkeling. Hiervoor 

zijn nieuwe statistieken nodig over 

energieverbruik, energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

Or. pt 

 

Amendement   45 

Neena Gill 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030, die tot doel 

hebben om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030, die tot doel 

hebben om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid, energiearmoede, de 

evolutie van de energieprijzen in 

verhouding tot de evolutie van de 

gemiddelde salarissen en duurzame 

energietransitie. 
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Or. en 

 

Amendement   46 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030, die tot doel 

hebben om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030, die tot doel 

hebben om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid, circulaire economie 

en bio-economie. 

Or. es 

 

Amendement   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 

(6) Experimentele 

ecosysteemrekeningen en statistieken over 

klimaatverandering, onder andere met 
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betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030, die tot doel 

hebben om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken, zijn nieuwe 

statistieken nodig over energieverbruik, 

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

betrekking tot de aanpassing aan de 

klimaatverandering en "ecologische 

voetafdrukken", moeten verder worden 

ontwikkeld, met name ter ondersteuning 

van de uitvoering van de Overeenkomst 

van Parijs van 2015 en de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling. Voor de 

Europese energie-unie en het beleidskader 

voor klimaat en energie 2030, die tot doel 

hebben om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, efficiënter, 

betrouwbaarder en duurzamer te maken, 

zijn nieuwe statistieken nodig over 

energieverbruik, energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. 

Or. en 

 

Amendement   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Landbouwstatistieken vormen een 

belangrijke lacune in het Europees 

statistisch systeem. Daarom is het van 

cruciaal belang om de lacunes in de 

huidige statistieken te identificeren en 

meer robuuste indicatoren vast te stellen, 

zowel tussen als binnen de lidstaten 

(onder meer op basis van geslacht, 

leeftijd, regio), met betrekking tot 

economische en sociale indicatoren die 

relevant zijn voor de landbouwsector (met 

inbegrip van atypische 

arbeidsverhoudingen, 

inkomensongelijkheid en armoede onder 

werkenden, alsook patronen van 

grondbezit) en een aanvulling vormen op 

bestaande gegevens over de 
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landbouwinkomens enz. Daarnaast is het 

belangrijk om meer uitgesplitste gegevens 

te ontwikkelen over de prijsindexcijfers, 

met inbegrip van absolute waarden voor 

landbouwproducten, met als doel de 

landbouwmarkten te monitoren en 

potentiële problemen aan te pakken, zoals 

het gebrek aan mededinging in de 

distributie en het in de handel brengen 

van landbouwproducten. 

Or. en 

 

Amendement   49 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten. 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten. De verlenging wordt 

evenwel jaarlijks toegekend en is 

onderworpen aan enkele voorwaarden. 

Eerst moet het Europees statistisch 

systeem (ESS) aan het eind van elk jaar 

een programma presenteren waarin de 

doelstellingen, de verwachte resultaten en 

de geraamde kosten voor het volgende 

jaar worden vermeld. In het voorafgaande 

programma moet ook de verdeling van de 

middelen over de deelnemende instanties 

worden vermeld. Dit plan moet unaniem 

worden goedgekeurd door de Commissie 

en het Europees Parlement. 

Or. it 

 

Amendement   50 

Enrique Calvet Chambon 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten. 

(7) De verlenging van het programma 

is de kans bij uitstek om aanpassingen te 

maken en nieuwe oriëntaties te 

weerspiegelen ter aanvulling van de 

bestaande doelstellingen en prioriteiten, 

om de samenwerking tussen Eurostat en 

de nationale instituten voor de statistiek te 

versterken, om de reguliere dialoog met 

het Europees Raadgevend Comité voor de 

statistiek en zijn coördinatie met het 

Europees Stelsel van Centrale Banken te 

versterken. Het zal zich ook richten op de 

prioritaire thema’s uiteengezet in het 

initiatief "Het bbp en verder" en 

waarborgen dat de lidstaten de 

Praktijkcode Europese statistieken 

naleven. 

Or. en 

 

Amendement   51 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten. 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten, en de continuïteit van de 

reeks historische gegevens te garanderen. 

Or. es 

 

Amendement   52 
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Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten. 

(7) Met de verlenging van het 

programma moeten aanpassingen worden 

doorgevoerd en nieuwe oriëntaties worden 

weerspiegeld ter aanvulling van de 

bestaande doelstellingen en prioriteiten. 

Or. el 

 

Amendement   53 

Gabriel Mato 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De verlenging van het programma 

is een kans om aanpassingen te maken en 

nieuwe oriëntaties te weerspiegelen ter 

aanvulling van de bestaande doelstellingen 

en prioriteiten. 

(7) De verlenging van het programma 

moet aangewend worden om aanpassingen 

te maken en nieuwe oriëntaties te 

weerspiegelen ter aanvulling van de 

bestaande doelstellingen en prioriteiten. 

Or. es 

 

Amendement   54 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Een passende verhoging van de 

begroting voor de statistiek op EU-niveau 

moet deze wijzigingen in het programma 

ondersteunen en zorgen voor een 

aanzienlijke toegevoegde waarde en 

resultaten door middel van grootschalige 

Schrappen 
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projecten, structurele hefboomeffecten en 

schaalvoordelen ten voordele van 

statistische systemen in de lidstaten. 

Or. it 

 

Amendement   55 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Een passende verhoging van de 

begroting voor de statistiek op EU-niveau 

moet deze wijzigingen in het programma 

ondersteunen en zorgen voor een 

aanzienlijke toegevoegde waarde en 

resultaten door middel van grootschalige 

projecten, structurele hefboomeffecten en 

schaalvoordelen ten voordele van 

statistische systemen in de lidstaten. 

(8) Een passende verhoging van de 

begroting voor de statistiek op het niveau 

van de Unie moet deze wijzigingen in het 

programma ondersteunen en zorgen voor 

een aanzienlijke toegevoegde waarde en 

resultaten door middel van grootschalige 

projecten, structurele hefboomeffecten en 

schaalvoordelen ter verbetering van 

statistische systemen in de lidstaten. 

Or. el 

Amendement   56 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de verlenging van 

het Europese statistische programma tot de 

jaren 2018-2020, niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt en 

bijgevolg beter op het niveau van Unie kan 

worden bereikt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

(10) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de verlenging van 

het Europese statistische programma tot de 

jaren 2018-2020, niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt en 

bijgevolg beter op het niveau van Unie kan 

worden bereikt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 
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evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om de doelstelling ervan te verwezenlijken. 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om de doelstelling ervan te verwezenlijken. 

De verlenging is evenwel afhankelijk van 

de unanieme goedkeuring van de 

programma's van het Europees statistisch 

systeem door de Commissie en het 

Europees Parlement. 

Or. it 

 

Amendement   57 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de verlenging van 

het Europese statistische programma tot de 

jaren 2018-2020, niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt en 

bijgevolg beter op het niveau van Unie kan 

worden bereikt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om de doelstelling ervan te verwezenlijken. 

(10) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening, namelijk de verlenging van 

het Europese statistische programma tot de 

jaren 2018-2020, niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar 

omwille van de omvang of effecten ervan 

beter op het niveau van de Unie kan 

worden bereikt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om de doelstelling ervan te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement   58 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 99/2013 
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Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financiële middelen van de Unie voor 

de uitvoering van het programma in de 

programmeringsperiode 2014-2020 

bedragen 218,1 miljoen EUR voor de jaren 

2018-2020. 

De financiële middelen van de Unie voor 

de uitvoering van het programma in de 

programmeringsperiode 2014-2020 

bedragen 70 miljoen EUR voor de jaren 

2018-2020. 

Or. it 

 

Amendement   59 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Artikel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De financiële dekking voor het volgende 

jaar wordt verleend bij gezamenlijke 

toestemming van de Commissie en het 

Europees Parlement nadat zij het vooraf 

door het Europees statistisch systeem 

gepresenteerde plan hebben goedgekeurd, 

waarin duidelijk de doelstellingen, de 

verwachte resultaten, de verwachte kosten 

en de verdeling van de middelen over de 

deelnemende instanties worden vermeld. 

Or. it 

 

Amendement   60 

Gabriel Mato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Artikel 13 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1. De Commissie neemt passende 

maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de 

uitvoering van uit hoofde van deze 

verordening gefinancierde activiteiten, de 

financiële belangen van de Unie worden 

beschermd door de toepassing van 

maatregelen ter voorkoming van fraude, 

corruptie en andere illegale handelingen, 

zulks door de uitvoering van consequente 

en doeltreffende controles en, indien 

onregelmatigheden worden vastgesteld, 

door de terugvordering van de ten onrechte 

uitgekeerde bedragen en, in voorkomend 

geval, door doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende administratieve en financiële 

sancties. 

1. De Commissie neemt de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de 

uitvoering van uit hoofde van deze 

verordening gefinancierde activiteiten, de 

financiële belangen van de Unie worden 

gegarandeerd door de toepassing van 

maatregelen ter voorkoming van fraude, 

corruptie en andere illegale handelingen, 

zulks door de uitvoering van consequente 

en doeltreffende controles en, indien 

onregelmatigheden worden vastgesteld, 

door de terugvordering van de ten onrechte 

uitgekeerde bedragen en, in voorkomend 

geval, door doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende administratieve en financiële 

sancties. 

Or. es 

 

Amendement   61 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) In artikel 15 wordt het volgende lid 

1 bis toegevoegd: 

 "1 bis. De Commissie zal vanaf 2018 aan 

het Europees Parlement en de Raad 

jaarlijks een voortgangsverslag 

overleggen over de verbetering van de 

gebruiksvriendelijkheid van haar 

statistieken, met inbegrip van de 

terbeschikkingstelling van de gegevens op 

haar website, en over de verbetering van 

de beschikbaarheid van gegevens, met 

name over de economische activiteiten in 

de tertiaire sector en de sociale economie 

en over de Europa 2020-indicatoren." 
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Or. en 

 

Amendement   62 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter a 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I– deel I – afdeling 1 – punt 1.1 – doelstelling 1.1.1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het leveren van hoogwaardige statistische 

informatie die tijdig beschikbaar moet zijn 

voor het Europees semester, om de 

tenuitvoerlegging van de Europa 2020-

strategie te bewaken. Nieuwe indicatoren 

worden zoveel mogelijk gebaseerd op 

beschikbare statistische gegevens. 

Het leveren van hoogwaardige statistische 

informatie die tijdig beschikbaar moet zijn, 

om de tenuitvoerlegging van de Europa 

2020-strategie te bewaken. De gegevens 

voor elke indicator worden uiterlijk 12 

maanden na afloop van het respectieve 

statistische jaar ter beschikking gesteld. 

In het geval van vertragingen bij de 

terbeschikkingstelling van gegevens, legt 

de Commissie een publieke verklaring af 

waarin de redenen voor de vertraging 

worden uitgelegd, met inbegrip van welke 

nationale statistische instanties hebben 

bijgedragen aan de vertraging alsmede 

door welke maatregelen en wanneer dit 

probleem zal worden opgelost. Nieuwe 

indicatoren worden zoveel mogelijk 

gebaseerd op beschikbare statistische 

gegevens. 

Or. en 

 

Amendement   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter a 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 1 – punt 1.1 – doelstelling 1.1.1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Het leveren van hoogwaardige statistische 

informatie die tijdig beschikbaar moet zijn 

voor het Europees semester, om de 

tenuitvoerlegging van de Europa 2020-

strategie te bewaken. Nieuwe indicatoren 

worden zoveel mogelijk gebaseerd op 

beschikbare statistische gegevens. 

Het leveren van hoogwaardige, 

betrouwbare, statistische informatie die 

tijdig beschikbaar moet zijn, om de 

tenuitvoerlegging van de Europa 2020-

strategie te bewaken. Nieuwe indicatoren 

worden zoveel mogelijk gebaseerd op 

beschikbare statistische gegevens. 

Or. en 

 

Amendement   64 

Neena Gill CBE 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 1 – punt 1.1 – doelstelling 1.1.1 – streepje 4 

 
Bestaande tekst Amendement 

 a bis) In doelstelling 1.1.1 wordt het 

vierde streepje vervangen door: 

– werkgelegenheidsindicatoren, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen deeltijd- 

en voltijdwerk, evenals 

werkloosheidsindicatoren die personen die 

deelnemen aan 

activeringsbeleidsmaatregelen, zoals 

scholing, in aanmerking nemen. 

"– werkgelegenheidsindicatoren, waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen deeltijd- 

en voltijdwerk en tussen contracten voor 

bepaalde tijd en contracten voor 

onbepaalde tijd, evenals 

werkloosheidsindicatoren die personen die 

deelnemen aan 

activeringsbeleidsmaatregelen, zoals 

scholing, in aanmerking nemen. Deze 

indicatoren moeten ook gegevens over de 

genderkloof omvatten." 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=NL) 

 

Amendement   65 

Marco Valli 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EU) nr. 99/2013 
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Bijlage I – deel I – afdeling 1 – punt 1.2 – doelstelling 1.2.1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– het leveren van statistische input voor 

een versterkt stabiliteits- en groeipact, 

specifiek met het oog op het produceren 

en verstrekken van statistieken van hoge 

kwaliteit over het overheidstekort en de 

overheidsschuld; 

Schrappen 

Or. it 

Amendement   66 

Neena Gill CBE 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 1 – punt 1.2 – doelstelling 1.2.1 – streepje 2 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– het leveren van statistische input voor 

een versterkt stabiliteits- en groeipact, 

specifiek met het oog op het produceren en 

verstrekken van statistieken van hoge 

kwaliteit over het overheidstekort en de 

overheidsschuld; 

– het leveren van statistische input voor 

een versterkt stabiliteits- en groeipact, 

specifiek met het oog op het produceren en 

verstrekken van statistieken van hoge 

kwaliteit over het overheidstekort en de 

overheidsschuld; – het produceren en ter 

beschikking stellen van hoogwaardige 

statistieken over flexibiliteitsmaatregelen 

die in het kader van het pact werden 

getroffen; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – paragraaf 1 – punt 1 – letter b – streepje 1 (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 1 – punt 1.2 – doelstelling 1.2.1 – streepje 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 – in doelstelling 1.2.1 wordt na het 

tweede streepje het volgende streepje 

toegevoegd: 

 "‒ het leveren van statistische input voor 

efficiënt toezicht op de economische 

ongelijkheden die de economische groei 

belemmeren;" 

Or. en 

 

Amendement   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 1 – punt 1.2 – doelstelling 1.2.1 – streepje 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

 b bis) In doelstelling 1.2.1 wordt het 

derde streepje vervangen door: 

– het ontwikkelen en produceren van een 

reeks indicatoren om het 

concurrentievermogen te meten; en 

"– het ontwikkelen en produceren van een 

reeks indicatoren om het 

concurrentievermogen te meten in 

overeenstemming met de aanbevelingen 

per land; en" 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Amendement   69 

Gabriel Mato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter d 

Verordening (EU) nr. 99/2013  

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De mededeling van de Commissie van 20 De mededeling van de Commissie van 20 
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augustus 2009 getiteld “BBP en verder: 

meting van de vooruitgang in een 

veranderende wereld” en de publicatie van 

het verslag Stiglitz-Sen-Fitoussi over het 

meten van de economische prestaties en de 

sociale vooruitgang hebben een nieuwe 

impuls gegeven aan de belangrijkste 

uitdaging voor het ESS: hoe kunnen betere 

statistieken over sectordoorsnijdende 

vraagstukken en meer geïntegreerde 

statistieken ter beschrijving van complexe 

maatschappelijke, economische en 

milieuverschijnselen worden geproduceerd, 

die verder gaan dan de traditionele 

maateenheden van de economische output? 

Werkzaamheden met betrekking tot het 

bbp en verder binnen het ESS zijn gericht 

op drie prioritaire gebieden: statistieken 

over de sector huishoudens en statistieken 

om de verdeling van inkomen, verbruik en 

vermogen te meten; het multidimensionaal 

meten van de levenskwaliteit, en het meten 

van milieuduurzaamheid. De nieuwe 

wereldwijde doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG’s) die in 2015 zijn 

aangenomen, bieden een verdere impuls. 

Het Europees systeem van nationale en 

regionale rekeningen (ESR) biedt een 

geïntegreerd en coherent kader voor alle 

economische statistieken, die met andere 

indicatoren moeten aangevuld worden, 

zodat beleidsmakers en besluitvormers 

uitgebreidere informatie kan worden 

verstrekt. De volledige uitvoering van de 

ESR 2010 wordt ondersteund door 

regelmatige kwaliteits- en 

conformiteitsbeoordelingen, waarbij 

rekening wordt gehouden met het 

geleidelijke verstrijken van afwijkingen tot 

2020, die leiden tot verdere verbetering van 

de tijdigheid en de beschikbaarheid van 

indicatoren. 

augustus 2009 getiteld "BBP en verder: 

meting van de vooruitgang in een 

veranderende wereld" en de publicatie van 

het verslag Stiglitz-Sen-Fitoussi over het 

meten van de economische prestaties en de 

sociale vooruitgang hebben een nieuwe 

impuls gegeven aan de belangrijkste 

uitdaging voor het ESS: hoe kunnen betere 

statistieken over sectordoorsnijdende 

vraagstukken en meer geïntegreerde 

statistieken ter beschrijving van complexe 

maatschappelijke, territoriale, 

economische en milieuverschijnselen 

worden geproduceerd, die verder gaan dan 

de traditionele maateenheden van de 

economische output? Werkzaamheden met 

betrekking tot het bbp en verder binnen het 

ESS zijn gericht op drie prioritaire 

gebieden: statistieken over de sector 

huishoudens en statistieken om de 

verdeling van inkomen, verbruik en 

vermogen te meten; het meten van de 

kwaliteit van leven op multidimensionele 

manier, en het meten van de duurzaamheid 

voor het milieu. De nieuwe wereldwijde 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

(SDG’s) die in 2015 zijn aangenomen, 

bieden een verdere impuls. Het Europees 

systeem van nationale en regionale 

rekeningen (ESR) biedt een geïntegreerd 

en coherent kader voor alle economische 

statistieken, die met andere indicatoren 

moeten aangevuld worden, zodat 

beleidsmakers en besluitvormers 

uitgebreidere informatie kan worden 

verstrekt. De volledige uitvoering van de 

ESR 2010 wordt ondersteund door 

regelmatige kwaliteits- en 

conformiteitsbeoordelingen, waarbij 

rekening wordt gehouden met het 

geleidelijke verstrijken van afwijkingen tot 

2020, die leiden tot verdere verbetering van 

de tijdigheid en de beschikbaarheid van 

indicatoren. 

Or. es 
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Amendement   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 d bis) De eerste paragraaf van punt 2.1 

wordt vervangen door: 

De economische crisis heeft de noodzaak 

versterkt om over hoogwaardige macro-

economische indicatoren te beschikken om 

economische fluctuaties en de gevolgen 

ervan voor de maatschappij beter te kunnen 

begrijpen en analyseren en hierdoor het 

besluitvormingsproces te 

vergemakkelijken. Door de toenemende 

globalisering van de productie is het 

noodzakelijk om een coherent kader te 

ontwikkelen dat de interpretatie en 

integratie van statistieken uit verschillende 

domeinen vergemakkelijkt. 

"De economische crisis heeft de noodzaak 

versterkt om over hoogwaardige macro-

economische indicatoren te beschikken om 

economische fluctuaties, de evolutie van 

economische ongelijkheden, en de 

gevolgen ervan voor de maatschappij beter 

te kunnen begrijpen en analyseren en 

hierdoor het besluitvormingsproces te 

vergemakkelijken. Door de toenemende 

globalisering van de productie is het 

noodzakelijk om een coherent kader te 

ontwikkelen dat de interpretatie en 

integratie van statistieken uit verschillende 

domeinen vergemakkelijkt." 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Amendement   71 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt i 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I– deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– het versterken van de banden met de 

nationale rekeningen op het gebied van 

sociale bescherming, gezondheid en 

– het versterken van de banden met de 

nationale rekeningen op het gebied van 

sociale bescherming, gezondheid en 

onderwijs en de ontwikkeling van het 
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onderwijs initiatief "Het bbp en verder" en 

bijbehorende indicatoren die de 

levenskwaliteit meten op een 

multidimensionale manier en ecologische 

duurzaamheid en externe effecten meten 

vanuit het oogpunt van nationale 

rekeningen; 

Or. en 

 

Amendement   72 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt i 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– het versterken van de banden met de 

nationale rekeningen op het gebied van 

sociale bescherming, gezondheid en 

onderwijs; 

– het versterken van de banden met de 

nationale rekeningen op het gebied van 

migratie, sociale bescherming, gezondheid 

en onderwijs; 

Or. es 

 

Amendement   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e - punt i - streepje 1 (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – in doelstelling 2.1.1 wordt na het 

vierde streepje het volgende streepje 

ingevoegd: 

 "– de ontwikkeling van een conceptueel 

kader voor het meten en analyseren van 

belastingontduiking en -ontwijking, die de 

samenstelling van tijdige en 
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hoogwaardige statistieken over financiële 

geheimhouding, fiscaal recht, fiscale 

samenwerking en de fiscale kloof op het 

niveau van de lidstaten en de EU moet 

omvatten;" 

Or. en 

 

Amendement   74 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt ii – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) na het vijfde streepje worden twee 

streepjes toegevoegd: 

ii) na het vijfde streepje worden vier 

streepjes toegevoegd: 

Or. es 

 

Amendement   75 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt ii - inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) na het vijfde streepje worden twee 

streepjes toegevoegd: 

ii) na het vijfde streepje worden drie 

streepjes toegevoegd: 

Or. pt 

 

Amendement   76 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt ii bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I– deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – het perfectioneren en implementeren 

van geaggregeerde indicatoren voor 

inkomensongelijkheid en de 

welvaartskloof; 

Or. es 

 

Amendement   77 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt ii ter (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013  

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 5 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – het berekenen van de kapitaalratio per 

werknemer; 

Or. es 

 

Amendement   78 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e – punt ii bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 5 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – het ontwikkelen van een 

conceptueel kader voor de meting en 

analyse van genderongelijkheid, met 

name wat betreft de loonkloof; 

 (Deze wijziging geldt voor de gehele 

wetstekst; goedkeuring ervan brengt 

technische aanpassingen in de gehele tekst 

mee.) 

Or. pt 
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Amendement   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter e bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 2 – punt 2.1 – doelstelling 2.1.1 – streepje 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (e bis) In doelstelling 2.1.1 wordt het 

tweede streepje vervangen door: 

– het produceren van indicatoren inzake de 

spreiding van inkomsten en consumptie 

tussen huishoudens (door het combineren 

van de aggregaten van de nationale 

rekeningen met enquêtegegevens over 

huishoudens of administratieve gegevens); 

"– het produceren van indicatoren inzake 

de spreiding van inkomsten, vermogen en 

consumptie tussen huishoudens (door het 

combineren van de aggregaten van de 

nationale rekeningen met enquêtegegevens 

over huishoudens of administratieve 

gegevens);" 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Amendement   80 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter h - punt i 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.1 – doelstelling 3.1.1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verhogen van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van de productieprocessen 

voor statistieken. Aangezien in het Verdrag 

van Lissabon werd aangedrongen op betere 

regelgeving is het noodzakelijk de 

wetgeving betreffende de pijler van 

bedrijfsstatistieken te stroomlijnen. Daarbij 

moet voldoende rekening worden 

gehouden met de beperkingen van de 

middelen die beschikbaar zijn voor de 

producenten en de totale lasten voor de 

Verhogen van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van de productieprocessen 

voor statistieken. Aangezien in het Verdrag 

van Lissabon werd aangedrongen op betere 

regelgeving is het noodzakelijk de 

wetgeving betreffende de pijler van 

bedrijfsstatistieken te stroomlijnen. Daarbij 

moet voldoende rekening worden 

gehouden met de beperkingen van de 

middelen die beschikbaar zijn voor de 

producenten en de totale lasten voor de 
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respondenten, in overeenstemming met het 

programma voor gezonde en 

resultaatgerichte regelgeving (REFIT) van 

de Commissie. Leveren van statistieken 

van hoge kwaliteit voor sleutelgebieden 

waar ondernemingen in het centrum van de 

belangstelling staan, zoals 

bedrijfsstatistieken, 

conjunctuurindicatoren, investeringen in 

menselijk kapitaal en vaardigheden, 

internationale transacties, globalisering, 

toezicht op de interne markt, O&O en 

innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan de 

beschikbaarheid van gegevens in industrie- 

en dienstensectoren met een grote 

toegevoegde waarde, in het bijzonder in 

groene sectoren of sectoren van de digitale 

of sociale economie (zoals de 

gezondheidszorg en het onderwijs). 

respondenten, in overeenstemming met het 

programma voor gezonde en 

resultaatgerichte regelgeving (REFIT) van 

de Commissie. Leveren van statistieken 

van hoge kwaliteit voor sleutelgebieden 

waar ondernemingen, waaronder 

familiebedrijven, in het centrum van de 

belangstelling staan, zoals 

bedrijfsstatistieken, 

conjunctuurindicatoren, investeringen in 

menselijk kapitaal en vaardigheden, 

internationale transacties, globalisering, 

toezicht op de interne markt, O&O en 

innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan de 

beschikbaarheid van gegevens in industrie- 

en dienstensectoren met een grote 

toegevoegde waarde, in het bijzonder in 

groene sectoren of sectoren van de digitale 

economie, de gezondheidszorg, het 

onderwijs en de sociale economie. 

Or. en 

 

Amendement   81 

Gabriel Mato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter h – punt i 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.1 – doelstelling 3.1.1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verhogen van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van de productieprocessen 

voor statistieken. Aangezien in het Verdrag 

van Lissabon werd aangedrongen op betere 

regelgeving is het noodzakelijk de 

wetgeving betreffende de pijler van 

bedrijfsstatistieken te stroomlijnen. Daarbij 

moet voldoende rekening worden 

gehouden met de beperkingen van de 

middelen die beschikbaar zijn voor de 

producenten en de totale lasten voor de 

respondenten, in overeenstemming met het 

Verhogen van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van de productieprocessen 

voor statistieken. Aangezien in het Verdrag 

van Lissabon werd aangedrongen op betere 

regelgeving is het noodzakelijk de 

wetgeving betreffende de pijler van 

bedrijfsstatistieken te stroomlijnen. Daarbij 

moet voldoende rekening worden 

gehouden met de beperkingen van de 

middelen die beschikbaar zijn voor de 

producenten en de totale lasten voor de 

respondenten, in overeenstemming met het 
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programma voor gezonde en 

resultaatgerichte regelgeving (REFIT) van 

de Commissie. Leveren van statistieken 

van hoge kwaliteit voor sleutelgebieden 

waar ondernemingen in het centrum van de 

belangstelling staan, zoals 

bedrijfsstatistieken, 

conjunctuurindicatoren, investeringen in 

menselijk kapitaal en vaardigheden, 

internationale transacties, globalisering, 

toezicht op de interne markt, O&O en 

innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan de 

beschikbaarheid van gegevens in industrie- 

en dienstensectoren met een grote 

toegevoegde waarde, in het bijzonder in 

groene sectoren of sectoren van de digitale 

economie (zoals de gezondheidszorg en het 

onderwijs). 

programma voor gezonde en 

resultaatgerichte regelgeving (REFIT) van 

de Commissie. Leveren van statistieken 

van hoge kwaliteit voor sleutelgebieden 

waar ondernemingen in het centrum van de 

belangstelling staan, zoals 

bedrijfsstatistieken, 

conjunctuurindicatoren, investeringen in 

menselijk kapitaal en vaardigheden, 

internationale transacties, globalisering, 

toezicht op de interne markt, O&O en 

innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan de 

beschikbaarheid van gegevens in industrie- 

en dienstensectoren met een grote 

toegevoegde waarde, in het bijzonder in 

groene sectoren of sectoren van de digitale, 

gedeelde of sociale economie (zoals de 

gezondheidszorg en het onderwijs). 

Or. es 

 

Amendement   82 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 - afdeling 1 – letter i – punt ii – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) na het zevende streepje wordt een 

nieuw streepje toegevoegd: 

ii) na het vijfde streepje worden drie 

nieuwe streepjes toegevoegd: 

Or. en 

 

Amendement   83 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – afdeling 1 – letter i – punt ii 

Verordening (EU) nr. 99/2013 
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Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.2 – doelstelling 3.2.1 – streepjes 7 bis, 7 ter, 7 quater 

(nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– het bepalen van de demografische 

vooruitzichten en de jaarlijkse 

actualiseringen daarvan; 

– het bepalen van de demografische 

vooruitzichten en de jaarlijkse 

actualiseringen daarvan; 

 – het ontwikkelen van volledige 

indicatoren inzake de situatie van 

migranten en vluchtelingen binnen de 

Unie; 

 – het ontwikkelen van een methode voor 

een enquête naar op gender gebaseerd 

geweld, in samenwerking met de Unie-

instellingen op dat gebied werkzaam; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter i bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.3 – doelstelling 3.3.4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) Na doelstelling 3.3.4 wordt een 

nieuwe doelstelling toegevoegd: 

 "Doelstelling 3.3.4 bis 

 Europese burgers moeten in staat zijn om 

gemakkelijk en zonder hindernissen de 

Europese statistieken te raadplegen zodat 

zij deze gegevens kunnen gebruiken voor 

hun leerproces en besluitvorming. Deze 

doelstelling zal ten uitvoer worden gelegd 

door de verbetering van de 

gebruiksvriendelijkheid van de Europese 

statistieken en door de toegang tot 

gegevens te vergemakkelijken. Bijzondere 

aandacht moet worden besteed om 

statistische gegevens gemakkelijker 
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vindbaar en converteerbaar te maken voor 

praktisch gebruik, onder meer door 

middel van grafieken en kaarten. Meer 

burgers moeten gebruik kunnen maken 

van de Europese statistieken om op 

doeltreffende wijze bij te dragen aan de 

verspreiding van statistische informatie in 

alle Europese samenlevingen." 

Or. en 

 

Amendement   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter i bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013 

Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.2 – doelstelling 3.2.1 – streepje 4 

 
Bestaande tekst Amendement 

 i bis) In doelstelling 3.2.1 wordt het 

vierde streepje vervangen door: 

– het aanleveren van statistieken over 

inkomensongelijkheid, met een 

vergelijkbare nationale kernindicator, 

alsook gegevens over ongelijkheid wat de 

toegang tot basisgoederen en -diensten 

betreft; 

"– het aanleveren van statistieken over 

inkomensongelijkheid, met indicatoren 

zoals de Gini-index en de evolutie van de 

topdecielen van de inkomensverdeling, 

met een vergelijkbare nationale 

kernindicator, alsook gegevens over 

ongelijkheid wat de toegang tot 

basisgoederen en -diensten betreft;" 

Or. en 

(http://eur-

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

Amendement   86 

Gabriel Mato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter k – punt i 

Verordening (EU) nr. 99/2013  

Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.3 – doelstelling 3.3.1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

de eerste alinea wordt vervangen door: 

"Ondersteunen van empirisch 

onderbouwde besluitvorming door een 

flexibeler en intensiever gebruik van 

ruimtelijke informatie gecombineerd met 

sociale, economische en milieugerelateerde 

statistische informatie voor regio's, 

regionale typologieën, steden en de 

urbanisatiegraad." 

de eerste alinea wordt vervangen door: 

"Ondersteunen van empirisch 

onderbouwde besluitvorming door een 

flexibeler en intensiever gebruik van 

ruimtelijke informatie gecombineerd met 

sociale, territoriale, economische en 

milieugerelateerde statistische informatie 

voor regio's, regionale typologieën, steden 

en de urbanisatiegraad." 

Or. es 

 

Amendement   87 

Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter l – punt i 

Verordening (EU) nr. 99/2013  

Bijlage I – deel I – afdeling 3 – punt 3.3 – doelstelling 3.3.3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In overeenstemming met de prioriteit van 

de Commissie met betrekking tot de 

"Europese energie-unie" zal met name 

aandacht worden geschonken aan de 

statistieken die verband houden met 

energieverbruik, energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid. Bovendien moeten 

energiestatistieken het beleidskader voor 

klimaat en energie 2030 ondersteunen dat 

is bedoeld om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken. 

In overeenstemming met de prioriteit van 

de Commissie met betrekking tot de 

"Europese energie-unie" zal met name 

aandacht worden geschonken aan de 

statistieken die verband houden met 

energieverbruik, energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie, 

energieafhankelijkheid en 

leveringszekerheid, de circulaire energie 

en de bio-economie. Bovendien moeten 

energiestatistieken het beleidskader voor 

klimaat en energie 2030 ondersteunen dat 

is bedoeld om de economie en het 

energiesysteem van de Unie 

concurrerender, betrouwbaarder en 

duurzamer te maken. 

Or. es 

 

Amendement   88 
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Jonás Fernández 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 99/2013  

Bijlage I – deel II – afdeling 1– punt 3.1 – streepje 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Aan punt 3.1 wordt het volgende streepje 

toegevoegd: 

 "– het verbeteren en verdiepen van het 

onderzoek met betrekking tot het 

kennisniveau van de burgers over de 

geschiedenis, de waarden, het 

functioneren en de bevoegdheden van de 

Europese Unie, naast het verhogen van de 

frequentie;" 

Or. es 

 


