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Amendamentul   20 

Notis Marias 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 4 a (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 - având în vedere Protocolul (nr. 1) 

privind rolul parlamentelor naționale în 

Uniunea Europeană, anexat la Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

Or. el 

 

Amendamentul   21 

Notis Marias 

 

Proiect de rezoluție legislativă 

Referirea 4 b (nouă) 

 
Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 - având în vedere Protocolul (nr. 2) 

privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, anexat 

la Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

Or. el 

Amendamentul   22 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

(1) Datele empirice și statisticile 

solide, precum și evitarea decalajelor 

necorespunzătoare în furnizarea acestora 
sunt absolut esențiale pentru măsurarea 

progresului și pentru evaluarea eficienței 

politicilor și a programelor Uniunii, în 
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Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

special în contextul strategiei Europa 2020, 

astfel cum este prevăzut în comunicarea 

Comisiei din 3 martie 2010 intitulată 

„Europa 2020: O strategie europeană 

pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii” [COM(2010)2020]. 

Or. en 

 

Amendamentul   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

(1) Dovezile fiabile, relevante și aflate 

la dispoziția tuturor, bazate pe statistici 

europene, sunt absolut esențiale pentru 

măsurarea progresului și pentru evaluarea 

eficienței politicilor și a programelor 

Uniunii, în special în contextul strategiei 

Europa 2020 și al Agendei pentru locuri de 

muncă, creștere, echitate și schimbări 

democratice. 

Or. en 

 

Amendamentul   24 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 
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echitate și schimbări democratice. echitate și schimbări democratice, precum 

și pentru atingerea altor obiective, cum ar 

fi combaterea sărăciei și a inegalității, 

bunăstarea socială și durabilitatea 

mediului. 

Or. es 

 

Amendamentul   25 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. În plus, 

este important ca statisticile să fie 

evaluate făcându-se referire în mod 

explicit la reducerea Uniunii la 27 de state 

membre. 

Or. en 

 

Amendamentul   26 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii și pentru adoptarea 
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contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

deciziilor referitoare la menținerea sau la 

suspendarea politicilor respective. 

Or. it 

 

Amendamentul   27 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

(1) Dovezile prompte, fiabile și 

relevante bazate pe statistici europene sunt 

absolut esențiale pentru măsurarea 

progresului și pentru evaluarea eficienței 

politicilor și a programelor Uniunii, în 

special în contextul strategiei Europa 2020 

și al Agendei pentru locuri de muncă, 

creștere, echitate și schimbări democratice. 

Or. el 

 

Amendamentul   28 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea progresului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

(1) Dovezile fiabile și relevante bazate 

pe statistici europene sunt absolut esențiale 

pentru măsurarea impactului și pentru 

evaluarea eficienței politicilor și a 

programelor Uniunii, în special în 

contextul strategiei Europa 2020 și al 

Agendei pentru locuri de muncă, creștere, 

echitate și schimbări democratice. 

Or. en 
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Amendamentul   29 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statisticile de înaltă calitate 

elaborate, produse și diseminate în cadrul 

programului statistic european 

multianual ar trebui să contribuie la 

atingerea obiectivelor Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă a Organizației 

Națiunilor Unite și ale Acordului de la 

Paris din 2015, prin monitorizarea 

obiectivelor și a valorilor-țintă ale 

acestora, precum și la obținerea unor 

statistici mai bune privind aspecte 

transversale și a unor statistici mai 

integrate pentru descrierea fenomenelor 

sociale, de mediu și economice complexe, 

dincolo de indicatorii tradiționali ai 

realizărilor economice. 

Or. en 

 

Amendamentul   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statisticile europene au la bază o 

abordare cuprinzătoare a Uniunii și nu se 

limitează la politicile și la prioritățile 

politice ale Comisiei, astfel încât să 

furnizeze date precise, care să contribuie 

la dezvoltarea proceselor de integrare în 

Uniune. 
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Or. en 

 

Amendamentul   31 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statisticile complete și fiabile 

disponibile constituie un bun public 

european important, în beneficiul 

factorilor de decizie, al cercetătorilor și al 

publicului larg. 

Or. es 

 

Amendamentul   32 

Gabriel Mato 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului11, programul statistic european 

trebuie să asigure cadrul de elaborare, de 

producere și de difuzare a statisticilor 

europene, stabilind principalele domenii și 

obiective ale acțiunilor avute în vedere 

pentru o perioadă care corespunde cadrului 

financiar multianual. 

(2) Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului11, programul statistic european 

trebuie să asigure cadrul de elaborare, de 

producere și de difuzare a unor statistici 

europene comparabile și de înaltă calitate, 

stabilind principalele domenii și obiective 

ale acțiunilor avute în vedere pentru o 

perioadă care corespunde cadrului 

financiar multianual. 

_________________ _________________ 

11 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2009 privind statisticile 

europene și de abrogare a Regulamentului 

(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind transmiterea de date statistice 

11 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2009 privind statisticile 

europene și de abrogare a Regulamentului 

(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind transmiterea de date statistice 
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confidențiale Biroului Statistic al 

Comunităților Europene, a Regulamentului 

(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 

statisticile comunitare și a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 

constituire a Comitetului pentru 

programele statistice ale Comunităților 

Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164). 

confidențiale Biroului Statistic al 

Comunităților Europene, a Regulamentului 

(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 

statisticile comunitare și a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 

constituire a Comitetului pentru 

programele statistice ale Comunităților 

Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164). 

Or. es 

 

Amendamentul   33 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului,11, programul statistic european 

trebuie să asigure cadrul de elaborare, de 

producere și de difuzare a statisticilor 

europene, stabilind principalele domenii și 

obiective ale acțiunilor avute în vedere 

pentru o perioadă care corespunde cadrului 

financiar multianual. 

(2) Potrivit Regulamentului (CE) nr. 

223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului,11, programul statistic european 

trebuie să asigure cadrul de elaborare, de 

producere și de difuzare a statisticilor 

europene de înaltă calitate, stabilind 

principalele domenii și obiective ale 

acțiunilor avute în vedere pentru o perioadă 

care corespunde cadrului financiar 

multianual. 

_________________ _________________ 

11 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2009 privind statisticile 

europene și de abrogare a Regulamentului 

(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind transmiterea de date statistice 

confidențiale Biroului Statistic al 

Comunităților Europene, a Regulamentului 

(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 

statisticile comunitare și a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 

constituire a Comitetului pentru 

programele statistice ale Comunităților 

Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164). 

11 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2009 privind statisticile 

europene și de abrogare a Regulamentului 

(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

privind transmiterea de date statistice 

confidențiale Biroului Statistic al 

Comunităților Europene, a Regulamentului 

(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 

statisticile comunitare și a Deciziei 

89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 

constituire a Comitetului pentru 

programele statistice ale Comunităților 

Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164). 
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Or. el 

 

Amendamentul   34 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului12 

acoperă numai perioada 2013-2017, în 

vreme ce cadrul financiar multianual actual 

este valabil până în 2020. Prin urmare, 

regulamentul ar trebui modificat în sensul 

prelungirii programului statistic european 

până în anul 2020. 

(3) Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului12 

acoperă numai perioada 2013-2017, în 

vreme ce cadrul financiar multianual actual 

este valabil până în 2020. Prin urmare, 

regulamentul ar trebui modificat imediat în 

sensul prelungirii programului statistic 

european până în anul 2020 și în sensul 

completării de urgență a lacunelor 

statistice. 

_________________ _________________ 

12 Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 ianuarie 2013 privind programul 

statistic european pentru perioada 2013-

2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12). 

12 Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 ianuarie 2013 privind programul 

statistic european pentru perioada 2013-

2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12). 

Or. el 

 

Amendamentul   35 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În contextul angajamentului pentru 

o mai bună legiferare, politicile Uniunii ar 

trebui să fie din ce în ce mai mult 

concepute și monitorizate pe baza unor 

dovezi solide. Statisticile europene joacă 

un rol special în acest sens și pot avea un 

impact real, mai ales în domeniile de 

(4) În contextul angajamentului pentru 

o mai bună legiferare, politicile Uniunii ar 

trebui să fie din ce în ce mai mult 

concepute și monitorizate pe baza 

necesităților statelor membre ale UE și în 

lumina unor dovezi solide. Statisticile 

europene joacă un rol special în acest sens 
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politică în care capacitatea de a reacționa 

prompt este esențială pentru succesul 

politicilor. 

și pot avea un impact real, mai ales în 

domeniile de politică în care capacitatea de 

a reacționa prompt este esențială pentru 

succesul politicilor. 

Or. el 

 

Amendamentul   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În contextul angajamentului pentru 

o mai bună legiferare, politicile Uniunii ar 

trebui să fie din ce în ce mai mult 

concepute și monitorizate pe baza unor 

dovezi solide. Statisticile europene joacă 

un rol special în acest sens și pot avea un 

impact real, mai ales în domeniile de 

politică în care capacitatea de a reacționa 

prompt este esențială pentru succesul 

politicilor. 

(4) În contextul angajamentului pentru 

o mai bună legiferare, politicile Uniunii ar 

trebui să fie din ce în ce mai mult 

concepute și monitorizate pe baza unor 

dovezi fiabile, cu o bază statistică solidă. 

Statisticile europene joacă un rol special în 

acest sens și pot avea un impact real, mai 

ales în domeniile de politică în care 

capacitatea de a reacționa prompt este 

esențială pentru succesul politicilor. 

Or. en 

 

Amendamentul   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și mai unită și sunt 

necesare eforturi mai mari pentru 

stimularea investițiilor în statisticile 

oficiale, atât la nivel european, cât și la 

nivelurile naționale. Aceasta ar trebui să 
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orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

constituie un instrument de orientare în 

domeniile de politică prioritare și în 

vederea consolidării capacităților, alături 

de îndrumările actuale și activitățile de 

restabilire a priorităților aflate în curs. Mai 

exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor, pentru monitorizarea Pactului de 

stabilitate și de creștere și pentru 

sprijinirea priorităților politice și a 

coordonării politicilor economice prin 

semestrul european și prin intermediul 

recomandărilor specifice fiecărei țări. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației și a impactului 

economic al accentuării inegalităților 

economice. 

Or. en 

 

Amendamentul   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 
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soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților în 

ceea ce privește realizarea celor 17 

obiective de dezvoltare durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite, în special 

în ceea ce privește veniturile și 

inegalitățile de gen. De asemenea, Comisia 

(Eurostat) ar trebui să furnizeze noi 

previziuni demografice, în strânsă 

colaborare cu institutele naționale de 

statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor sociale, economice și bugetare 

atât ale îmbătrânirii populației, cât și ale 

fluxurilor de migrație. 

Or. pt 

 

Amendamentul   39 

Neena Gill 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 
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strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației, punând accentul, 

în special, pe impactul crizei refugiaților. 

Or. en 

 

Amendamentul   40 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației, precum și date mai 

exacte cu privire la imigrație și refugiați. 

Or. es 
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Amendamentul   41 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale și care să le 

facă să devină mai eficiente. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

Or. el 

 

Amendamentul   42 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 

(5) Prin urmare, îmbunătățirea 

statisticilor este crucială pentru a obține 
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rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației. 

rezultate mai bune și pentru a contribui la o 

Europă mai bună și sunt necesare eforturi 

mai mari pentru stimularea investițiilor în 

statisticile oficiale, atât la nivel european, 

cât și la nivelurile naționale. Aceasta ar 

trebui să constituie un instrument de 

orientare în domeniile de politică prioritare 

și în vederea consolidării capacităților, 

alături de îndrumările actuale și activitățile 

de restabilire a priorităților aflate în curs. 

Mai exact, ar trebui luate măsuri pentru 

soluționarea celor mai urgente lacune 

statistice, pentru îmbunătățirea actualității 

datelor și pentru sprijinirea priorităților 

politice și a coordonării politicilor 

economice prin semestrul european. De 

asemenea, Comisia (Eurostat) ar trebui să 

furnizeze noi previziuni demografice, în 

strânsă colaborare cu institutele naționale 

de statistică, pentru a actualiza analiza 

implicațiilor economice și bugetare ale 

îmbătrânirii populației și a evoluțiilor 

demografice. 

Or. en 

 

Amendamentul   43 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea 

de conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de 

carbon”, în special pentru a sprijini 

punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris din 2015 și a Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă. Uniunea energetică 

europeană și cadrul de politici privind 

clima și energia până în 2030, care 

eliminat 
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vizează transformarea sistemului 

energetic și economic al Uniunii în unul 

mai competitiv, mai sigur și mai durabil, 

vor necesita noi statistici privind 

consumul de energie, eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile, 

dependența energetică și securitatea 

aprovizionării. 

Or. en 

 

Amendamentul   44 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea energetică europeană și cadrul 

de politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al 

Uniunii în unul mai competitiv, mai sigur 

și mai durabil, vor necesita noi statistici 

privind consumul de energie, eficiența 

energetică, energia din surse regenerabile, 

dependența energetică și securitatea 

aprovizionării. 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Acest lucru va necesita noi statistici 

privind consumul de energie, eficiența 

energetică, energia din surse regenerabile, 

dependența energetică și securitatea 

aprovizionării. 

Or. pt 

 

Amendamentul   45 

Neena Gill 
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Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea energetică europeană și cadrul de 

politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al Uniunii 

în unul mai competitiv, mai sigur și mai 

durabil, vor necesita noi statistici privind 

consumul de energie, eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile, dependența 

energetică și securitatea aprovizionării. 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea energetică europeană și cadrul de 

politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al Uniunii 

în unul mai competitiv, mai sigur și mai 

durabil, vor necesita noi statistici privind 

consumul de energie, eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile, dependența 

energetică și securitatea aprovizionării, 

sărăcia energetică, evoluția prețurilor la 

energie în raport cu evoluția salariului 

mediu și o tranziție energetică durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul   46 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 
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Uniunea energetică europeană și cadrul de 

politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al Uniunii 

în unul mai competitiv, mai sigur și mai 

durabil, vor necesita noi statistici privind 

consumul de energie, eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile, dependența 

energetică și securitatea aprovizionării. 

Uniunea energetică europeană și cadrul de 

politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al Uniunii 

în unul mai competitiv, mai sigur și mai 

durabil, vor necesita noi statistici privind 

consumul de energie, eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile, dependența 

energetică și securitatea aprovizionării, 

precum și privind economia circulară și 

bioeconomia. 

Or. es 

 

Amendamentul   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea energetică europeană și cadrul de 

politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al Uniunii 

în unul mai competitiv, mai sigur și mai 

durabil, vor necesita noi statistici privind 

consumul de energie, eficiența energetică, 

energia din surse regenerabile, dependența 

energetică și securitatea aprovizionării. 

(6) Ar trebui continuată dezvoltarea de 

conturi experimentale referitoare la 

ecosisteme și de statistici privind 

schimbările climatice, inclusiv a celor 

relevante pentru adaptarea la schimbările 

climatice și pentru „amprentele de carbon”, 

în special pentru a sprijini punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris din 2015 și 

a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea energetică europeană și cadrul de 

politici privind clima și energia până în 

2030, care vizează transformarea 

sistemului energetic și economic al Uniunii 

în unul mai competitiv, mai eficient, mai 

sigur și mai durabil, vor necesita noi 

statistici privind consumul de energie, 

eficiența energetică, energia din surse 

regenerabile, dependența energetică și 

securitatea aprovizionării. 

Or. en 
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Amendamentul   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Statisticile agricole reprezintă o 

carență semnificativă a sistemului statistic 

european. Prin urmare, este esențial să se 

identifice lacunele statisticilor actuale și 

indicatori mai solizi între statele membre 

și în interiorul acestora (printre altele, în 

funcție de sex, vârstă, regiune), în ceea ce 

privește aspecte economice și sociale 

relevante pentru sectorul agricol (inclusiv 

în ceea ce privește relațiile de muncă 

atipice, inegalitatea veniturilor și sărăcia 

persoanelor încadrate în muncă, precum 

și modelele de proprietate funciară), care 

să completeze datele existente privind 

veniturile fermelor etc. De asemenea, este 

important să se dezvolte date mai 

dezagregate privind indicii de prețuri ai 

produselor agricole, inclusiv valori 

absolute, pentru a monitoriza piețele 

agricole și pentru a aborda posibilele 

probleme, inclusiv lipsa concurenței în 

distribuția și comercializarea produselor 

agricole. 

Or. en 

 

Amendamentul   49 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 
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permanență a priorităților. permanență a priorităților. Cu toate 

acestea, o astfel de prelungire ar trebui 

acordată anual și ar trebui să se supună 

anumitor condiționalități. Sistemul 

Statistic European (SSE) ar trebui să 

prezinte, ex ante, la sfârșitul fiecărui an, 

un program definit care stabilește 

obiectivele, rezultatele așteptate și 

costurile estimate pentru anul următor. 

Programarea timpurie ar trebui, de 

asemenea, să specifice repartizarea 

resurselor între autoritățile participante. 

Acest plan ar trebui să fie aprobat în 

unanimitate de către Comisie și 

Parlament. 

Or. it 

 

Amendamentul   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 

permanență a priorităților. 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

oportunitatea de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 

permanență a priorităților, pentru a 

consolida cooperarea între Eurostat și 

institutele naționale de statistică, pentru a 

întări dialogul regulat cu Comitetul 

consultativ european pentru statistică și 

coordonarea sa cu Sistemul European al 

Băncilor Centrale. De asemenea, 

programul se concentrează pe aspecte 

prioritare prevăzute la acțiunea „Dincolo 

de PIB” și asigură conformitatea statelor 

membre cu Codul de bune practici al 

statisticilor europene. 

Or. en 
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Amendamentul   51 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 

permanență a priorităților. 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 

permanență a priorităților, precum și 

pentru a asigura continuitatea seriilor de 

date istorice. 

Or. es 

 

Amendamentul   52 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

obiectivele existente și stabilirea în 

permanență a priorităților. 

(7) Prelungirea programului ar trebui 

să fie însoțit de adaptări și să reflecte noile 

orientări, pentru a completa obiectivele 

existente și stabilirea în permanență a 

priorităților. 

Or. el 

 

Amendamentul   53 

Gabriel Mato 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prelungirea programului reprezintă 

o oportunitate de a efectua adaptări și de a 

reflecta noile orientări, pentru a completa 

(7) Prelungirea programului trebuie 

valorificată pentru a efectua adaptări și 

pentru a reflecta noile orientări, pentru a 
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obiectivele existente și stabilirea în 

permanență a priorităților. 

completa obiectivele existente și stabilirea 

în permanență a priorităților. 

Or. es 

 

Amendamentul   54 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) O majorare adecvată a bugetului 

alocat statisticilor la nivelul UE ar trebui 

să sprijine aceste modificări aduse 

programului și să creeze o valoare 

adăugată și rezultate semnificative, prin 

proiecte de mare anvergură, efecte de 

mobilizare structurală și economii de 

scară de care vor beneficia sistemele 

statistice din toate statele membre. 

eliminat 

Or. it 

 

Amendamentul   55 

Notis Marias 

 

Propunere de regulament 

Recital 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) O majorare adecvată a bugetului 

alocat statisticilor la nivelul UE ar trebui să 

sprijine aceste modificări aduse 

programului și să creeze o valoare 

adăugată și rezultate semnificative, prin 

proiecte de mare anvergură, efecte de 

mobilizare structurală și economii de scară 

de care vor beneficia sistemele statistice 

din toate statele membre. 

(8) O majorare adecvată a bugetului 

alocat statisticilor la nivelul UE ar trebui să 

sprijine aceste modificări aduse 

programului și să creeze o valoare 

adăugată și rezultate semnificative, prin 

proiecte de mare anvergură, efecte de 

mobilizare structurală și economii de scară 

care să îmbunătățească imediat sistemele 

statistice din toate statele membre. 

Or. el 
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Amendamentul   56 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, respectiv prelungirea 

programului statistic european pe perioada 

2018-2020, nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător de către statele membre și, în 

consecință, poate fi mai bine realizat la 

nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la articolul 

menționat, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului respectiv. 

(10) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, respectiv prelungirea 

programului statistic european pe perioada 

2018-2020, nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător de către statele membre și, în 

consecință, poate fi mai bine realizat la 

nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la articolul 

menționat, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului respectiv. Cu toate 

acestea, prelungirea este condiționată de 

aprobarea unanimă de către Comisie și 

Parlament a programelor definite ale 

SSE. 

Or. it 

 

Amendamentul   57 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, respectiv prelungirea 

programului statistic european pe perioada 

2018-2020, nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător de către statele membre și, în 

consecință, poate fi mai bine realizat la 

nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

(10) Deoarece obiectivul prezentului 

regulament, respectiv prelungirea 

programului statistic european pe perioada 

2018-2020, nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător de către statele membre, ci, din 

rațiuni care țin de dimensiune sau de 

efecte, poate fi mai bine realizat la nivelul 

Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în 
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subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la articolul 

menționat, prezentul regulament nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului respectiv. 

conformitate cu principiul subsidiarității 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, prevăzut la 

articolul menționat, prezentul regulament 

nu depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului respectiv. 

Or. en 

 

Amendamentul   58 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Articolul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pachetul financiar al Uniunii pentru 

punerea în aplicare a programului pe 

perioada 2018-2020 este de 218,1 milioane 

EUR și este inclus în perioada de 

programare 2014-2020. 

Pachetul financiar al Uniunii pentru 

punerea în aplicare a programului pe 

perioada 2018-2020 este de 70 de milioane 

EUR și este inclus în perioada de 

programare 2014-2020. 

Or. it 

 

Amendamentul   59 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Articolul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Finanțarea pentru anul următor se 

acordă sub rezerva autorizării comune a 

Comisiei Europene și a Parlamentului 

European ulterior aprobării planului 

definit prezentat în prealabil de Sistemul 

Statistic European (SSE), care precizează 
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în mod clar obiectivele, rezultatele 

preconizate, costurile preconizate și 

repartizarea resurselor între autoritățile 

participante; 

Or. it 

 

Amendamentul   60 

Gabriel Mato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 - paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Articolul 13 - alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia ia măsurile 

corespunzătoare pentru a asigura faptul că, 

atunci când sunt puse în aplicare activități 

finanțate în temeiul prezentului 

regulament, interesele financiare ale 

Uniunii sunt protejate prin aplicarea de 

măsuri preventive împotriva fraudei, a 

corupției și a oricăror alte activități ilegale, 

prin controale consecvente și eficace și, 

dacă se constată nereguli, prin recuperarea 

sumelor plătite în mod necuvenit, precum 

și, dacă este necesar, prin aplicarea de 

sancțiuni administrative și financiare 

eficace, proporționale și disuasive. 

1. Comisia ia măsurile necesare 

pentru a asigura faptul că, atunci când sunt 

puse în aplicare activități finanțate în 

temeiul prezentului regulament, interesele 

financiare ale Uniunii sunt garantate prin 

aplicarea de măsuri preventive împotriva 

fraudei, a corupției și a oricăror alte 

activități ilegale, prin controale 

consecvente și eficace și, dacă se constată 

nereguli, prin recuperarea sumelor plătite 

în mod necuvenit, precum și, dacă este 

necesar, prin aplicarea de sancțiuni 

administrative și financiare eficace, 

proporționale și disuasive. 

Or. es 

 

Amendamentul   61 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La articolul 15, se introduce 

următorul alineat (1a): 

 „1a. Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului, începând cu 

anul 2018, un raport intermediar anual 

privind creșterea accesibilității statisticilor 

sale, inclusiv prin furnizarea de date pe 

site-ul său web, precum și privind 

îmbunătățirea disponibilității datelor, în 

special în ceea ce privește activitatea 

economică în sectorul terțiar și activitățile 

economiei sociale, precum și indicatorii 

Europa 2020.” 

Or. en 

 

Amendamentul   62 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 1.1.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Furnizarea de informații statistice de 

înaltă calitate, care ar trebui puse la 

dispoziție în timp util pentru semestrul 

european, pentru a monitoriza punerea în 

aplicare a Strategiei Europa 2020. Noii 

indicatori se bazează, pe cât posibil, pe 

datele statistice disponibile.” 

„Furnizarea de informații statistice de 

înaltă calitate, care ar trebui puse la 

dispoziție în timp util, pentru a monitoriza 

punerea în aplicare a Strategiei Europa 

2020. Datele pentru fiecare indicator sunt 

puse la dispoziție în termen de cel mult 12 

luni de la sfârșitul anului statistic în 

cauză. În caz de întârzieri în furnizarea 

datelor, Comisia emite o declarație 

publică, în care explică motivele 

decalajului, inclusiv care sunt autoritățile 

statistice naționale care au contribuit la 

întârziere, precum și prin ce măsuri și 

până când se va rezolva problema. Noii 

indicatori se bazează, pe cât posibil, pe 

datele statistice disponibile.” 
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Or. en 

 

Amendamentul   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 1.1.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Furnizarea de informații statistice de înaltă 

calitate, care ar trebui puse la dispoziție în 

timp util pentru semestrul european, 

pentru a monitoriza punerea în aplicare a 

Strategiei Europa 2020. Noii indicatori se 

bazează, pe cât posibil, pe datele statistice 

disponibile. 

Furnizarea de informații statistice fiabile și 

de înaltă calitate, care trebuie puse la 

dispoziție în timp util, pentru a monitoriza 

punerea în aplicare a Strategiei Europa 

2020. Noii indicatori se bazează, pe cât 

posibil, pe datele statistice disponibile. 

Or. en 

 

Amendamentul   64 

Neena Gill CBE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 1.1.1 – liniuța 4 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) A patra liniuță de la Obiectivul 

1.1.1 se înlocuiește cu următorul text: 

„—  indicatori privind ocuparea forței de 

muncă care fac distincție între angajarea cu 

fracțiune de normă și angajarea cu normă 

întreagă, precum și indicatori privind 

șomajul care iau în calcul persoanele 

implicate în politicile de activare precum 

formarea profesională.” 

„—  indicatori privind ocuparea forței de 

muncă care fac distincție între angajarea cu 

fracțiune de normă și angajarea cu normă 

întreagă și între contractele cu durată 

determinată și cele cu durată 

nedeterminată, precum și indicatori 

privind șomajul care iau în calcul 

persoanele implicate în politicile de 

activare precum formarea profesională. 

Acești indicatori ar trebui să includă și 
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date privind decalajul între sexe.” 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=RO) 

 

Amendamentul   65 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa 1 – partea 1 – punctul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

— furnizarea de date statistice pentru 

consolidarea Pactului de stabilitate și de 

creștere, vizând în mod specific 

producerea și furnizarea unor statistici de 

înaltă calitate referitoare la deficitul și 

datoria publice; 

eliminat 

Or. it 

Amendamentul   66 

Neena Gill CBE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – obiectivul 1.2.1 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„— furnizarea de date statistice pentru 

consolidarea Pactului de stabilitate și de 

creștere, vizând în mod specific producerea 

și furnizarea unor statistici de înaltă calitate 

referitoare la deficitul și datoria publice;” 

„— furnizarea de date statistice pentru 

consolidarea Pactului de stabilitate și de 

creștere, vizând în mod specific producerea 

și furnizarea unor statistici de înaltă calitate 

referitoare la deficitul și datoria publice, 

precum și realizarea și furnizarea de 

statistici de înaltă calitate privind 

măsurile de flexibilitate adoptate în cadrul 

Pactului.” 

Or. en 
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Amendamentul   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – liniuța 1 (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – obiectivul 1.2.1 – liniuța 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - După a doua liniuță de la 

Obiectivul 1.2.1, se introduce următoarea 

liniuță: 

 „‒ furnizarea de date statistice pentru 

monitorizarea eficientă a inegalităților 

economice care îngreunează creșterea 

economică;” 

Or. en 

 

Amendamentul   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – obiectivul 1.2.1 – liniuța 3 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (ba) A treia liniuță de la Obiectivul 

1.2.1 se înlocuiește cu următorul text: 

„dezvoltarea și producerea unui set de 

indicatori pentru măsurarea 

competitivității; și” 

„‒ dezvoltarea și producerea unui set de 

indicatori pentru măsurarea competitivității 

în conformitate cu recomandările 

specifice fiecărei țări; și” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Amendamentul   69 
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Gabriel Mato 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera d 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013  

Anexă – punctul I – obiectivul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comunicarea Comisiei din 20 august 2009 

intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea 

progreselor într-o lume în schimbare” și 

publicarea Raportului Stiglitz-Sen-Fitoussi 

privind măsurarea performanței economice 

și a progresului social au dat un nou avânt 

provocării principale pentru SSE, și anume 

modul de a obține statistici mai bune în 

materie de probleme transversale și 

statistici mai bine integrate pentru a descrie 

fenomene sociale, economice și de mediu 

complexe dincolo de măsurările 

tradiționale ale producției economice. 

Activitățile pe tema „dincolo de PIB” din 

cadrul SSE se concentrează pe trei domenii 

prioritare: statistici privind sectorul 

gospodăriilor și statistici care măsoară 

distribuția veniturilor, a consumului și a 

averii, care măsoară calitatea vieții într-un 

mod multidimensional și care măsoară 

durabilitatea mediului. Noile obiective de 

dezvoltare durabilă (ODD) adoptate la 

nivel mondial în 2015 oferă un imbold 

suplimentar. Sistemul european de conturi 

naționale și regionale (SEC) oferă un cadru 

integrat și coerent pentru toate statisticile 

economice, care ar trebui să fie completat 

cu alți indicatori pentru a oferi informații 

mai cuprinzătoare pentru elaborarea de 

politici și pentru luarea deciziilor. 

Implementarea completă a SEC 2010 va fi 

sprijinită de evaluări periodice ale calității 

și conformității, luând în considerare 

expirarea progresivă a derogărilor până în 

anul 2020, ceea ce va conduce la 

îmbunătățiri suplimentare în privința 

actualității și disponibilității indicatorilor.” 

Comunicarea Comisiei din 20 august 2009 

intitulată „Dincolo de PIB: Măsurarea 

progreselor într-o lume în schimbare” și 

publicarea Raportului Stiglitz-Sen-Fitoussi 

privind măsurarea performanței economice 

și a progresului social au dat un nou avânt 

provocării principale pentru SSE, și anume 

modul de a obține statistici mai bune în 

materie de probleme transversale și 

statistici mai bine integrate pentru a descrie 

fenomene sociale, teritoriale, economice și 

de mediu complexe dincolo de măsurările 

tradiționale ale producției economice. 

Activitățile pe tema „dincolo de PIB” din 

cadrul SSE se concentrează pe trei domenii 

prioritare: statistici privind sectorul 

gospodăriilor și statistici care măsoară 

distribuția veniturilor, a consumului și a 

averii, care măsoară calitatea vieții într-un 

mod multidimensional și care măsoară 

durabilitatea mediului. Noile obiective de 

dezvoltare durabilă (ODD) adoptate la 

nivel mondial în 2015 oferă un imbold 

suplimentar. Sistemul european de conturi 

naționale și regionale (SEC) oferă un cadru 

integrat și coerent pentru toate statisticile 

economice, care ar trebui să fie completat 

cu alți indicatori pentru a oferi informații 

mai cuprinzătoare pentru elaborarea de 

politici și pentru luarea deciziilor. 

Implementarea completă a SEC 2010 va fi 

sprijinită de evaluări periodice ale calității 

și conformității, luând în considerare 

expirarea progresivă a derogărilor până în 

anul 2020, ceea ce va conduce la 

îmbunătățiri suplimentare în privința 

actualității și disponibilității indicatorilor.” 

Or. es 
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Amendamentul   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – punctul 2.1 – paragraful 1 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (da) Primul paragraf de la punctul 2.1 

se înlocuiește cu următorul text: 

„Criza economică a accentuat nevoia de a 

dispune de un set de indicatori 

macroeconomici de înaltă calitate pentru a 

înțelege și a analiza mai bine fluctuațiile 

economice și efectele lor asupra societății 

și, prin urmare, a facilita procesul 

decizional. Producția din ce în ce mai 

globalizată determină necesitatea de a 

elabora un cadru coerent care să faciliteze 

interpretarea și integrarea statisticilor din 

diferite domenii.” 

„Criza economică a accentuat nevoia de a 

dispune de un set de indicatori 

macroeconomici de înaltă calitate pentru a 

înțelege și a analiza mai bine fluctuațiile 

economice, evoluția inegalităților 

economice și efectele lor asupra societății 

și, prin urmare, a facilita procesul 

decizional. Producția din ce în ce mai 

globalizată determină necesitatea de a 

elabora un cadru coerent care să faciliteze 

interpretarea și integrarea statisticilor din 

diferite domenii.” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Amendamentul   71 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 2.1.1 – liniuța 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„— consolidarea legăturilor cu conturile 

naționale, în domeniile protecției sociale, 

sănătății și educației” 

„— consolidarea legăturilor cu conturile 

naționale, în domeniile protecției sociale, 

sănătății și educației și dezvoltarea 

indicatorilor asociați acțiunii „Dincolo de 
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PIB”, care măsoară calitatea vieții într-o 

manieră multidimensională, precum și 

durabilitatea pentru mediul înconjurător 

și efectele externe din perspectiva 

conturilor naționale;” 

Or. en 

 

Amendamentul   72 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 2.1.1 – liniuța 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„— consolidarea legăturilor cu conturile 

naționale, în domeniile protecției sociale, 

sănătății și educației” 

„— consolidarea legăturilor cu conturile 

naționale, în domeniile migrației, protecției 

sociale, sănătății și educației” 

Or. es 

 

Amendamentul   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – subpunctul i – liniuța 1 (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – obiectivul 2.1.1 – liniuța 4 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - După a patra liniuță de la 

Obiectivul 2.1.1, se introduce următoarea 

liniuță: 

 „- dezvoltarea unui cadru conceptual 

pentru măsurarea și analiza evaziunii 

fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, care 

ar trebui să includă compilarea unor 

statistici oportune și de înaltă calitate, 

privind secretul financiar, justiția fiscală, 

cooperarea fiscală și decalajele fiscale la 
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nivelul statelor membre și al Uniunii;” 

Or. en 

 

Amendamentul   74 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – subpunctul ii – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) După a cincea liniuță se introduc 

două liniuțe noi, după cum urmează: 

(ii) După a cincea liniuță se introduc 

patru liniuțe noi, după cum urmează: 

Or. es 

 

Amendamentul   75 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – punctul ii – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

ii) După cea de a cincea liniuță, se 

introduc două liniuțe noi după cum 

urmează: 

ii) După cea de a cincea liniuță, se 

introduc trei liniuțe noi după cum urmează: 

Or. pt 

 

Amendamentul   76 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – subpunctul iia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – Obiectivul 2.1.1 – liniuța 5a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - perfecționarea și dezvoltarea 
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indicatorilor agregați privind inegalitatea 

veniturilor și a bogăției; 

Or. es 

 

Amendamentul   77 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – subpunctul iib (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013  

Anexă – punctul I – subpunctul 2.1.1 – liniuța 5b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - calcularea ratei fondurilor proprii per 

lucrător; 

Or. es 

 

Amendamentul   78 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – punctul iia (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul 1 – subpunctul 2.1.1 – liniuța 5c (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - elaborarea unui cadru conceptual 

pentru măsurarea și analiza inegalității de 

gen, în special în ceea ce privește 

diferențele salariale; 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ supus examinării; adoptarea 

sa impune adaptări tehnice în întregul 

text.) 

Or. pt 

Amendamentul   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 
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Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 2.1.1 – liniuța 2 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (ea) A doua liniuță de la Obiectivul 

2.1.1 se înlocuiește cu următorul text: 

„- producerea de indicatori privind 

distribuția veniturilor și a consumului în 

cadrul gospodăriilor populației (prin 

concilierea agregatelor din conturile 

naționale cu datele provenite din anchetele 

privind gospodăriile populației sau cu 

datele administrative);” 

„- producerea de indicatori privind 

distribuția veniturilor, a avuției și a 

consumului în cadrul gospodăriilor 

populației (prin concilierea agregatelor din 

conturile naționale cu datele provenite din 

anchetele privind gospodăriile populației 

sau cu datele administrative);” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Amendamentul   80 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera h – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – obiectivul 3.1.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Sporirea eficienței și eficacității 

proceselor de producție a statisticilor. 

Întrucât Tratatul de la Lisabona solicită o 

mai bună legiferare, este necesară 

eficientizarea legislației referitoare la 

pilonul statisticilor privind întreprinderile. 

Pentru aceasta, trebuie luate în considerare 

în mod adecvat limitările resurselor 

disponibile pentru producători și sarcina 

globală a respondenților, în conformitate 

cu Programul privind o reglementare 

adecvată și funcțională (REFIT) al 

Comisiei. Furnizarea de statistici de înaltă 

calitate referitoare la domeniile-cheie în 

Sporirea eficienței și eficacității proceselor 

de producție a statisticilor. Întrucât Tratatul 

de la Lisabona solicită o mai bună 

legiferare, este necesară eficientizarea 

legislației referitoare la pilonul statisticilor 

privind întreprinderile. Pentru aceasta, 

trebuie luate în considerare în mod adecvat 

limitările resurselor disponibile pentru 

producători și sarcina globală a 

respondenților, în conformitate cu 

Programul privind o reglementare adecvată 

și funcțională (REFIT) al Comisiei. 

Furnizarea de statistici de înaltă calitate 

referitoare la domeniile-cheie în care 
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care întreprinderile sunt centrul de interes, 

precum statisticile privind întreprinderile, 

indicatorii pe termen scurt, investițiile 

întreprinderilor în capital uman și 

competențe, tranzacțiile internaționale, 

globalizare, monitorizarea pieței interne, 

cercetarea, dezvoltarea, inovarea și 

turismul. Ar trebui acordată o atenție 

specială disponibilității datelor în 

sectoarele industriale sau de servicii care 

prezintă o valoare adăugată ridicată, în 

special în sectoarele economiei ecologice, 

digitale sau sociale (precum sănătatea și 

educația).” 

întreprinderile sunt centrul de interes, 

precum statisticile privind întreprinderile, 

inclusiv privind întreprinderile familiale, 

indicatorii pe termen scurt, investițiile 

întreprinderilor în capital uman și 

competențe, tranzacțiile internaționale, 

globalizare, monitorizarea pieței interne, 

cercetarea, dezvoltarea, inovarea și 

turismul. Ar trebui acordată o atenție 

specială disponibilității datelor în 

sectoarele industriale sau de servicii care 

prezintă o valoare adăugată ridicată, în 

special în sectoarele economiei ecologice, 

digitale sau sociale, în economia sănătății 

și a educației. 

Or. en 

 

Amendamentul   81 

Gabriel Mato 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera h – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 3.1.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Sporirea eficienței și eficacității 

proceselor de producție a statisticilor. 

Întrucât Tratatul de la Lisabona solicită o 

mai bună legiferare, este necesară 

eficientizarea legislației referitoare la 

pilonul statisticilor privind întreprinderile. 

Pentru aceasta, trebuie luate în considerare 

în mod adecvat limitările resurselor 

disponibile pentru producători și sarcina 

globală a respondenților, în conformitate 

cu Programul privind o reglementare 

adecvată și funcțională (REFIT) al 

Comisiei. Furnizarea de statistici de înaltă 

calitate referitoare la domeniile-cheie în 

care întreprinderile sunt centrul de interes, 

precum statisticile privind întreprinderile, 

indicatorii pe termen scurt, investițiile 

întreprinderilor în capital uman și 

„Sporirea eficienței și eficacității 

proceselor de producție a statisticilor. 

Întrucât Tratatul de la Lisabona solicită o 

mai bună legiferare, este necesară 

eficientizarea legislației referitoare la 

pilonul statisticilor privind întreprinderile. 

Pentru aceasta, trebuie luate în considerare 

în mod adecvat limitările resurselor 

disponibile pentru producători și sarcina 

globală a respondenților, în conformitate 

cu Programul privind o reglementare 

adecvată și funcțională (REFIT) al 

Comisiei. Furnizarea de statistici de înaltă 

calitate referitoare la domeniile-cheie în 

care întreprinderile sunt centrul de interes, 

precum statisticile privind întreprinderile, 

indicatorii pe termen scurt, investițiile 

întreprinderilor în capital uman și 
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competențe, tranzacțiile internaționale, 

globalizare, monitorizarea pieței interne, 

cercetarea, dezvoltarea, inovarea și 

turismul. Ar trebui acordată o atenție 

specială disponibilității datelor în 

sectoarele industriale sau de servicii care 

prezintă o valoare adăugată ridicată, în 

special în sectoarele economiei ecologice, 

digitale sau sociale (precum sănătatea și 

educația).” 

competențe, tranzacțiile internaționale, 

globalizare, monitorizarea pieței interne, 

cercetarea, dezvoltarea, inovarea și 

turismul. Ar trebui acordată o atenție 

specială disponibilității datelor în 

sectoarele industriale sau de servicii care 

prezintă o valoare adăugată ridicată, în 

special în sectoarele economiei ecologice, 

digitale, colaborative sau sociale (precum 

sănătatea și educația).” 

Or. es 

 

Amendamentul   82 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera i – subpunctul ii – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) După a șaptea liniuță se introduce o 

liniuță nouă, după cum urmează: 

(ii) După a șaptea liniuță se introduc 

trei liniuțe noi, după cum urmează: 

Or. en 

 

Amendamentul   83 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera i – subpunctul ii 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – Obiectivul 3.2.1 – liniuțele 7 a, 7 b, 7 c (noi) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„— furnizarea de previziuni demografice și 

actualizarea anuală a acestora;” 

„— furnizarea de previziuni demografice și 

actualizarea anuală a acestora; 

 — elaborarea de indicatori cuprinzători 

privind situația migranților și a 

refugiaților la nivelul Uniunii; 
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 — elaborarea unei metodologii pentru o 

anchetă privind violența în funcție de gen, 

în cooperare cu instituțiile Uniunii care 

acționează în acest domeniu;” 

Or. en 

 

Amendamentul   84 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera ia (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexă – punctul I – obiectivul 3.3.4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) După Obiectivul 3.3.4 se adaugă 

un paragraf nou: 

 „Obiectivul 3.3.4a 

 Cetățenii europeni ar trebui să poată 

consulta cu ușurință și fără obstacole 

statisticile europene, astfel încât să poată 

utiliza aceste date în educația lor și în 

procesele decizionale. Acest obiectiv va fi 

pus în aplicare mărind gradul de 

accesibilitate a statisticilor europene și 

facilitând accesul la date. Ar trebui 

acordată o atenție deosebită posibilității 

de găsire și de convertire cu ușurință a 

datelor statistice în scopuri practice, 

inclusiv cu ajutorul graficelor și al 

hărților. O gamă mai largă de cetățeni ar 

trebui să beneficieze de statisticile 

europene, pentru a contribui în mod 

eficace la o mai bună diseminare a 

informațiilor statistice la nivelul 

societăților europene.” 

Or. en 

 

Amendamentul   85 
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Enrique Calvet Chambon 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera ia (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 

Anexa I – punctul I – obiectivul 3.2.1 – liniuța 4 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (ia) A patra liniuță de la Obiectivul 

3.2.1 se înlocuiește cu următorul text: 

„— furnizarea de statistici privind 

inegalitățile în materie de venituri, oferind 

un indicator principal național comparabil, 

precum și date privind inegalitățile în 

materie de acces la bunurile și serviciile de 

bază;” 

„— furnizarea de statistici privind 

inegalitățile în materie de venituri, cu 

indicatori precum indicele Gini și evoluția 

primelor zece decile ale distribuției 

veniturilor, oferind un indicator principal 

național comparabil, precum și date privind 

inegalitățile în materie de acces la bunurile 

și serviciile de bază;” 

Or. en 

(http://eur-

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

Amendamentul   86 

Gabriel Mato 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera k – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013  

Anexă – punctul I – obiectivul 3.3.1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Primul paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: „Sprijinirea elaborării de politici 

bazate pe dovezi prin utilizarea mai 

flexibilă și în mai mare măsură a 

informațiilor spațiale combinate cu 

informații statistice sociale, economice și 

de mediu, privind regiunile, tipologiile de 

regiuni, orașele și gradul de urbanizare.” 

Primul paragraf se înlocuiește cu următorul 

text: „Sprijinirea elaborării de politici 

bazate pe dovezi prin utilizarea mai 

flexibilă și în mai mare măsură a 

informațiilor spațiale combinate cu 

informații statistice sociale, teritoriale, 

economice și de mediu, privind regiunile, 

tipologiile de regiuni, orașele și gradul de 

urbanizare.” 

Or. es 
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Amendamentul   87 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera l – subpunctul i 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013  

Anexă – punctul I – obiectivul 3.3.3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În conformitate cu prioritatea Comisiei 

privind «uniunea energetică europeană», se 

va pune accentul în mod special pe 

statisticile referitoare la consumul de 

energie, la eficiența energetică, la energiile 

din surse regenerabile, la dependența 

energetică și la securitatea aprovizionării. 

De asemenea, statisticile în domeniul 

energiei vor trebui să sprijine cadrul de 

politici privind clima și energia pentru 

2030, care urmărește creșterea 

competitivității, a securității și a 

durabilității sistemului economic și 

energetic al Uniunii. 

În conformitate cu prioritatea Comisiei 

privind «uniunea energetică europeană», se 

va pune accentul în mod special pe 

statisticile referitoare la consumul de 

energie, la eficiența energetică, la energiile 

din surse regenerabile, la dependența 

energetică și la securitatea aprovizionării, 

precum și la economia circulară și la 

bioeconomie. De asemenea, statisticile în 

domeniul energiei vor trebui să sprijine 

cadrul de politici privind clima și energia 

pentru 2030, care urmărește creșterea 

competitivității, a securității și a 

durabilității sistemului economic și 

energetic al Uniunii. 

Or. es 

 

Amendamentul   88 

Jonás Fernández 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă) 

Regulamentul (UE) nr. 99/2013  

Anexă – punctul II – obiectivul 3.1 – liniuța 2a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 La Obiectivul 3.1 se introduce următoarea 

liniuță: 

 - îmbunătățirea și aprofundarea studiului 

privind nivelul de cunoaștere al 

cetățenilor cu privire la istoria, valorile, 

funcționarea și competențele Uniunii 

Europene, precum și creșterea frecvenței 
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de efectuare a acestuia; 

Or. es 

 


