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Predlog spremembe   20 

Notis Marias 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 a (novo) 

 
Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Protokola št. 1 k 

Pogodbi o delovanju Evropske unije o 

vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski 

uniji, 

Or. el 

 

Predlog spremembe   21 

Notis Marias 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Navedba sklicevanja 4 b (novo) 

 
Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju Protokola št. 2 k 

Pogodbi o delovanju Evropske unije 

(PDEU) o uporabi načela subsidiarnosti 

in sorazmernosti, 

Or. el 

Predlog spremembe   22 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

(1) Zanesljivi empirični podatki in 

statistika ter preprečevanje neprimernega 

časovnega zamika pri njihovem 

zagotavljanju so bistvenega pomena za 

merjenje napredka in oceno učinkovitosti 
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Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

politik in programov Unije, zlasti v okviru 

strategije Evropa 2020, predstavljene v 

sporočilu Komisije z dne 3. marca 2010 z 

naslovom Evropa 2020: strategija za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast 

(COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Predlog spremembe   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

(1) Zanesljivi, relevantni in vsem 

dostopni dokazi na podlagi evropske 

statistike so bistvenega pomena za 

merjenje napredka in ocenjevanje 

učinkovitosti politik in programov Unije, 

zlasti v okviru strategije Evropa 2020 in 

načrta za delovna mesta, rast, pravičnost in 

demokratične spremembe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   24 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe, pa tudi za druge namene, kot 
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so boj proti revščini in neenakosti, 

socialna blaginja in okoljska trajnost. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   25 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. Nadalje je pomembno oceniti 

statistiko ob specifičnem upoštevanju 

dejstva, da se bo Unija zmanjšala na 27 

držav članic. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   26 

Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije ter za odločanje o 

nadaljevanju ali opustitvi teh politik. 
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Or. it 

 

Predlog spremembe   27 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

(1) Pravočasni, zanesljivi in relevantni 

dokazi na podlagi evropske statistike so 

bistvenega pomena za merjenje napredka 

in ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

Or. el 

 

Predlog spremembe   28 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje napredka in 

ocenjevanje učinkovitosti politik in 

programov Unije, zlasti v okviru strategije 

Evropa 2020 in načrta za delovna mesta, 

rast, pravičnost in demokratične 

spremembe. 

(1) Zanesljivi in relevantni dokazi na 

podlagi evropske statistike so bistvenega 

pomena za merjenje učinka in ocenjevanje 

učinkovitosti politik in programov Unije, 

zlasti v okviru strategije Evropa 2020 in 

načrta za delovna mesta, rast, pravičnost in 

demokratične spremembe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   29 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Visokokakovostna statistika, ki se 

razvije, pripravi in razširja na podlagi 

večletnega evropskega statističnega 

programa, bi morala prispevati tudi k 

uresničevanju ciljev agende Združenih 

narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 

in Pariškega sporazuma iz leta 2015 in 

sicer s spremljanjem njunih splošnih in 

posamičnih ciljev ter da bi dosegli boljšo 

statistiko o medsektorskih vprašanjih in 

bolj povezano statistiko za opis 

kompleksnih socialnih, okoljskih in 

gospodarskih pojavov, ki presegajo 

tradicionalne ukrepe gospodarskih 

rezultatov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Evropska statistika ima celovit 

pristop Unije ter presega politike Komisije 

in politične prednostne naloge, da bi 

zagotavljala natančne podatke, ki bodo v 

pomoč pri nadaljnjih procesih 

povezovanja v Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   31 

Jonás Fernández 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Razpoložljivost popolnih in 

zanesljivih statističnih podatkov je 

pomembna javna dobrina, od katere imajo 

koristi nosilci odločanja, raziskovalci in 

širša javnost. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   32 

Gabriel Mato 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V skladu z Uredbo (ES) št. 

223/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta11 evropski statistični program določa 

okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje 

evropske statistike ter glavna področja in 

cilje načrtovanih ukrepov za obdobje, ki 

ustreza obdobju večletnega finančnega 

okvira. 

(2) V skladu z Uredbo (ES) št. 

223/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta11 evropski statistični program določa 

okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje 

primerljive in zelo kakovostne evropske 

statistike ter glavna področja in cilje 

načrtovanih ukrepov za obdobje, ki ustreza 

obdobju večletnega finančnega okvira. 

_________________ _________________ 

11 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 

o evropski statistiki ter razveljavitvi 

Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu 

zaupnih podatkov na Statistični urad 

Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 

322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in 

Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o 

ustanovitvi Odbora za statistične programe 

Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, 

str. 164). 

11 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 

o evropski statistiki ter razveljavitvi 

Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu 

zaupnih podatkov na Statistični urad 

Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 

322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in 

Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o 

ustanovitvi Odbora za statistične programe 

Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, 

str. 164). 

Or. es 
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Predlog spremembe   33 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V skladu z Uredbo (ES) št. 

223/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta11 evropski statistični program določa 

okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje 

evropske statistike ter glavna področja in 

cilje načrtovanih ukrepov za obdobje, ki 

ustreza obdobju večletnega finančnega 

okvira. 

(2) V skladu z Uredbo (ES) št. 

223/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta11 evropski statistični program določa 

okvir za razvoj, pripravo in izkazovanje 

visokokakovostne evropske statistike ter 

glavna področja in cilje načrtovanih 

ukrepov za obdobje, ki ustreza obdobju 

večletnega finančnega okvira. 

_________________ _________________ 

11 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 

o evropski statistiki ter razveljavitvi 

Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu 

zaupnih podatkov na Statistični urad 

Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 

322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in 

Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o 

ustanovitvi Odbora za statistične programe 

Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, 

str. 164). 

11 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 

o evropski statistiki ter razveljavitvi 

Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu 

zaupnih podatkov na Statistični urad 

Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 

322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in 

Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o 

ustanovitvi Odbora za statistične programe 

Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, 

str. 164). 

Or. el 

 

Predlog spremembe   34 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Uredba (EU) št. 99/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta12 zajema 

samo obdobje od leta 2013 do 2017, 

medtem ko se sedanji večletni finančni 

(3) Uredba (EU) št. 99/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta12 zajema 

samo obdobje od leta 2013 do 2017, 

medtem ko se sedanji večletni finančni 
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okvir uporablja do leta 2020. Zato bi jo 

bilo treba spremeniti, da se evropski 

statistični program podaljša do leta 2020. 

okvir uporablja do leta 2020. Zato bi jo 

bilo treba nemudoma spremeniti, da se 

evropski statistični program podaljša do 

leta 2020 in zapolnijo najnujnejše 

statistične vrzeli. 

_________________ _________________ 

12 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 

2013 o evropskem statističnem programu 

za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 

str. 12). 

12 Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 

2013 o evropskem statističnem programu 

za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 

str. 12). 

Or. el 

 

Predlog spremembe   35 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V okviru boljšega upravljanja bi 

bilo treba politike Unije vedno bolj 

oblikovati in spremljati na podlagi trdnih 

dokazov. V zvezi s tem ima evropska 

statistika posebno vlogo in ima lahko 

pomemben vpliv, zlasti na političnih 

področjih, na katerih je odzivnost politik 

ključnega pomena za uspeh. 

(4) V okviru boljšega upravljanja bi 

bilo treba politike Unije vedno bolj 

oblikovati in spremljati na podlagi potreb 

držav članic in ob upoštevanju trdnih 

dokazov. V zvezi s tem ima evropska 

statistika posebno vlogo in ima lahko 

pomemben vpliv, zlasti na političnih 

področjih, na katerih je odzivnost politik 

ključnega pomena za uspeh. 

Or. el 

 

Predlog spremembe   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V okviru boljšega upravljanja bi (4) V okviru boljšega upravljanja bi 
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bilo treba politike Unije vedno bolj 

oblikovati in spremljati na podlagi trdnih 

dokazov. V zvezi s tem ima evropska 

statistika posebno vlogo in ima lahko 

pomemben vpliv, zlasti na političnih 

področjih, na katerih je odzivnost politik 

ključnega pomena za uspeh. 

bilo treba politike Unije vse bolj oblikovati 

in spremljati na podlagi zanesljivih 

dokazov s trdno statistično podlago. V 

zvezi s tem ima evropska statistika 

posebno vlogo in ima lahko pomemben 

vpliv, zlasti na političnih področjih, na 

katerih je odzivnost politik ključnega 

pomena za uspeh. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k večji in boljši Evropi, zato bi si morali 

bolj prizadevati za spodbujanje naložb v 

uradno statistiko na evropski in nacionalni 

ravni. S tem bi se morale poleg trenutnih 

smernic in ponovne prednostne razvrstitve 

zagotoviti usmeritve na prednostnih 

področjih politik in za krepitev 

zmogljivosti. Zlasti bi bilo treba sprejeti 

ukrepe za zapolnitev najbolj perečih 

statističnih vrzeli, povečanje pravočasnosti, 

spremljanje Pakta za stabilnost in rast in 

podporo političnim prednostnim nalogam 

ter usklajevanje gospodarskih politik v 

okviru evropskega semestra in priporočil 

za posamezne države. Komisija (Eurostat) 

bi morala v tesnem sodelovanju z 

nacionalnimi statističnimi uradi zagotoviti 

tudi nove projekcije prebivalstva za 

posodobitev analize gospodarskih in 

proračunskih učinkov staranja prebivalstva 

in gospodarskih posledic vse večjih 

ekonomskih neenakosti. 

Or. en 
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Predlog spremembe   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo prednostnim 

nalogam glede doseganja 17 razvojnih 

ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih 

določili Združenih narodi, zlasti glede 

neenakosti pri dohodkih in med spoloma. 

Komisija (Eurostat) bi morala v tesnem 

sodelovanju z nacionalnimi statističnimi 

uradi zagotoviti tudi nove projekcije 

prebivalstva za posodobitev analize 

gospodarskih in proračunskih učinkov 

staranja prebivalstva in migracijskih tokov. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe   39 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 
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prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva s posebnim 

poudarkom na posledice begunske krize. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   40 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 
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projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva ter 

natančnejše podatke o priseljevanju in 

beguncih. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   41 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni in 

tudi za njeno večjo učinkovitost. S tem bi 

se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

Or. el 

 

Predlog spremembe   42 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva. 

(5) Boljša statistika je torej bistvena za 

doseganje boljših rezultatov in prispevanje 

k boljši Evropi, zato bi si morali bolj 

prizadevati za spodbujanje naložb v uradno 

statistiko na evropski in nacionalni ravni. S 

tem bi se morale poleg trenutnih smernic in 

ponovne prednostne razvrstitve zagotoviti 

usmeritve na prednostnih področjih politik 

in za krepitev zmogljivosti. Zlasti bi bilo 

treba sprejeti ukrepe za zapolnitev najbolj 

perečih statističnih vrzeli, povečanje 

pravočasnosti in podporo političnim 

prednostnim nalogam ter usklajevanje 

gospodarskih politik v okviru evropskega 

semestra. Komisija (Eurostat) bi morala v 

tesnem sodelovanju z nacionalnimi 

statističnimi uradi zagotoviti tudi nove 

projekcije prebivalstva za posodobitev 

analize gospodarskih in proračunskih 

učinkov staranja prebivalstva in 

demografskega razvoja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   43 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in 

statistiko o podnebnih spremembah, 

vključno s tisto, ki je relevantna za 

prilagajanje podnebnim spremembam in 

„odtise“, zlasti v podporo izvajanju 

Pariškega sporazuma iz leta 2015 ter 

agende za trajnostni razvoj do leta 2030. 

Za evropsko energetsko unijo ter okvir 

podnebne in energetske politike do leta 

črtano 
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2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj 

trajnostna, bo potrebna nova statistika o 

porabi energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

Or. en 

Predlog spremembe   44 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj trajnostna, 

bo potrebna nova statistika o porabi 

energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za to bo potrebna nova statistika o 

porabi energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe   45 

Neena Gill 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati (6) Nadalje bi bilo treba razvijati 
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poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj trajnostna, 

bo potrebna nova statistika o porabi 

energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj trajnostna, 

bo potrebna nova statistika o porabi 

energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe, 

energijski revščini, razvoju cen energije v 

odnosu do razvoja povprečnih plač in 

trajnostnem energetskem prehodu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   46 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj trajnostna, 

bo potrebna nova statistika o porabi 

energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj trajnostna, 

bo potrebna nova statistika o porabi 

energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti, zanesljivosti oskrbe, krožnem 

gospodarstvu in biogospodarstvu. 
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Or. es 

 

Predlog spremembe   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, varnejša in bolj trajnostna, 

bo potrebna nova statistika o porabi 

energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

(6) Nadalje bi bilo treba razvijati 

poskusne ekosistemske račune in statistiko 

o podnebnih spremembah, vključno s tisto, 

ki je relevantna za prilagajanje podnebnim 

spremembam in „odtise“, zlasti v podporo 

izvajanju Pariškega sporazuma iz leta 2015 

ter agende za trajnostni razvoj do leta 

2030. Za evropsko energetsko unijo ter 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030, katerega cilj je, da postaneta 

gospodarstvo in energetski sistem Unije 

konkurenčnejša, učinkovitejša, varnejša in 

bolj trajnostna, bo potrebna nova statistika 

o porabi energije, energijski učinkovitosti, 

obnovljivih virih energije, energetski 

odvisnosti in zanesljivosti oskrbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) V evropskem statističnem sistemu 

eno od večjih vrzeli predstavlja kmetijska 

statistika. Zato je bistvenega pomena 

prepoznati vrzeli v aktualni statistiki in 

opredeliti trdnejše kazalnike med 

državami članicami in znotraj njih (med 

drugim po spolu, starosti, regiji) o 

gospodarskih in socialnih kazalnikih, 
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pomembnih za kmetijski sektor (vključno 

z  netipičnimi delovnimi razmerji, 

dohodkovno neenakostjo, revščino 

zaposlenih ter vzorci v lastništvu zemlje), 

ki dopolnjujejo obstoječe podatke o 

dohodkih kmetij itd. Pomembno je tudi 

oblikovati bolj razvrščene podatke o 

indeksih cen, vključno z absolutnimi 

vrednostmi, za kmetijske proizvode, z 

namenom spremljanja kmetijskih trgov in 

obravnavanja morebitnih težav, tudi 

odsotnosti konkurence pri distribuciji in 

komercializaciji kmetijskih proizvodov.  

Or. en 

 

Predlog spremembe   49 

Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve. 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve. 

Podaljšanje se omogoči enkrat letno pod 

določenimi pogoji. Evropski statistični 

sistem mora na koncu vsakega leta 

predhodno predstaviti opredeljen 

program, v katerem navede cilje, 

pričakovane rezultate in oceno stroškov za 

naslednje leto.  V predhodnem načrtu 

mora opredeliti tudi razdelitev sredstev 

med udeležene organe.  Načrt morata 

soglasno odobriti Evropska komisija in 

Evropski parlament. 

Or. it 

 

Predlog spremembe   50 

Enrique Calvet Chambon 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve. 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev, 

tekoče določanje prednostnih nalog, 

okrepitev sodelovanja med Eurostatom in 

nacionalnimi statističnimi uradi ter 

utrditev rednega dialoga z Evropskim 

svetovalnim odborom za statistiko in 

njegove uskladitve z evropskim sistemom 

centralnih bank. Podaljšanje programa bo 

osredotočeno tudi na prednostne teme, 

navedene v ukrepu „Več kot le BDP“ in 

bo zagotavljalo, da bodo države članice 

upoštevale Kodeks ravnanja evropske 

statistike.  

Or. en 

 

Predlog spremembe   51 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve. 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve ter 

zagotavljanje stalnega nabora preteklih 

podatkov. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   52 

Notis Marias 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve. 

(7) Podaljšanje programa bi morali 

spremljati prilagoditev in upoštevanje 

novih usmeritev, dopolnitev že obstoječih 

ciljev in ponovne prednostne razvrstitve. 

Or. el 

 

Predlog spremembe   53 

Gabriel Mato 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Podaljšanje programa je priložnost 

za prilagoditev in upoštevanje novih 

usmeritev, dopolnitev že obstoječih ciljev 

in ponovne prednostne razvrstitve. 

(7) Podaljšanje programa je treba 

izkoristiti za prilagoditev in upoštevanje 

novih usmeritev, dopolnitev že obstoječih 

ciljev in ponovne prednostne razvrstitve. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   54 

Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ustrezno povečanje proračuna za 

statistiko na ravni EU bi moralo podpreti 

te spremembe programa ter prinesti 

precejšnjo dodano vrednost in rezultate z 

obsežnimi projekti, učinki strukturnega 

vzvoda in ekonomijo obsega, ki bodo 

koristili statističnim sistemom v državah 

članicah. 

črtano 
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Or. it 

 

Predlog spremembe   55 

Notis Marias 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ustrezno povečanje proračuna za 

statistiko na ravni EU bi moralo podpreti te 

spremembe programa ter prinesti 

precejšnjo dodano vrednost in rezultate z 

obsežnimi projekti, učinki strukturnega 

vzvoda in ekonomijo obsega, ki bodo 

koristili statističnim sistemom v državah 

članicah. 

(8) Ustrezno povečanje proračuna za 

statistiko na ravni EU bi moralo podpreti te 

spremembe programa ter prinesti 

precejšnjo dodano vrednost in rezultate z 

obsežnimi projekti, učinki strukturnega 

vzvoda in ekonomijo obsega, ki bodo 

nemudoma izboljšali statistične sisteme v 

državah članicah. 

Or. el 

Predlog spremembe   56 

Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Ker cilja te uredbe, in sicer 

podaljšanja evropskega statističnega 

programa, da bo zajemal leta od 2018 do 

2020, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči in ga je zato lažje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

(10) Ker cilja te uredbe, in sicer 

podaljšanja evropskega statističnega 

programa, da bo zajemal leta od 2018 do 

2020, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči in ga je zato lažje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

Vendar je podaljšanje odvisno od tega, ali 

bosta Evropska komisija in Evropski 

parlament odobrila opredeljene programe 

Evropskega statističnega sistema. 

Or. it 
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Predlog spremembe   57 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Ker cilja te uredbe, in sicer 

podaljšanja evropskega statističnega 

programa, da bo zajemal leta od 2018 do 

2020, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči in ga je zato lažje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

(10) Ker cilja te uredbe, in sicer 

podaljšanja evropskega statističnega 

programa, da bo zajemal leta od 2018 do 

2020, države članice ne morejo 

zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 

obsega in učinkov lažje doseže na ravni 

Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 

z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   58 

Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Člen 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Finančni okvir Unije za izvajanje programa 

za obdobje 2018–2020 znaša 218,1 

milijona EUR iz programskega obdobja 

2014–2020; 

Finančni okvir Unije za izvajanje programa 

za obdobje 2018–2020 znaša 70 milijonov 

EUR iz programskega obdobja 2014–2020; 

Or. it 

 

Predlog spremembe   59 

Marco Valli 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Člen 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Finančno kritje za naslednje leto se 

odobri po tem, ko ga predhodno odobrita 

Evropska komisija in Evropski parlament 

po tem, ko sta odobrila opredeljeni načrt, 

ki ga je predhodno predstavil Evropski 

statistični sistem in v katerem morajo biti 

jasno opredeljeni cilji, pričakovani 

rezultati, ocena stroškov, pa tudi 

razdelitev sredstev med udeležene organe;  

Or. it 

 

Predlog spremembe   60 

Gabriel Mato 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Člen 13 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, 

s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 

dejavnosti, ki se financirajo na podlagi te 

uredbe, finančni interesi Evropske unije 

zaščiteni z izvajanjem preventivnih 

ukrepov proti goljufijam, korupciji in 

drugemu protipravnemu ravnanju s stalnim 

in učinkovitim preverjanjem, ob odkritju 

nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno 

izplačanih zneskov ter po potrebi z 

učinkovitimi, sorazmernimi in 

odvračilnimi upravnimi in denarnimi 

kaznimi. 

1. Komisija sprejme potrebne ukrepe, 

s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 

dejavnosti, ki se financirajo na podlagi te 

uredbe, finančni interesi Evropske unije 

zajamčeni z izvajanjem preventivnih 

ukrepov proti goljufijam, korupciji in 

drugemu protipravnemu ravnanju s stalnim 

in učinkovitim preverjanjem, ob odkritju 

nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno 

izplačanih zneskov ter po potrebi z 

učinkovitimi, sorazmernimi in 

odvračilnimi upravnimi in denarnimi 

kaznimi. 

Or. es 
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Predlog spremembe   61 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Člen 15 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) V člen 15 se vstavi naslednji 

odstavek 1a: 

 „1a. Komisija od leta 2018 vsako leto 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 

poročilo o napredku pri doseganju 

uporabniku prijaznejše uporabe njene 

statistike, tudi podatkov, ki jih zagotavlja 

na svoji spletni strani, ter o izboljšanju 

dostopnosti podatkov, zlasti podatkov o 

gospodarski dejavnosti v storitvenem 

sektorju, dejavnostih na področju socialne 

ekonomije ter kazalnikih strategije 

Evropa 2020. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   62 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – cilj 1.1.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zagotoviti visokokakovostne statistične 

informacije, ki bi morale biti pravočasno 

dostopne za evropski semester, za 

spremljanje izvajanja strategije Evropa 

2020. Novi kazalniki v največji možni meri 

temeljijo na razpoložljivih statističnih 

Zagotoviti visokokakovostne statistične 

informacije, ki bi morale biti pravočasno 

dostopne, za spremljanje izvajanja 

strategije Evropa 2020. Podatki za 

posamezne kazalnike se dajo na voljo 

najkasneje 12 mesecev po koncu 
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podatkih. ustreznega statističnega leta.  V primeru 

zamude pri zagotavljanju podatkov 

Komisija poda javno izjavo, v kateri 

pojasni razloge za zamudo, vključno s 

tem, kateri nacionalni statistični organi so 

prispevali k zamudi, kateri ukrepi so bili 

sprejeti za rešitev težav in kdaj bodo te 

rešene. Novi kazalniki v največji možni 

meri temeljijo na razpoložljivih statističnih 

podatkih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 1.1.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zagotoviti visokokakovostne statistične 

informacije, ki bi morale biti pravočasno 

dostopne za evropski semester, za 

spremljanje izvajanja strategije Evropa 

2020. Novi kazalniki v največji možni meri 

temeljijo na razpoložljivih statističnih 

podatkih. 

Zagotoviti visokokakovostne zanesljive 

statistične informacije, ki morajo biti 

pravočasno dostopne, za spremljanje 

izvajanja strategije Evropa 2020. Novi 

kazalniki v največji možni meri temeljijo 

na razpoložljivih statističnih podatkih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   64 

Neena Gill CBE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka 1 – cilj 1.1.1 – alinea 4  

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) v Cilju 1.1.1 se četrta alinea 
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nadomesti z naslednjim: 

„– kazalnikov o zaposlenosti, ki razlikujejo 

med zaposlitvijo za skrajšani in polni 

delovni čas, ter s kazalniki o 

brezposelnosti, ki upoštevajo udeležence 

aktivacijskih politik, na primer 

usposabljanja..“ 

„– kazalnikov o zaposlenosti, ki razlikujejo 

med zaposlitvijo za skrajšani in polni 

delovni čas ter med pogodbami za določen 

in nedoločen čas, ter kazalnikov o 

brezposelnosti, ki upoštevajo udeležence 

aktivacijskih politik, na primer 

usposabljanja. Kazalniki bi morali 

vključevati tudi  podatke o razkoraku med 

spoloma.“ 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=SL) 

 

Predlog spremembe   65 

Marco Valli 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– z zagotavljanjem statistike za okrepljen 

Pakt za stabilnost in rast, ki je posebej 

usmerjena v pripravo in zagotavljanje 

visokokakovostne statistike o 

javnofinančnem primanjkljaju in javnem 

dolgu, 

črtano 

Or. it 

Predlog spremembe   66 

Neena Gill CBE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 1.2.1 – alinea 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– z zagotavljanjem statistike za okrepljen 

Pakt za stabilnost in rast, ki je posebej 

– z zagotavljanjem statistike za okrepljen 

Pakt za stabilnost in rast, ki je posebej 
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usmerjena v pripravo in zagotavljanje 

visokokakovostne statistike o 

javnofinančnem primanjkljaju in javnem 

dolgu, 

usmerjena v pripravo in zagotavljanje 

visokokakovostne statistike o 

javnofinančnem primanjkljaju in javnem 

dolgu,  s pripravo in zagotavljanjem 

kakovostne statistike o ukrepih za 

prilagodljivost, ki so bili sprejeti v skladu s 

paktom. 

Or. en 

Predlog spremembe   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b – alinea 1 (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 1.2.1 – alinea 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – v Cilju 1.2 se za drugo alineo 

vstavi alinea: 

 „– z zagotavljanjem statistike za 

učinkovito spremljanje gospodarskih 

neenakosti, ki ovirajo gospodarsko rast“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 1.2.1 – alinea 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) v Cilju 1.2.1 se tretja alinea 

nadomesti z naslednjim: 

„z razvojem in pripravo sklopa kazalnikov 

za merjenje konkurenčnosti, in“ 

„– z razvojem in pripravo sklopa 

kazalnikov za merjenje konkurenčnosti v 

skladu s priporočili za posamezne države 

ter“ 
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Or. en 

(http://eur-

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

 

Predlog spremembe   69 

Gabriel Mato 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka d 

Uredba (EU) št. 99/2013  

Priloga – točka I – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporočilo Komisije z dne 20. avgusta 2009 

z naslovom „BDP in več: merjenje 

napredka v spreminjajočem se svetu“ ter 

objava Stiglitz-Sen-Fitoussijevega poročila 

o merjenju gospodarske uspešnosti in 

družbenega napredka sta dala nov zagon za 

ključni izziv ESS, in sicer kako doseči 

boljšo statistiko o medsektorskih 

vprašanjih in bolj povezano statistiko za 

opis kompleksnih socialnih, okoljskih in 

gospodarskih pojavov, ki presegajo 

tradicionalna merila gospodarskih 

rezultatov. Delo v zvezi z „BDP in več“ se 

v okviru ESS osredotoča na tri prednostna 

področja, in sicer statistiko za sektor 

gospodinjstev in statistiko za merjenje 

porazdelitve dohodka, potrošnje in 

premoženja, merjenje kakovosti življenja 

na večdimenzionalen način ter merjenje 

okoljske trajnosti. Novi svetovni cilji 

trajnostnega razvoja, sprejeti leta 2015, 

dajejo nov zagon. Evropski sistem 

nacionalnih in regionalnih računov (ESR) 

zagotavlja povezan in skladen okvir za vse 

gospodarske statistike, ki bi ga bilo treba 

dopolniti z drugimi kazalniki, da se 

zagotovijo izčrpnejše informacije za 

oblikovanje politike in sprejemanje 

odločitev. Celovito izvajanje ESR 2010 bo 

podprto z rednimi ocenami kakovosti in 

skladnosti, pri čemer je treba upoštevati 

postopen iztek odstopanj do leta 2020, kar 

Sporočilo Komisije z dne 20. avgusta 2009 

z naslovom „BDP in več: merjenje 

napredka v spreminjajočem se svetu“ ter 

objava Stiglitz-Sen-Fitoussijevega poročila 

o merjenju gospodarske uspešnosti in 

družbenega napredka sta dala nov zagon za 

ključni izziv ESS, in sicer kako doseči 

boljšo statistiko o medsektorskih 

vprašanjih in bolj povezano statistiko za 

opis kompleksnih socialnih, teritorialnih, 

okoljskih in gospodarskih pojavov, ki 

presegajo tradicionalna merila 

gospodarskih rezultatov. Delo v zvezi z 

„BDP in več“ se v okviru ESS osredotoča 

na tri prednostna področja, in sicer 

statistiko za sektor gospodinjstev in 

statistiko za merjenje porazdelitve 

dohodka, potrošnje in premoženja, 

merjenje kakovosti življenja na 

večdimenzionalen način ter merjenje 

okoljske trajnosti. Novi svetovni cilji 

trajnostnega razvoja, sprejeti leta 2015, 

dajejo nov zagon. Evropski sistem 

nacionalnih in regionalnih računov (ESR) 

zagotavlja povezan in skladen okvir za vse 

gospodarske statistike, ki bi ga bilo treba 

dopolniti z drugimi kazalniki, da se 

zagotovijo izčrpnejše informacije za 

oblikovanje politike in sprejemanje 

odločitev. Celovito izvajanje ESR 2010 bo 

podprto z rednimi ocenami kakovosti in 

skladnosti, pri čemer je treba upoštevati 
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bo privedlo do nadaljnjih izboljšav glede 

pravočasnosti in razpoložljivosti 

kazalnikov. 

postopen iztek odstopanj do leta 2020, kar 

bo privedlo do nadaljnjih izboljšav glede 

pravočasnosti in razpoložljivosti 

kazalnikov. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka d a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 2.1 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (da) prvi pododstavek točke 2.1 se 

nadomesti z naslednjim: 

„Z gospodarsko krizo se je povečala 

potreba po sklopu visokokakovostnih 

makroekonomskih kazalnikov za boljše 

razumevanje in analizo gospodarskih 

nihanj in njihovih vplivov na družbo ter s 

tem olajšanje sprejemanja odločitev. Zaradi 

vse bolj globalizirane proizvodnje je treba 

oblikovati skladen okvir, s katerim se bosta 

olajšala razlaga in povezovanje statistike z 

različnih področij.“ 

„Z gospodarsko krizo se je povečala 

potreba po sklopu visokokakovostnih 

makroekonomskih kazalnikov za boljše 

razumevanje in analizo gospodarskih 

nihanj,, razvoja ekonomskih neenakosti in 

njihovih vplivov na družbo ter s tem 

olajšanje sprejemanja odločitev. Zaradi vse 

bolj globalizirane proizvodnje je treba 

oblikovati skladen okvir, s katerim se bosta 

olajšala razlaga in povezovanje statistike z 

različnih področij.“ 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Predlog spremembe   71 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka i 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – cilj 2.1.1 – alinea 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– s krepitvijo povezav z nacionalnimi 

računi na področjih socialnega varstva, 

zdravja in izobraževanja, 

– s krepitvijo povezav z nacionalnimi 

računi na področjih socialnega varstva, 

zdravja in izobraževanja in razvojem 

kazalnikov „več kot le BDP“, ki merijo 

kakovost življenja na večrazsežnosten 

način ter okoljsko trajnost in zunanje 

učinke z vidika nacionalnih računov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe   72 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka i 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – cilj 2.1.1 – alinea 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– s krepitvijo povezav z nacionalnimi 

računi na področjih socialnega varstva, 

zdravja in izobraževanja, 

– s krepitvijo povezav z nacionalnimi 

računi na področjih migracij, socialnega 

varstva, zdravja in izobraževanja, 

Or. es 

 

Predlog spremembe   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka i –alinea 1 (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 2.1.1 – alinea 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – v Cilju 2.1.1 se po drugi alinei 

vstavi nova alinea: 

 „– z razvojem konceptualnega okvira za 

merjenje in analizo davčnih utaj in 

izogibanja davkom, ki naj bi zajemal 

zbiranje pravočasnih in visoko 
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kakovostnih statistik o finančni tajnosti, 

pravičnem obdavčenju, davčnem 

sodelovanju in davčni vrzeli na ravni 

držav članic in Unije,“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe   74 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka e – točka ii – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ii) po peti alinei se vstavita novi 

alinei: 

ii) po peti alinei se vstavijo štiri nove 

alinee: 

Or. es 

 

Predlog spremembe   75 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka ii – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ii) po peti alinei se vstavita novi 

alinei: 

ii) po peti alinei se vstavijo tri nove 

alinee: 

Or. pt 

 

Predlog spremembe   76 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka ii a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – točka 2.1.1 – alinea 5a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – z izboljšanjem in oblikovanjem skupnih 

kazalnikov razlik v dohodkih in bogastvu, 

Or. es 

 

Predlog spremembe   77 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka ii b (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013  

Priloga – točka I – točka 2.1.1 – alinea 5b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – z izračunavanjem kapitalskega 

količnika na delavca, 

Or. es 

 

Predlog spremembe   78 

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

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – točka ii a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – točka 2.1.1 – alinea 5c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – z razvojem okvirne zasnove za 

merjenje in analizo neenakosti spolov, še 

posebej razlik v plačah, 

 (Sprememba velja za vse besedilo; če bo 

sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v vsem besedilu.) 

Or. pt 

Predlog spremembe   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 
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Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – cilj 2.1.1 – alinea 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ea) v Cilju 2.1.1 se druga alinea 

nadomesti z naslednjim: 

„– z oblikovanjem kazalnikov o 

porazdelitvi prihodkov in potrošnje v 

gospodinjstvih (z uskladitvijo agregatov 

nacionalnih računov s podatki iz 

raziskovanj v gospodinjstvih ali z 

upravnimi podatki),“ 

„– z oblikovanjem kazalnikov o 

porazdelitvi prihodkov, bogastva in 

potrošnje v gospodinjstvih (z uskladitvijo 

agregatov nacionalnih računov s podatki iz 

raziskovanj v gospodinjstvih ali z 

upravnimi podatki),“ 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Predlog spremembe   80 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka h – točka i 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 3.1.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Povečati učinkovitost in uspešnost 

procesov priprave statistike. Glede na to, 

da je Lizbonska pogodba pozvala k boljši 

pripravi zakonodaje, je potrebna 

racionalizacija zakonodaje v zvezi s 

stebrom statistike podjetij. Pri tem je treba 

ustrezno upoštevati omejitve virov, ki so na 

voljo pripravljavcem, in splošno breme za 

respondente v skladu s programom 

ustreznosti in uspešnosti predpisov 

(REFIT). Zagotoviti visokokakovostno 

statistiko o ključnih področjih, na katerih 

so podjetja središče interesov, kot so 

statistika podjetij, kratkoročni kazalniki, 

naložbe podjetij v človeški kapital ter 

Povečati učinkovitost in uspešnost 

procesov priprave statistike. Glede na to, 

da je Lizbonska pogodba pozvala k boljši 

pripravi zakonodaje, je potrebna 

racionalizacija zakonodaje v zvezi s 

stebrom statistike podjetij. Pri tem je treba 

ustrezno upoštevati omejitve virov, ki so na 

voljo pripravljavcem, in splošno breme za 

respondente v skladu s programom 

ustreznosti in uspešnosti predpisov 

(REFIT). Zagotoviti visokokakovostno 

statistiko o ključnih področjih, na katerih 

so podjetja središče interesov, kot so 

statistika podjetij, vključno z družinskimi 

podjetji, kratkoročni kazalniki, naložbe 
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spretnosti, mednarodne transakcije, 

globalizacija, spremljanje notranjega trga, 

razvoj in raziskave, inovacije in turizem. 

Posebno pozornost je treba nameniti 

razpoložljivosti podatkov v industrijskih ali 

storitvenih sektorjih z visoko dodano 

vrednostjo, zlasti v zelenem in digitalnem 

sektorju ali sektorju socialnega 

gospodarstva (kot sta zdravstvo in 

izobraževanje). 

podjetij v človeški kapital ter spretnosti, 

mednarodne transakcije, globalizacija, 

spremljanje notranjega trga, razvoj in 

raziskave, inovacije in turizem. Posebno 

pozornost je treba nameniti razpoložljivosti 

podatkov v industrijskih ali storitvenih 

sektorjih z visoko dodano vrednostjo, zlasti 

v zelenem in digitalnem sektorju, 

zdravstvu, izobraževanju in sektorju 

socialnega gospodarstva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe   81 

Gabriel Mato 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka h – točka i 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – cilj 3.1.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Povečati učinkovitost in uspešnost 

procesov priprave statistike. Glede na to, 

da je Lizbonska pogodba pozvala k boljši 

pripravi zakonodaje, je potrebna 

racionalizacija zakonodaje v zvezi s 

stebrom statistike podjetij. Pri tem je treba 

ustrezno upoštevati omejitve virov, ki so na 

voljo pripravljavcem, in splošno breme za 

respondente v skladu s programom 

ustreznosti in uspešnosti predpisov 

(REFIT). Zagotoviti visokokakovostno 

statistiko o ključnih področjih, na katerih 

so podjetja središče interesov, kot so 

statistika podjetij, kratkoročni kazalniki, 

naložbe podjetij v človeški kapital ter 

spretnosti, mednarodne transakcije, 

globalizacija, spremljanje notranjega trga, 

razvoj in raziskave, inovacije in turizem. 

Posebno pozornost je treba nameniti 

razpoložljivosti podatkov v industrijskih ali 

storitvenih sektorjih z visoko dodano 

vrednostjo, zlasti v zelenem in digitalnem 

sektorju ali sektorju socialnega 

Povečati učinkovitost in uspešnost 

procesov priprave statistike. Glede na to, 

da je Lizbonska pogodba pozvala k boljši 

pripravi zakonodaje, je potrebna 

racionalizacija zakonodaje v zvezi s 

stebrom statistike podjetij. Pri tem je treba 

ustrezno upoštevati omejitve virov, ki so na 

voljo pripravljavcem, in splošno breme za 

respondente v skladu s programom 

ustreznosti in uspešnosti predpisov 

(REFIT). Zagotoviti visokokakovostno 

statistiko o ključnih področjih, na katerih 

so podjetja središče interesov, kot so 

statistika podjetij, kratkoročni kazalniki, 

naložbe podjetij v človeški kapital ter 

spretnosti, mednarodne transakcije, 

globalizacija, spremljanje notranjega trga, 

razvoj in raziskave, inovacije in turizem. 

Posebno pozornost je treba nameniti 

razpoložljivosti podatkov v industrijskih ali 

storitvenih sektorjih z visoko dodano 

vrednostjo, zlasti v zelenem, digitalnem, 

sodelovalnem ali socialnem gospodarstvu 
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gospodarstva (kot sta zdravstvo in 

izobraževanje). 

(kot sta zdravstvo in izobraževanje). 

Or. es 

 

Predlog spremembe   82 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka i – točka ii – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ii) po sedmi alinei se vstavi nova 

alinea: 

ii) po sedmi alinei se vstavijo tri nove 

alinee: 

Or. en 

 

Predlog spremembe   83 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka i – točka ii 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – točka 3.2.1 – alinee 7 a, 7 b, 7 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– zagotavljanjem projekcij prebivalstva in 

njihovih letnih posodobitev, 

– zagotavljanjem projekcij prebivalstva in 

njihovih letnih posodobitev, 

 – razvojem celovitih kazalnikov o položaju 

migrantov in beguncev v Uniji, 

 – razvojem metodologije za raziskovanje 

nasilja na podlagi spola v sodelovanju z 

institucijami Unije, ki delujejo na tem 

področju, 

Or. en 
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Predlog spremembe   84 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka i a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga – točka I – točka 3.3.4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) za Ciljem 3.3.4 se doda nov 

odstavek: 

 „Cilj 3.3.4a 

 Evropski državljani bi morali imeti 

enostaven in neoviran dostop do 

evropskih statistik, da bodo obveščeni in 

da bodo te podatke lahko uporabili pri 

sprejemanju odločitev. Za uresničitev tega 

cilja mora evropska statistika postati 

prijaznejša do uporabnika in je treba 

olajšati dostop do podatkov. Posebno 

pozornost bi bilo treba nameniti preprosti 

dostopnosti in pretvorljivosti statističnih 

podatkov za praktično rabo, tudi s 

pomočjo grafov in kart. Od evropske 

statistike bi moralo imeti koristi več 

državljanov, s čimer bi učinkovito 

prispevali k boljšemu širjenju statističnih 

podatkov v evropskih družbah.“ 

Or. en 

 

Predlog spremembe   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka i a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013 

Priloga I – točka I – cilj 3.2.1 – alinea 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ia) v Cilju 3.2.1 se četrta alinea 

nadomesti z naslednjim: 
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„– zagotavljanjem statistike prihodkovnih 

neenakosti, ki nudijo primerljiv nacionalni 

vodilni kazalnik, ter podatki o neenakostih 

pri dostopu do osnovnega blaga in 

storitev,“ 

„– zagotavljanjem statistike prihodkovnih 

neenakosti, s kazalniki, kot sta indeks 

GINI in razvoj najvišjih decilov 

porazdelitve prihodka, ki nudijo primerljiv 

nacionalni vodilni kazalnik, ter podatki o 

neenakostih pri dostopu do osnovnega 

blaga in storitev;“ 

Or. en 

(http://eur-

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

Predlog spremembe   86 

Gabriel Mato 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka k – točka i 

Uredba (EU) št. 99/2013  

Priloga – točka I – cilj 3.3.1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim: 

„Podpirati oblikovanje politike na podlagi 

dokazov s prožnejšo in večjo uporabo 

prostorskih informacij skupaj s socialnimi, 

gospodarskimi in okoljskimi statističnimi 

informacijami za regije, regionalne 

tipologije, mesta in stopnjo urbanizacije.“ 

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim: 

„Podpirati oblikovanje politike na podlagi 

dokazov s prožnejšo in večjo uporabo 

prostorskih informacij skupaj s socialnimi, 

teritorialnimi, gospodarskimi in okoljskimi 

statističnimi informacijami za regije, 

regionalne tipologije, mesta in stopnjo 

urbanizacije.“ 

Or. es 

 

Predlog spremembe   87 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka l – točka i 

Uredba (EU) št. 99/2013  

Priloga – točka I – cilj 3.3.3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V skladu s prednostno nalogo Komisije o 

evropski energetski uniji bo poseben 

V skladu s prednostno nalogo Komisije o 

evropski energetski uniji bo poseben 
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poudarek namenjen statistiki v zvezi s 

porabo energije, energijsko učinkovitostjo, 

obnovljivimi viri energije, energetsko 

odvisnostjo in zanesljivostjo oskrbe z 

energijo. Poleg tega bo energetska 

statistika morala podpreti okvir podnebne 

in energetske politike do leta 2030, 

katerega cilj je konkurenčnejši, varnejši in 

bolj trajnostni ekonomski in energetski 

sistem Unije. 

poudarek namenjen statistiki v zvezi s 

porabo energije, energijsko učinkovitostjo, 

obnovljivimi viri energije, energetsko 

odvisnostjo, zanesljivo oskrbo z energijo, 

krožnim gospodarstvom in 

biogospodarstvom. Poleg tega bo 

energetska statistika morala podpreti okvir 

podnebne in energetske politike do leta 

2030, katerega cilj je konkurenčnejši, 

varnejši in bolj trajnostni ekonomski in 

energetski sistem Unije. 

Or. es 

 

Predlog spremembe   88 

Jonás Fernández 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo) 

Uredba (EU) št. 99/2013  

Priloga – točka II – točka 3.1 – alinea 2a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 v Cilju 3.1. se doda naslednja alinea: 

 – z izboljšanjem, poglabljanjem in 

pogostejšim izvajanjem raziskav o 

seznanjenosti državljanov z zgodovino, 

vrednotami, delovanjem in pristojnostmi 

Evropske unije, 

Or. es 

 


