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Ändringsförslag   20 

Notis Marias 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4a (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 1) 

till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   21 

Notis Marias 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4b (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av protokoll (nr 2) 

till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om tillämpning av 

subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 

Or. el 

Ändringsförslag   22 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 
statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

(1) Tillförlitliga empiriska data och 

statistik och undvikandet av olämplig 

tidsfördröjning i tillhandahållandet av 

dem är helt avgörande för att kunna mäta 
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unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, 

rättvisa och demokratisk förändring. 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin, 

som kommissionen lade fram i sitt 

meddelande av den 3 mars 2010 Europa 

2020: En strategi för smart och hållbar 

tillväxt för alla (COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som är tillgängliga för alla 

och som grundas på europeisk statistik är 

absolut nödvändiga för att mäta framstegen 

och utvärdera effektiviteten i unionens 

politik och program, särskilt inom ramen 

för Europa 2020-strategin och agendan för 

sysselsättning, tillväxt, rättvisa och 

demokratisk förändring. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   24 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 
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agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring, liksom 

effekterna av andra mål som till exempel 

kampen mot fattigdom och ojämlikhet, 

säkerställande av socialt välbefinnande 

och en hållbar miljö. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   25 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. Därtill är det 

viktigt att utvärdera statistiken, särskilt i 

förhållande till det faktum att unionen 

minskar till 27 medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   26 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program och för att 
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inom ramen för Europa 2020-strategin 

och agendan för sysselsättning, tillväxt, 

rättvisa och demokratisk förändring. 

fatta beslut om denna politik ska fortsätta 

eller avbrytas. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   27 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. 

(1) Aktuella, tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   28 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

framstegen och utvärdera effektiviteten i 

unionens politik och program, särskilt 

inom ramen för Europa 2020-strategin och 

agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa 

och demokratisk förändring. 

(1) Tillförlitliga och relevanta 

faktaunderlag som grundas på europeisk 

statistik är absolut nödvändiga för att mäta 

genomslagskraften och utvärdera 

effektiviteten i unionens politik och 

program, särskilt inom ramen för Europa 

2020-strategin och agendan för 

sysselsättning, tillväxt, rättvisa och 

demokratisk förändring. 

Or. en 
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Ändringsförslag   29 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Statistik av hög kvalitet som 

utvecklas, framställs och sprids inom 

ramen för det fleråriga programmet för 

europeisk statistik bör bidra till att uppnå 

målen för FN:s Agenda 2030 för hållbar 

utveckling och till 2015 års Parisavtal, 

genom övervakning av deras syften och 

mål, och till att få till stånd bättre statistik 

om övergripande frågor och mer 

integrerad statistik för att beskriva 

komplexa sociala, miljörelaterade och 

ekonomiska företeelser, utöver de 

traditionella måtten på ekonomisk 

produktion. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Europeisk statistik ska omfatta 

hela unionen och gå utöver 

kommissionens politik och politiska 

prioriteringar i syfte att framställa 

noggranna data som kan utnyttjas i 

samband med ytterligare 

integrationsprocesser i unionen. 

Or. en 
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Ändringsförslag   31 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Tillgången till heltäckande och 

tillförlitlig europeisk statistik är en viktig 

offentlig resurs till förmån för 

beslutsfattare, forskare och medborgare i 

allmänhet. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   32 

Gabriel Mato 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 223/200911 ska 

programmet för europeisk statistik utgöra 

ramen för utveckling, framställning och 

spridning av europeisk statistik samt ange 

huvudområdena och målen för de åtgärder 

som planeras under en period som 

motsvarar den fleråriga budgetramen. 

(2) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 223/200911 ska 

programmet för europeisk statistik utgöra 

ramen för utveckling, framställning och 

spridning av jämförbar europeisk statistik 

av hög kvalitet samt ange huvudområdena 

och målen för de åtgärder som planeras 

under en period som motsvarar den 

fleråriga budgetramen. 

_________________ _________________ 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 223/2009 av den 

11 mars 2009 om europeisk statistik och 

om upphävande av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG, Euratom) nr 

1101/2008 om utlämnande av 

insynsskyddade statistiska uppgifter till 

Europeiska gemenskapernas 

statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 

322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 223/2009 av den 

11 mars 2009 om europeisk statistik och 

om upphävande av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG, Euratom) nr 

1101/2008 om utlämnande av 

insynsskyddade statistiska uppgifter till 

Europeiska gemenskapernas 

statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 

322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
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beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 

av en kommitté för Europeiska 

gemenskapernas statistiska program (EUT 

L 87, 31.3.2009, s. 164). 

beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 

av en kommitté för Europeiska 

gemenskapernas statistiska program (EUT 

L 87, 31.3.2009, s. 164). 

Or. es 

 

Ändringsförslag   33 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 223/200911 ska 

programmet för europeisk statistik utgöra 

ramen för utveckling, framställning och 

spridning av europeisk statistik samt ange 

huvudområdena och målen för de åtgärder 

som planeras under en period som 

motsvarar den fleråriga budgetramen. 

(2) Enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 223/200911 ska 

programmet för europeisk statistik utgöra 

ramen för utveckling, framställning och 

spridning av europeisk statistik av hög 

kvalitet samt ange huvudområdena och 

målen för de åtgärder som planeras under 

en period som motsvarar den fleråriga 

budgetramen. 

_________________ _________________ 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 223/2009 av den 

11 mars 2009 om europeisk statistik och 

om upphävande av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG, Euratom) nr 

1101/2008 om utlämnande av 

insynsskyddade statistiska uppgifter till 

Europeiska gemenskapernas 

statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 

322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 

beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 

av en kommitté för Europeiska 

gemenskapernas statistiska program (EUT 

L 87, 31.3.2009, s. 164). 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 223/2009 av den 

11 mars 2009 om europeisk statistik och 

om upphävande av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG, Euratom) nr 

1101/2008 om utlämnande av 

insynsskyddade statistiska uppgifter till 

Europeiska gemenskapernas 

statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 

322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 

beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 

av en kommitté för Europeiska 

gemenskapernas statistiska program (EUT 

L 87, 31.3.2009, s. 164). 

Or. el 

 

Ändringsförslag   34 
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Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 99/201312 omfattar bara 

perioden 2013–2017, medan den 

nuvarande fleråriga budgetramen sträcker 

sig fram till 2020. Förordningen bör därför 

ändras så att programmet för europeisk 

statistik förlängs till 2020. 

(3) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 99/201312 omfattar bara 

perioden 2013–2017, medan den 

nuvarande fleråriga budgetramen sträcker 

sig fram till 2020. Förordningen bör därför 

omedelbart ändras så att programmet för 

europeisk statistik förlängs till 2020 och så 

att den rättar till de statistiska brister som 

snarast behöver åtgärdas. 

_________________ _________________ 

12 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 99/2013 av den 

15 januari 2013 om programmet för 

europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 

9.2.2013, s. 12). 

12 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 99/2013 av den 

15 januari 2013 om programmet för 

europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 

9.2.2013, s. 12). 

Or. el 

 

Ändringsförslag   35 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I strävan efter bättre lagstiftning bör 

unionens politik i ökad utsträckning 

utformas och övervakas på grundval av 

tillförlitliga faktaunderlag. Den europeiska 

statistiken har en särskild roll i det 

avseendet och kan vara av avgörande 

betydelse, särskilt på politikområden där 

anpassning är viktig för att politiken ska 

vara framgångsrik. 

(4) I strävan efter bättre lagstiftning bör 

unionens politik i ökad utsträckning 

utformas och övervakas på grundval av 

behoven hos EU:s medlemsstater, liksom 

på grundval av tillförlitliga faktaunderlag. 

Den europeiska statistiken har en särskild 

roll i det avseendet och kan vara av 

avgörande betydelse, särskilt på 

politikområden där anpassning är viktig för 

att politiken ska vara framgångsrik. 

Or. el 
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Ändringsförslag   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I strävan efter bättre lagstiftning bör 

unionens politik i ökad utsträckning 

utformas och övervakas på grundval av 

tillförlitliga faktaunderlag. Den europeiska 

statistiken har en särskild roll i det 

avseendet och kan vara av avgörande 

betydelse, särskilt på politikområden där 

anpassning är viktig för att politiken ska 

vara framgångsrik. 

(4) I strävan efter bättre lagstiftning bör 

unionens politik i ökad utsträckning 

utformas och övervakas på grundval av 

tillförlitliga faktaunderlag som bygger på 

tillförlitlig statistik. Den europeiska 

statistiken har en särskild roll i det 

avseendet och kan vara av avgörande 

betydelse, särskilt på politikområden där 

anpassning är viktig för att politiken ska 

vara framgångsrik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett större och bättre 

Europa, och större ansträngningar bör 

göras för att främja investeringar i officiell 

statistik både på europeisk och på nationell 

nivå. Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten, övervaka stabilitets- och 

tillväxtpakten och stödja de politiska 
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ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen och de landsspecifika 

rekommendationerna. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen och de ekonomiska 

konsekvenserna av den ökande 

ekonomiska ojämlikheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja prioriteringarna 

inom ramen för uppfyllandet av Förenta 

Nationernas 17 mål för hållbar 

utveckling, särskilt ifråga om 

löneskillnader och jämställdhet. 

Kommissionen (Eurostat) bör också 

tillhandahålla nya befolkningsprognoser i 

nära samarbete med de nationella 

statistikbyråerna i syfte att uppdatera 

analysen av de sociala, ekonomiska och 
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finansiella konsekvenserna, både av den 

åldrande befolkningen och av 

migrationsströmmarna. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag   39 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen, med särskild 

tonvikt vid flyktingkrisens inverkan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   40 

Jonás Fernández 
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Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen, liksom mer 

noggranna uppgifter om migration och 

flyktingar. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   41 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 
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både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

både på europeisk och på nationell nivå så 

att statistiken blir mer ändamålsenlig. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   42 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 

(5) Bättre statistik är därför av 

avgörande betydelse för att uppnå bättre 

resultat och bidra till ett bättre Europa, och 

större ansträngningar bör göras för att 

främja investeringar i officiell statistik 

både på europeisk och på nationell nivå. 

Den bör ge vägledning på prioriterade 

politikområden och för 

kapacitetsuppbyggnad, som komplement 

till den nuvarande vägledningen och den 

fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet 

bör det vidtas åtgärder för att ta itu med de 

mest akuta bristerna i statistiken, öka 

aktualiteten och stödja de politiska 

prioriteringarna och samordningen av den 

ekonomiska politiken via den europeiska 
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planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen. 

planeringsterminen. Kommissionen 

(Eurostat) bör också tillhandahålla nya 

befolkningsprognoser i nära samarbete 

med de nationella statistikbyråerna i syfte 

att uppdatera analysen av de ekonomiska 

och finansiella konsekvenserna av den 

åldrande befolkningen och den 

demografiska utvecklingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   43 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-

ramen för klimat och energi, vars syfte är 

att göra unionens ekonomi och 

energisystem mer konkurrenskraftiga, 

säkrare och mer hållbara, kommer att 

kräva ny statistik om energiförbrukning, 

energieffektivitet, förnybar energi, 

energiberoende och försörjningstrygghet. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   44 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-

ramen för klimat och energi, vars syfte är 

att göra unionens ekonomi och 

energisystem mer konkurrenskraftiga, 

säkrare och mer hållbara, kommer att 

kräva ny statistik om energiförbrukning, 

energieffektivitet, förnybar energi, 

energiberoende och försörjningstrygghet. 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Detta 

kommer att kräva ny statistik om 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag   45 

Neena Gill 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-ramen 

för klimat och energi, vars syfte är att göra 

unionens ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, säkrare och mer 

hållbara, kommer att kräva ny statistik om 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet. 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-ramen 

för klimat och energi, vars syfte är att göra 

unionens ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, säkrare och mer 

hållbara, kommer att kräva ny statistik om 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende, 

försörjningstrygghet, energifattigdom, 

utvecklingen av energipriser i förhållande 
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till utvecklingen av genomsnittslönerna 

och övergången till hållbar energi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   46 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-ramen 

för klimat och energi, vars syfte är att göra 

unionens ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, säkrare och mer 

hållbara, kommer att kräva ny statistik om 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet. 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-ramen 

för klimat och energi, vars syfte är att göra 

unionens ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, säkrare och mer 

hållbara, kommer att kräva ny statistik om 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet, cirkulär ekonomi 

och bioekonomi. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 

(6) Experimentella räkenskaper för 

ekosystem och statistik över 

klimatförändringar, inklusive sådan 
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statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-ramen 

för klimat och energi, vars syfte är att göra 

unionens ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, säkrare och mer 

hållbara, kommer att kräva ny statistik om 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet. 

statistik som är av betydelse för 

klimatanpassningen och miljöpåverkan, 

bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja 

genomförandet av 2015 års Parisavtal och 

2030-agendan för hållbar utveckling. Den 

europeiska energiunionen och 2030-ramen 

för klimat och energi, vars syfte är att göra 

unionens ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, effektivare, säkrare 

och mer hållbara, kommer att kräva ny 

statistik om energiförbrukning, 

energieffektivitet, förnybar energi, 

energiberoende och försörjningstrygghet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Jordbruksstatistiken utgör en stor 

lucka i det europeiska statistiksystemet. 

Det är därför väsentligt att identifiera 

svagheterna i den aktuella statistiken och 

fastställa robustare ekonomiska och 

sociala indikatorer för jordbrukssektorn 

(inklusive atypiska arbetsförhållanden, 

inkomstklyftor och fattigdom bland 

förvärvsarbetande och mönster inom 

markägande), mellan och inom 

medlemsstaterna (enligt bland annat kön, 

ålder, region), som kompletterar 

befintliga data om inkomster från 

jordbruk osv. Det är också viktigt att 

utveckla mer uppdelade data om 

prisindex, inklusive absoluta värden, för 

jordbruksprodukter i syfte att övervaka 

jordbruksmarknaderna och ta itu med 

eventuella problem, inklusive brist på 

konkurrens i distributionen och 

kommersialiseringen av 

jordbruksprodukter. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   49 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Förlängningen av programmet är en 

möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. 

(7) Förlängningen av programmet är en 

möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. En sådan 

förlängning bör dock medges årsvis och 

förknippas med vissa villkor. Det 

europeiska statistiksystemet (ESS) bör på 

förhand, vid slutet av varje år, lägga fram 

ett fastställt program som anger målen, de 

förväntade resultaten och de beräknade 

kostnaderna för det påföljande året. Den 

tidiga programplaneringen bör dessutom 

specificera resursfördelningen mellan de 

deltagande myndigheterna. Planen bör 

godkännas enhälligt av kommissionen 

och Europaparlamentet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Förlängningen av programmet är en 

möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. 

(7) Förlängningen av programmet är en 

möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar, komplettera de 

befintliga målen och den fortlöpande 

prioriteringen, stärka samarbetet mellan 

Eurostat och de nationella 

statistikbyråerna, stärka de regelbundna 
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dialogerna med Europeiska rådgivande 

kommittén för statistik och dess 

samordning med Europeiska 

centralbankssystemet. Den ska även 

fokusera på de prioriterade ämnen som 

anges i åtgärden Bortom BNP och 

säkerställa att medlemsstaterna efterlever 

riktlinjerna för europeisk statistik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   51 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Förlängningen av programmet är en 

möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. 

(7) Förlängningen av programmet är en 

möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen, samt att 

säkerställa kontinuiteten i serier av 

historiska data. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   52 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Förlängningen av programmet är 

en möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. 

(7) Förlängningen av programmet bör 

leda till anpassningar och återspegla nya 

inriktningar och komplettera de befintliga 

målen och den fortlöpande prioriteringen. 

Or. el 
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Ändringsförslag   53 

Gabriel Mato 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Förlängningen av programmet är 

en möjlighet att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. 

(7) Förlängningen av programmet bör 

utnyttjas för att göra anpassningar och 

återspegla nya inriktningar och att 

komplettera de befintliga målen och den 

fortlöpande prioriteringen. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   54 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) En lämplig ökning av budgeten för 

statistik på EU-nivå bör stödja dessa 

förändringar av programmet och ge ett 

betydande mervärde och betydelsefulla 

resultat genom storskaliga projekt, 

strukturella hävstångseffekter och 

stordriftsfördelar till nytta för de 

statistiska systemen i alla medlemsstater. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag   55 

Notis Marias 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 



 

AM\1116879SV.docx 23/41 PE599.677v01-00 

 SV 

(8) En lämplig ökning av budgeten för 

statistik på EU-nivå bör stödja dessa 

förändringar av programmet och ge ett 

betydande mervärde och betydelsefulla 

resultat genom storskaliga projekt, 

strukturella hävstångseffekter och 

stordriftsfördelar till nytta för de statistiska 

systemen i alla medlemsstater. 

(8) En lämplig ökning av budgeten för 

statistik på EU-nivå bör stödja dessa 

förändringar av programmet och ge ett 

betydande mervärde och betydelsefulla 

resultat genom storskaliga projekt, 

strukturella hävstångseffekter och 

stordriftsfördelar som direkt förbättrar de 

statistiska systemen i alla medlemsstater. 

Or. el 

Ändringsförslag   56 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen att förlänga 

programmet för europeisk statistik så att 

det omfattar perioden 2018–2020, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför bättre kan 

uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

(10) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen att förlänga 

programmet för europeisk statistik så att 

det omfattar perioden 2018–2020, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför bättre kan 

uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. Ett villkor för förlängningen är 

emellertid att de program som fastställs av 

det europeiska statistiksystemet godkänns 

enhälligt av kommissionen och 

Europaparlamentet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   57 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen att förlänga 

programmet för europeisk statistik så att 

det omfattar perioden 2018–2020, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför bättre kan 

uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

(10) Eftersom målet för denna 

förordning, nämligen att förlänga 

programmet för europeisk statistik så att 

det omfattar perioden 2018–2020, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det, på grund av 

omfattning och verkningar, bättre kan 

uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

detta mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   58 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Artikel 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Unionens finansieringsram för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2018–2020 ska vara 218,1 

miljoner EUR, som täcks av 

programperioden 2014–2020.” 

”Unionens finansieringsram för 

genomförandet av programmet för 

perioden 2018–2020 ska vara 70 miljoner 

EUR, som täcks av programperioden 

2014–2020.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag   59 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 
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Artikel 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Finansieringen för påföljande år ska 

beviljas efter gemensamt godkännande 

från kommissionen och 

Europaparlamentet sedan de antagit den 

fastställda plan som i förväg har 

framlagts av det europeiska 

statistiksystemet och där målen, de 

förväntade resultaten, de förväntade 

kostnaderna samt resursfördelningen 

mellan de deltagande myndigheterna ska 

vara klart specificerade. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   60 

Gabriel Mato 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 

Förordning (EU) nr 99.2013 

Artikel 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska vidta lämpliga 

åtgärder för att se till att unionens 

ekonomiska intressen skyddas vid 

genomförandet av verksamhet som 

finansieras enligt den här förordningen, 

genom förebyggande åtgärder mot 

bedrägeri, korruption och annan olaglig 

verksamhet, genom konsekventa och 

effektiva kontroller och, om oriktigheter 

upptäcks, genom återkrav av felaktigt 

utbetalda medel samt vid behov genom 

effektiva, proportionella och avskräckande 

administrativa och ekonomiska påföljder. 

1. Kommissionen ska vidta 

erforderliga åtgärder för att se till att 

unionens ekonomiska intressen säkerställs 

vid genomförandet av verksamhet som 

finansieras enligt den här förordningen, 

genom förebyggande åtgärder mot 

bedrägeri, korruption och annan olaglig 

verksamhet, genom konsekventa och 

effektiva kontroller och, om oriktigheter 

upptäcks, genom återkrav av felaktigt 

utbetalda medel samt vid behov genom 

effektiva, proportionella och avskräckande 

administrativa och ekonomiska påföljder. 

Or. es 
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Ändringsförslag   61 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Artikel 15 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) I artikel 15 ska följande läggas till 

som punkt 1a: 

 ”1a. Kommissionen ska från och med 

2018 till Europaparlamentet och rådet 

lämna in en årlig lägesrapport över hur 

användarvänligheten hos dess statistik 

har förbättrats, inklusive 

tillhandahållandet av data på dess 

webbplats, och hur tillgången till data har 

förbättrats, i synnerhet när det gäller 

ekonomisk verksamhet inom 

tjänstesektorn och social ekonomisk 

verksamhet och indikatorerna för Europa 

2020.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   62 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led a 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt I – mål 1.1.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet, 

som bör finnas tillgänglig i god tid för den 

europeiska planeringsterminen, i syfte att 

övervaka genomförandet av Europa 2020. 

Nya indikatorer ska så långt det är möjligt 

bygga på tillgängliga statistiska uppgifter. 

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet, 

som bör finnas tillgänglig i god tid, i syfte 

att övervaka genomförandet av Europa 

2020. Data för varje indikator ska göras 

tillgängliga senast 12 månader efter slutet 

av varje statistikår. När det gäller 

fördröjningar i tillhandahållandet av data 
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ska kommissionen göra ett offentligt 

uttalande som förklarar orsakerna till 

fördröjningen, inklusive vilka nationella 

statistikansvariga myndigheter som 

bidragit till fördröjningen samt på vilket 

sätt och när problemet kommer att 

åtgärdas. Nya indikatorer ska så långt det 

är möjligt bygga på tillgängliga statistiska 

uppgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led a 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – mål 1.1.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet, 

som bör finnas tillgänglig i god tid för den 

europeiska planeringsterminen, i syfte att 

övervaka genomförandet av Europa 2020. 

Nya indikatorer ska så långt det är möjligt 

bygga på tillgängliga statistiska uppgifter. 

Att tillhandahålla tillförlitlig statistik av 

hög kvalitet, som ska finnas tillgänglig i 

god tid, i syfte att övervaka genomförandet 

av Europa 2020-strategin. Nya indikatorer 

ska så långt det är möjligt bygga på 

tillgängliga statistiska uppgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   64 

Neena Gill CBE 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led aa (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt 1 – mål 1.1.1 – strecksats 4 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 aa) I mål 1.1.1 ska fjärde strecksatsen 

ersättas med följande: 

”— indikatorer på sysselsättning som ” — indikatorer på sysselsättning som 
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skiljer mellan deltid och heltid, samt 

indikatorer på arbetslöshet med hänsyn till 

människor i aktiveringsåtgärder såsom 

utbildning.” 

skiljer mellan deltid och heltid och mellan 

tidsbegränsad anställning och fast 

anställning, samt indikatorer på 

arbetslöshet med hänsyn till människor i 

aktiveringsåtgärder såsom utbildning. 

Dessa indikatorer bör också innehålla 

data om könsklyftan.” 

Or. en 

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

20131229&qid=1486736960612&from=SV) 

 

Ändringsförslag   65 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led b 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – avsnitt 1 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”– statistikunderlag för en förstärkt 

stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt 

syftar till framställning och 

tillhandahållande av statistik av hög 

kvalitet om offentliga underskott och 

skulder,” 

utgår 

Or. it 

Ändringsförslag   66 

Neena Gill CBE 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led b 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – mål 1.2.1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– statistikunderlag för en förstärkt 

stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt 

syftar till framställning och 

tillhandahållande av statistik av hög 

kvalitet om offentliga underskott och 

– statistikunderlag för en förstärkt 

stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt 

syftar till framställning och 

tillhandahållande av statistik av hög 

kvalitet om offentliga underskott och 
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skulder, skulder, samt framställning och 

tillhandahållande av statistik av hög 

kvalitet över flexibilitetsåtgärder som 

antagits enligt pakten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led b – strecksats 1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – mål 1.2.1 – strecksats 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – I mål 1.2.1 skall följande 

strecksats införas efter den andra 

strecksatsen: 

 ”– statistikunderlag för en effektiv 

övervakning av den ekonomiska 

ojämlikhet som hindrar ekonomisk 

tillväxt” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led ba (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – mål 1.2.1 – strecksats 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 ba) I mål 1.2.1 ska tredje strecksatsen 

ersättas med följande: 

”— utveckling och utarbetande av en 

uppsättning indikatorer för att mäta 

konkurrenskraft, och” 

”— utveckling och utarbetande av en 

uppsättning indikatorer för att mäta 

konkurrenskraft i enlighet med de 

landsspecifika rekommendationerna, och” 
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Or. en 

(http://eur-

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

 

Ändringsförslag   69 

Gabriel Mato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led d 

Förordning (EU) nr 99/2013  

Bilaga – punkt I – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionens meddelande av den 20 

augusti 2009: Bortom BNP – Att mäta 

framsteg i en föränderlig värld och 

offentliggörandet av Stiglitz-Sen-Fitoussi-

rapporten om mätning av ekonomiska 

resultat och samhällsutveckling har gett 

nya impulser för att ta itu med EES:s 

främsta utmaning, nämligen hur man kan 

få till stånd bättre statistik om övergripande 

frågor och mer integrerad statistik för att 

beskriva komplexa sociala, miljörelaterade 

och ekonomiska företeelser, utöver de 

traditionella måtten på ekonomisk 

produktion. Det arbete som görs inom ESS 

enligt meddelandet om bortom BNP 

inriktas på följande tre prioriterade 

områden: statistik för hushållssektorn och 

statistik som mäter inkomstfördelning, 

konsumtion och välstånd, statistik som 

mäter livskvalitet flerdimensionellt och 

statistik som mäter miljömässig hållbarhet. 

De nya globala mål för hållbar utveckling 

som antogs 2015 ger ytterligare impulser. 

Europeiska national- och 

regionalräkenskapssystemet (ENS) ger en 

integrerad och konsekvent ram för all 

ekonomisk statistik men bör kompletteras 

med andra indikatorer för att ge mer 

heltäckande information för politik och 

beslutsfattande. Ett fullständigt 

genomförande av ENS 2010 kommer att 

stödjas genom regelbundna bedömningar 

Kommissionens meddelande av den 20 

augusti 2009: Bortom BNP – Att mäta 

framsteg i en föränderlig värld och 

offentliggörandet av Stiglitz-Sen-Fitoussi-

rapporten om mätning av ekonomiska 

resultat och samhällsutveckling har gett 

nya impulser för att ta itu med EES:s 

främsta utmaning, nämligen hur man kan 

få till stånd bättre statistik om övergripande 

frågor och mer integrerad statistik för att 

beskriva komplexa sociala, territoriella, 

miljörelaterade och ekonomiska 

företeelser, utöver de traditionella måtten 

på ekonomisk produktion. Det arbete som 

görs inom ESS enligt meddelandet om 

bortom BNP inriktas på följande tre 

prioriterade områden: statistik för 

hushållssektorn och statistik som mäter 

inkomstfördelning, konsumtion och 

välstånd, statistik som mäter livskvalitet 

flerdimensionellt och statistik som mäter 

miljömässig hållbarhet. De nya globala mål 

för hållbar utveckling som antogs 2015 ger 

ytterligare impulser. Europeiska national- 

och regionalräkenskapssystemet (ENS) ger 

en integrerad och konsekvent ram för all 

ekonomisk statistik men bör kompletteras 

med andra indikatorer för att ge mer 

heltäckande information för politik och 

beslutsfattande. Ett fullständigt 

genomförande av ENS 2010 kommer att 

stödjas genom regelbundna bedömningar 
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av kvalitet och överensstämmelse, med 

beaktande av att undantagen successivt 

löper ut fram till 2020, vilket leder till 

ytterligare förbättringar av indikatorernas 

aktualitet och tillgänglighet.” 

av kvalitet och överensstämmelse, med 

beaktande av att undantagen successivt 

löper ut fram till 2020, vilket leder till 

ytterligare förbättringar av indikatorernas 

aktualitet och tillgänglighet.” 

Or. es 

 

Ändringsförslag   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led da (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – punkt 2.1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 da) I punkt 2.1 ska första stycket 

ersättas med följande: 

”Den ekonomiska krisen har gjort det ännu 

viktigare med en uppsättning 

makroekonomiska indikatorer av hög 

kvalitet för att man bättre ska kunna förstå 

och analysera konjunktursvängningarna 

och deras effekter på samhället och lättare 

kunna fatta beslut. Den i allt högre grad 

globaliserade produktionen gör det 

nödvändigt att utveckla ett enhetligt system 

som gör det lättare att tolka och integrera 

statistik från olika områden.” 

”Den ekonomiska krisen har gjort det ännu 

viktigare med en uppsättning 

makroekonomiska indikatorer av hög 

kvalitet för att man bättre ska kunna förstå 

och analysera konjunktursvängningarna, 

utvecklingen i fråga om ekonomisk 

ojämlikhet och deras effekter på samhället 

och lättare kunna fatta beslut. Den i allt 

högre grad globaliserade produktionen gör 

det nödvändigt att utveckla ett enhetligt 

system som gör det lättare att tolka och 

integrera statistik från olika områden.” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Ändringsförslag   71 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led i 

Förordning (EU) nr 99/2013 
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Bilaga I – punkt I – mål 2.1.1 – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– förstärkning av kopplingarna till 

nationella räkenskaper på områdena social 

trygghet, hälsa och utbildning, 

– förstärkning av kopplingarna till 

nationella räkenskaper på områdena social 

trygghet, hälsa och utbildning, och 

utveckling av indikatorer som gäller 

Bortom BNP och som mäter livskvaliteten 

på ett flerdimensionellt sätt och mäter 

miljöhållbarhet och externa effekter med 

utgångspunkt i de nationella 

räkenskaperna, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   72 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led i 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt 1 – mål 2.1.1 – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”– förstärkning av kopplingarna till 

nationella räkenskaper på områdena social 

trygghet, hälsa och utbildning,” 

”– förstärkning av kopplingarna till 

nationella räkenskaper på områdena 

migration, social trygghet, hälsa och 

utbildning,” 

Or. es 

 

Ändringsförslag   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – le i – strecksats 1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – punkt 2.1.1 – strecksats 4 a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – I mål 2.1.1 ska följande strecksats 
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införas efter den fjärde strecksatsen: 

 ”– utarbetande av en begreppsram för 

mätning och analys av 

skatteundandragande och skatteflykt, som 

bör inbegripa insamling av aktuell 

statistik av hög kvalitet om 

finanssekretess, rättvis beskattning, 

skattesamarbete och skattegapet i 

medlemsstaterna och på unionsnivå,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   74 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led ii – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Två nya strecksatser ska införas 

efter femte strecksatsen enligt följande: 

ii) Fyra nya strecksatser ska införas 

efter femte strecksatsen enligt följande: 

Or. es 

 

Ändringsförslag   75 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led ii – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii)  Två nya strecksatser ska införas 

efter femte strecksatsen enligt följande: 

ii)  Tre nya strecksatser ska införas 

efter femte strecksatsen enligt följande: 

Or. pt 

 

Ändringsförslag   76 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 
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Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led iia (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt 1 – mål 2.1.1 – strecksats 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – utarbetande och finjustering av 

sammanslagna indikatorer för inkomst - 

och förmögenhetsskillnader, 

Or. es 

 

Ändringsförslag   77 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led iib (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013  

Bilaga – punkt 1 – mål 2.1.1 – strecksats 5b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – beräkning av kapitaltäckningskvoten 

per arbetstagare, 

Or. es 

 

Ändringsförslag   78 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led e – led iia (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt I – punkt 2.1.1 – strecksats 5c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – utarbetande av en begreppsmässig 

ram för mätning och analys av bristande 

jämställdhet, särskilt i fråga om 

löneskillnader, 

 (Denna ändring ska gälla hela texten. Om 

den antas kommer det att innebära 

motsvarande ändringar i hela texten.) 
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Or. pt 

Ändringsförslag   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led ea (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – mål 2.1.1 – strecksats 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (ea) I mål 2.1.1 ska andra strecksatsen 

ersättas med följande: 

”– indikatorer på fördelningen av inkomst 

och konsumtion mellan hushållen (genom 

att stämma av aggregat från 

nationalräkenskaperna med data från 

hushållsundersökningen eller 

administrativa data),” 

”– indikatorer på fördelningen av inkomst, 

rikedom och konsumtion mellan hushållen 

(genom att stämma av aggregat från 

nationalräkenskaperna med data från 

hushållsundersökningen eller 

administrativa data),” 

Or. en 

(http://eur-

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

 

Ändringsförslag   80 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led h – led i 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga I – punkt I – mål 3.1.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Att göra de statistiska 

produktionsprocesserna effektivare och 

mer ändamålsenliga. Med hänsyn till att 

det genom Lissabonfördraget krävs bättre 

lagstiftning behöver den lagstiftning som 

rör företagsstatistik rationaliseras. När 

detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till 

statistikproducenternas begränsade resurser 

och uppgiftslämnarnas totala börda i 

enlighet med kommissionens program för 

Att göra de statistiska 

produktionsprocesserna effektivare och 

mer ändamålsenliga. Med hänsyn till att 

det genom Lissabonfördraget krävs bättre 

lagstiftning behöver den lagstiftning som 

rör företagsstatistik rationaliseras. När 

detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till 

statistikproducenternas begränsade resurser 

och uppgiftslämnarnas totala börda i 

enlighet med kommissionens program för 
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lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet). Att 

tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 

viktiga områden där företagen står i fokus, 

såsom företagsstatistik, 

konjunkturindikatorer, företagens 

investeringar i personal och kompetens, 

internationella transaktioner, globalisering, 

övervakning av den inre marknaden, FoU 

och innovation samt turism. Särskild vikt 

bör läggas vid tillgången till uppgifter om 

industri- eller tjänstesektorer med högt 

förädlingsvärde, framför allt inom den 

gröna, digitala eller sociala ekonomin 

(t.ex. hälsa och utbildning). 

lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet). Att 

tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 

viktiga områden där företagen står i fokus, 

såsom företagsstatistik, inklusive 

familjeföretag, konjunkturindikatorer, 

företagens investeringar i personal och 

kompetens, internationella transaktioner, 

globalisering, övervakning av den inre 

marknaden, FoU och innovation samt 

turism. Särskild vikt bör läggas vid 

tillgången till uppgifter om industri- eller 

tjänstesektorer med högt förädlingsvärde, 

framför allt inom den gröna, digitala, 

sociala, samt den hälso- och 

utbildningsrelaterade ekonomin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   81 

Gabriel Mato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led h – led i 

Förordning (EU) nr 99.2013 

Bilaga – punkt 1 – mål 3.1.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Att göra de statistiska 

produktionsprocesserna effektivare och 

mer ändamålsenliga. Med hänsyn till att 

det genom Lissabonfördraget krävs bättre 

lagstiftning behöver den lagstiftning som 

rör företagsstatistik rationaliseras. När 

detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till 

statistikproducenternas begränsade resurser 

och uppgiftslämnarnas totala börda i 

enlighet med kommissionens program för 

lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet). Att 

tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 

viktiga områden där företagen står i fokus, 

såsom företagsstatistik, 

konjunkturindikatorer, företagens 

investeringar i personal och kompetens, 

Att göra de statistiska 

produktionsprocesserna effektivare och 

mer ändamålsenliga. Med hänsyn till att 

det genom Lissabonfördraget krävs bättre 

lagstiftning behöver den lagstiftning som 

rör företagsstatistik rationaliseras. När 

detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till 

statistikproducenternas begränsade resurser 

och uppgiftslämnarnas totala börda i 

enlighet med kommissionens program för 

lagstiftningens ändamålsenlighet och 

resultat (Refit-programmet). Att 

tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 

viktiga områden där företagen står i fokus, 

såsom företagsstatistik, 

konjunkturindikatorer, företagens 

investeringar i personal och kompetens, 
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internationella transaktioner, globalisering, 

övervakning av den inre marknaden, FoU 

och innovation samt turism. Särskild vikt 

bör läggas vid tillgången till uppgifter om 

industri- eller tjänstesektorer med högt 

förädlingsvärde, framför allt inom den 

gröna, digitala eller sociala ekonomin (t.ex. 

hälsa och utbildning). 

internationella transaktioner, globalisering, 

övervakning av den inre marknaden, FoU 

och innovation samt turism. Särskild vikt 

bör läggas vid tillgången till uppgifter om 

industri- eller tjänstesektorer med högt 

förädlingsvärde, framför allt inom den 

gröna, digitala eller sociala ekonomin (t.ex. 

hälsa och utbildning) eller 

delningsekonomin. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   82 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led i – led ii – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) En ny strecksats ska införas efter 

sjunde strecksatsen enligt följande: 

ii) Tre nya strecksatser ska införas 

efter sjunde strecksatsen enligt följande: 

Or. en 

 

Ändringsförslag   83 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led i – led ii 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt I – mål 3.2.1 – strecksats 7a, 7b och 7c (nya) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– tillhandahållande av 

befolkningsprognoser med årliga 

uppdateringar, 

– tillhandahållande av 

befolkningsprognoser med årliga 

uppdateringar, 

 – utarbetande av heltäckande indikatorer 

avseende migranters och flyktingars 

situation i unionen, 
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 – utarbetande av metoder för en 

undersökning av könsrelaterat våld, i 

samarbete med de unionsinstitutioner som 

är verksamma inom detta område, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   84 

Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led ia (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt I – mål 3.3.4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) En ny punkt ska läggas till efter 

mål 3.3.4: 

 ”Mål 3.3.4a: 

 Europeiska medborgare ska enkelt och 

utan hinder kunna utnyttja europeisk 

statistik i syfte att använda dessa data vid 

utbildning och beslutsfattande. Detta mål 

kommer att genomföras genom att 

förbättra användarvänligheten hos 

europeisk statistik och förenkla tillgången 

till data. Särskild uppmärksamhet bör 

fästas vid enkel åtkomst till och 

omvandling av statistiska data för praktisk 

tillämpning, inklusive som illustrationer 

och kartor. Fler medborgare bör gynnas 

av europeisk statistik för att kunna bidra 

på ett effektivt sätt till att förbättra 

spridningen av statistiska data bland 

unionens samhällen.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   85 

Enrique Calvet Chambon 
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Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led ia (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013 

Bilaga – punkt I – mål 3.2.1 – strecksats 4 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 ia) I mål 3.2.1 ska fjärde strecksatsen 

ersättas med följande: 

”— tillhandahållande av statistik över 

inkomstmässiga ojämlikheter med hjälp av 

en jämförbar nationell huvudindikator samt 

uppgifter om ojämlikheter när det gäller 

tillgång till grundläggande varor och 

tjänster,” 

”— tillhandahållande av statistik över 

inkomstmässiga ojämlikheter, med 

indikatorer såsom Gini-indexet och 

utvecklingen inom de högsta decilerna 

när det gäller inkomstfördelning, med 

hjälp av en jämförbar nationell 

huvudindikator samt uppgifter om 

ojämlikheter när det gäller tillgång till 

grundläggande varor och tjänster,” 

Or. en 

(http://eur-

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

Ändringsförslag   86 

Gabriel Mato 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led k – led i 

Förordning (EU) nr 99/2013  

Bilaga – punkt 1 – mål 3.3.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Första stycket ska ersättas med följande: 

”Att verka för ett evidensbaserat 

beslutsfattande genom flexiblare och ökad 

användning av rumslig information i 

kombination med social-, ekonomi- och 

miljöstatistik för regioner, regionala 

typindelningar, städer och 

urbaniseringsgrad.” 

Första stycket ska ersättas med följande: 

”Att verka för ett evidensbaserat 

beslutsfattande genom flexiblare och ökad 

användning av rumslig information i 

kombination med social-, territorie-, 

ekonomi- och miljöstatistik för regioner, 

regionala typindelningar, städer och 

urbaniseringsgrad.” 

Or. es 

 

Ändringsförslag   87 
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Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 1 – led l – led i 

Förordning (EU) nr 99/2013  

Bilaga – punkt I – mål 3.3.3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I enlighet med kommissionens 

prioriteringar för den europeiska 

energiunionen kommer särskild vikt att 

läggas vid statistik som rör 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet. Energistatistiken 

kommer också att behöva stödja den 

klimat- och energipolitiska ramen fram till 

2030 som syftar till att göra unionens 

ekonomi och energisystem mer 

konkurrenskraftiga, trygga och hållbara. 

I enlighet med kommissionens 

prioriteringar för den europeiska 

energiunionen kommer särskild vikt att 

läggas vid statistik som rör 

energiförbrukning, energieffektivitet, 

förnybar energi, energiberoende och 

försörjningstrygghet, cirkulär ekonomi 

och bioekonomi. Energistatistiken kommer 

också att behöva stödja den klimat- och 

energipolitiska ramen fram till 2030 som 

syftar till att göra unionens ekonomi och 

energisystem mer konkurrenskraftiga, 

trygga och hållbara. 

Or. es 

 

Ändringsförslag   88 

Jonás Fernández 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led 2 – led ca (nytt) 

Förordning (EU) nr 99/2013  

Bilaga – punkt II – mål 3.1 – strecksats 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I mål 3.1 ska följande strecksats läggas 

till: 

 – förbättring och fördjupning av samt 

ökad frekvens när det gäller 

undersökningen av medborgarnas 

medvetenhet om Europeiska unionens 

historia, värderingar, funktionssätt och 

befogenheter, 

Or. es 
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