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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Необходимостта от политически отговор на дълбоката икономическа криза и нейното 

социално въздействие увеличи търсенето на по-добри икономически и социални 

политики, основани на сериозни и съпоставими факти. Базираните на факти решения са 

особено важни за управлението на резултатите от изпълнението на политиките на ЕС. 

Съветът неведнъж е подчертавал, например в заключенията от 8 декември 2015 г. на 

Съвета по икономически и финансови въпроси, изключителното значение на 

официалните статистически данни за изработването на политиките. 

Следователно основната цел на предложението на Комисията е удължаване на срока на 

действие на Регламент 99/2013 за периода 2018 – 2020 г. и осигуряване на финансовата 

подкрепа, от която се нуждае Европейската статистическа система, за да може: 

 да предоставя висококачествена статистическа информация и да се попълнят 

пропуските в статистическите данни, които трябва да бъдат отстранени 

възможно най-бързо, като вниманието се насочи към няколко приоритетни 

области, отразяващи десетте политически приоритета в Програмата на 

Комисията за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна и в 

други политики на Съюза, като например европейския семестър, стратегията 

„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и 

Европейския енергиен съюз; 

 да изгради постоянния капацитет, който е необходим, за да може да се реагира 

по-бързо на възникващите нови потребности, а статистическата инфраструктура 

да се адаптира по такъв начин, че да може да се използва потенциалът на новите 

източници на данни; както и 

 да се засили партньорството в рамките на Европейската статистическа система 

(ЕСС) и извън нея, с цел допълнително увеличаване на нейната продуктивност и 

осигуряване на водещата ѝ роля в официалната статистика в световен мащаб. 

Докладчикът приветства предложението на Комисията и предлага уточняване и 

подобряване на социалните показатели, предоставяни от ЕСС, както и укрепване на 

взаимодействието. Тя подчертава по-специално, че е важно да се изготвят и 

разпространяват социални показатели за проследяване на напредъка, постигнат във 

връзка със стратегията „Европа 2020“. Също така припомня, че е важно да се изготвят 

показатели, които излизат извън рамките на БВП, както и статистика за бедността, 

риска от социално изключване и качеството на работните места, но също така и разбити 

по пол статистически данни, със специален акцент върху насилието, основано на пола. 

В по-дългосрочен план докладчикът предлага също така модернизиране на социалната 

статистика чрез прилагане на обща правна основа, както и чрез използване на обща 

инфраструктура и общи инструменти 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 

икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 
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Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение -1 (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Статистическите данни и 

показатели са гръбнакът на 

отговорните политики, основани на 

факти. За създаването, 

анализирането и адаптирането на 

политиките на Съюза и на 

националните и регионалните 

политики, които отговарят на 

потребностите на гражданите, е от 

съществено значение да има на 

разположение своевременна, 

съпоставима и точна информация за 

положението, с цел да се реагира на 

него, и това е ключова отговорност 

на отговарящите за разработването 

на политиките. 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Постигането на добър баланс 

между икономическите и социалните 

цели в европейския семестър е особено 

важно за устойчивостта и 

легитимността на Икономическия и 

паричен съюз. Поради това 

социалните и свързаните със 

заетостта цели са придобили по-

голямо значение в европейския 

семестър, като и в докладите за 

държавите, и в специфичните за 

всяка държава препоръки се оценяват 

социалните и свързаните със 

заетостта предизвикателства и се 

насърчават политически реформи, 

основани на най-добрите практики. 

За тази цел социалната статистика 

е от първостепенно значение. 
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Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Комисията (Евростат) също така следва 

да предоставя нови демографски 

прогнози в тясно сътрудничество с 

националните статистически институти 

с оглед актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението. 

(5) Ето защо по-добрата статистика е 

от изключително важно значение за 

постигането на по-добри резултати и за 

приноса към една по-добра Европа; 

съответно следва да се полагат по-

големи усилия за увеличаване на 

инвестициите в официалната статистика 

както на европейско, така и на 

национално равнище. В тази връзка 

следва да се предоставят насоки в 

приоритетните области на политиката и 

за укрепване на капацитета, в 

допълнение към съществуващите 

насоки и текущата промяна на 

приоритетите. По-специално трябва да 

се предприемат действия за попълване 

на онези статистически пропуски, чието 

отстраняване не търпи отлагане, 

подобряване на актуалността и подкрепа 

на политическите приоритети и 

координацията на икономическата 

политика чрез европейския семестър. 

Следва да бъде установено докладване 

относно мащаба и степента на 

необхващане на лица, които са 

„пропуснати“ или не са обхванати от 

статистиката, като например 

бездомните лица. Комисията 

(Евростат) също така следва да 

предоставя нови демографски прогнози 

в тясно сътрудничество с националните 

статистически институти с оглед 

актуализиране на анализа на 

икономическите и бюджетните 

последици от застаряването на 

населението и да предоставя точна 

картина на положението, свързано с 

обезлюдяването и разпръснатостта 

на населението, които засягат голям 

брой европейски региони, както и 

допълнителните разходи, които те 

поемат, за да предоставят 
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обществени услуги на своите 

граждани. 

Изменение   4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Особено важно е да се направи 

оценка на секторите на крайно висока 

безработица, като например крайно 

високата безработица сред младите 

хора в трансграничните региони; 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – увод – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 (1a) Първата алинея от 

въведението се изменя, както следва: 

„За изпълнението на политиките на 

Съюза е необходима висококачествена, 

съпоставима и надеждна статистическа 

информация относно икономическото, 

социалното и екологичното положение в 

Съюза, както и относно неговите 

компоненти на национално и 

регионално равнище. Европейската 

статистика е също така абсолютно 

необходима за Европа, като позволява 

на широката общественост и 

европейските граждани да разбират и да 

участват в демократичния процес, както 

и в обсъждането на настоящето и 

бъдещето на Съюза.“ 

„За изпълнението на политиките на 

Съюза е необходима висококачествена, 

съпоставима и надеждна статистическа 

информация относно икономическото, 

социалното, териториалното и 

екологичното положение в Съюза, както 

и относно неговите компоненти на 

национално и регионално равнище. 

Европейската статистика е също така 

абсолютно необходима за Европа, като 

позволява на широката общественост и 

европейските граждани да разбират и да 

участват в демократичния процес, както 

и в обсъждането на настоящето и 

бъдещето на Съюза.“ 

(http://eur-

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

Изменение   6 
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Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка -1 а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение – цели – параграф 2 – тире 1 

 
Текст в сила Изменение 

 (-1a) Цел 1 се изменя, както следва: 

„— цел № 1: да се предоставя 

своевременно статистическа 

информация в подкрепа на 

разработването, мониторинга и 

оценката на политиките на Съюза, 

която да отразява правилно 
приоритетите, като същевременно се 

поддържа баланс между 

икономическата, социалната и 

екологичната област и се обслужват 

потребностите на широк кръг от 

ползватели на европейска статистика, 

включително на други ръководни лица, 

изследователите, представителите на 

бизнес средите и европейските 

граждани като цяло, по 

разходноефективен начин без излишно 

дублиране на усилията;“ 

„— цел № 1: да се предоставя 

своевременно статистическа 

информация в подкрепа на 

разработването, мониторинга и 

оценката на политиките на Съюза въз 

основа на приоритетите, като 

същевременно се поддържа баланс 

между икономическата, социалната, 

териториалната и екологичната 

област и се обслужват потребностите на 

широк кръг от ползватели на европейска 

статистика, включително на други 

ръководни лица, изследователите, 

представителите на бизнес средите и 

европейските граждани като цяло, по 

разходноефективен начин без излишно 

дублиране на усилията;“ 

(http://eur-

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

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква -а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.1 - параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 -a)  В точка 1.1 първата алинея се 

заменя със следното: 

„Приемането на стратегията „Европа 

2020“ по време на Европейския съвет от 

юни 2010 г. до голяма степен даде 

рамката на стратегическата програма за 

политиките на Съюза и националните 

политики за следващите години. В тази 

„Приемането на стратегията „Европа 

2020“ за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж по време на 

Европейския съвет от юни 2010 г. до 

голяма степен даде рамката на 

стратегическата програма за политиките 
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програма се определят редица водещи 

цели и инициативи, за които ЕСС трябва 

да осигури статистически показатели в 

редица области (т.е. създаване на по-

добри условия за иновации, 

научноизследователска и развойна 

дейност, насърчаване на заетостта, 

постигане на целите на Съюза за 

действия във връзка с изменението на 

климата и в областта на енергетиката, 

ресурсна ефективност, повишаване на 

образователните равнища, 

включително мобилността с учебна 

цел, активен живот на възрастните хора 

и остаряване в добро здраве, както и 

насърчаване на социалното включване 

чрез намаляване на бедността).“ 

на Европейския съюз и националните 

политики за следващите години. В тази 

програма се определят редица водещи 

цели и инициативи, за които ЕСС трябва 

да осигури статистически показатели в 

редица области (т.е. създаване на по-

добри условия за иновации, 

научноизследователска и развойна 

дейност, насърчаване на достойни 

работни места, насърчаване на равно 

третиране на жените и мъжете,  

постигане на целите на ЕС за действия 

във връзка с изменението на климата и в 

областта на енергетиката, ресурсна 

ефективност, повишаване на 

образователните равнища, намаляване 

на преждевременното напускане на 

училище, професионално обучение 

през целия живот и мобилност с 

учебна цел, активен живот на 

възрастните хора и остаряване в добро 

здраве, както и насърчаване на 

социалното приобщаване и намаляване 

на бедността, като вниманието се 

съсредоточава върху уязвимите групи. 

По целесъобразност са необходими 

разбити по пол статистически 

данни, за да се разбере какво включва 

дискриминацията, основана на пола, 

като се обръща специално внимание 

на насилието срещу жени.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=BG) 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.1 – цел 1.1.1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Да се предоставя висококачествена Да се предоставя висококачествена 
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статистическа информация, която да е 

своевременно достъпна за европейския 

семестър с цел мониторинг на 

изпълнението на стратегията „Европа 

2020“. Новите показатели се основават, 

доколкото е възможно, на наличните 

статистически данни. 

надеждна статистическа информация, 

която трябва да е своевременно 

достъпна за европейския семестър с цел 

мониторинг на изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“. Новите 

показатели се основават, доколкото е 

възможно, на наличните статистически 

данни. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=BG) 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.1 – цел 1.1.1 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 aa) В цел 1.1.1 втората алинея се 

заменя със следното: 

Целта ще бъде постигната чрез: „Целта ще бъде постигната чрез: 

– публикуване на уебсайта на 

Комисията (Евростат) на актуализирани 

водещи целеви показатели във връзка 

със стратегията „Европа 2020“ (в 

сферата на заетостта, 

научноизследователската и развойна 

дейност, иновациите, 

енергетиката/изменението на климата, 

образованието, околната среда, 

социалната защита, социалното 

включване и бедността); 

– предоставяне на уебсайта на 

Евростат на актуализирани водещи 

целеви показатели във връзка със 

стратегията „Европа 2020“ (в сферата на 

заетостта, научноизследователската и 

развойна дейност, иновациите, 

енергетиката/изменението на климата, 

образованието, околната среда, 

социалната защита, социалното 

приобщаване и намаляването на 

бедността), както и еднаквото 

третиране на жените и мъжете; 

– предоставяне на статистически данни 

в подкрепа на мониторинга на 

изпълнението на водещите инициативи 

по стратегията „Европа 2020“; 

– предоставяне на статистически данни 

в подкрепа на мониторинга на 

изпълнението на водещите инициативи 

по стратегията „Европа 2020,“ 

 – включването, във връзка с нови 

статистически продукти, в рамките 

на стратегията на ООН за устойчиво 

развитие; 

– предоставяне на допълнителни 

показатели, които да се използват при 

предварителната и последващата оценка 

– предоставяне на допълнителни 

показатели, които да се използват при 

предварителната и последващата оценка 
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на икономическата и социалната 

политика на Съюза, както и на 

политиката на Съюза в сферата на 

околната среда; и 

на икономическата, социалната и 

териториалната политика на Съюза, 

както и на политиката на Съюза в 

сферата на околната среда, като част 

от стратегията „Европа 2020“ по 

отношение на целите, свързани с 

растежа, заетостта, намаляването 

на бедността и социалното 

изключване; 

– показатели за заетостта, при които се 

разграничава непълното от пълното 

работно време, както и показатели за 

безработицата, които вземат под 

внимание хората, обхванати от мерки за 

активизиране, като например обучение. 

– предоставяне на показатели за 

заетостта, при които се разграничава 

непълното от пълното работно време 

или друг режим на работа, както и 

показатели за безработицата, които 

вземат под внимание хората, обхванати 

от мерки за активизиране, като 

например обучение; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=BG) 

 

Изменение   10 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 aб) В точка 1.2 първата алинея се 

заменя със следното: 

„Кризата и напреженията на 

финансовите пазари изведоха на преден 

план необходимостта от засилено 

икономическо управление на Съюза. 

Съюзът вече предприе решителни 

стъпки по отношение на 

икономическото управление и 

координацията, като някои от тях ще 

имат съществено отражение върху 

статистическите дейности в допълнение 

към дейностите, които се осъществяват 

понастоящем.“ 

„Кризата и напреженията на 

финансовите пазари, както и липсата 

на по-интегрирана европейска 

институционална структура 
изведоха на преден план 

необходимостта от засилено 

икономическо управление на Съюза. 

Съюзът ще предприеме допълнителни 

стъпки по отношение на 

икономическото управление и 

координацията, като някои от тях ще 

имат съществено отражение върху 

статистическите дейности в допълнение 

към дейностите, които се осъществяват 

понастоящем.“ 
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(http://eur-

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

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а в (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 3 – тире -1 

(ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) В цел 1.2.1 след втората алинея 

се добавя следното тире: 

 – „предоставяне на статистически 

данни за целите на ефективния 

мониторинг на икономическите 

неравенства, които възпрепятстват 

икономическия растеж“; 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.2.1 – параграф 3 – тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa)  В цел 1.2.1, втора алинея, 

третото тире се заменя със 

следното: 

– разработване и изготвяне на набор от 

показатели за измерване на 

конкурентоспособността;  

– разработване и изготвяне на набор от 

показатели за измерване на 

конкурентоспособността, 

производителността, както и за 

измерване на въздействието върху 

процента на заетост, неравенствата, 

условията на труд и заплатите;  

 – предоставяне на статистически 

данни за засилен Пакт за стабилност 

и растеж, като целта по-специално е 

изготвяне и предоставяне на 

висококачествени статистически 
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данни относно държавния дефицит и 

държавния дълг, и разработване на 

показатели за оценка на видовете 

извършени инвестиции и тяхното 

качество от гледна точка на 

устойчивостта и въздействието 

върху растежа. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=FR) 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.2 – подточка 1.3.1 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 бб) В цел 1.3.1 втората алинея се 

заменя със следното: 

„Да се подобрят наличните показатели и 

статистическа информация, 

предоставяни на отговорните 

фактори в Съюза и на широката 

общественост във връзка с 

глобализацията на икономиката и 

глобалните вериги стойности.“ 

„Да се подобрят наличните показатели и 

статистическа информация, 

предоставяни на лицата, отговорни за 

вземането на решения,  и на широката 

общественост в EС във връзка с 

глобализацията на икономиката и 

глобалните вериги за създаване на 

стойност. Тази информация следва да 

допринесе за по-добро разбиране на 

икономическите, социалните и 

екологичните въздействия на 

глобализацията.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN) 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.1 – параграф 2 – тире 2 а 

(ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв) В цел 1.3.1 се добавя ново тире 
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след второто тире, както следва: 

 “– Анализ на положителните и 

отрицателните последици за 

европейския пазар, и по-специално 

пазара на труда на Съюза;“ 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква г а (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 гa) В точка 2.1 първата алинея се 

заменя със следното: 

„Икономическата криза постави още по-

остро необходимостта от набор от 

висококачествени макроикономически 

показатели, които да позволят по-добро 

разбиране и анализиране на 

икономическите колебания и 

въздействието им върху обществото и 

по този начин да улеснят процеса на 

вземане на решения. Все по-

глобализираното производство налага 

разработването на последователна 

рамка, която да улеснява тълкуването и 

интегрирането на статистическите 

данни от различни области.“ 

„Икономическата криза постави още по-

остро необходимостта от набор от 

висококачествени макроикономически 

показатели, които да позволят по-добро 

разбиране и анализиране на 

икономическите колебания, 

развитието на икономическите 

неравенства и въздействието им върху 

обществото и по този начин да улеснят 

процеса на вземане на решения. Все по-

глобализираното производство налага 

разработването на последователна 

рамка, която да улеснява тълкуването и 

интегрирането на статистическите 

данни от различни области.“ 

(http://eur-

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

Обосновка 

Икономическата криза засили необходимостта от набор от висококачествени 

макроикономически показатели, които да позволят по-добро разбиране и анализиране 

на икономическите колебания и въздействието им върху обществото и по този начин 

да улеснят процеса на вземане на решения. Все по-глобализираното производство 

налага разработването на последователна рамка, която да улеснява 

интерпретирането и интегрирането на статистическите данни от различни 

области. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Приложение – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 3 – тире 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„– укрепване на връзките с 

националните сметки в области като 

социална закрила, здравеопазване и 

образование;“ 

„– укрепване на връзките с 

националните сметки в области като 

здравеопазване,  образование, социални 

услуги и социална закрила 

 –  определяне на модел за измерване на 

икономическите резултати, 

надхвърлящ БВП като единствен 

критерий.* 

 ____________________ 

 *http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3

217494/5726917/KS-BU-10-002-

EN.PDF/07e0c52e-39c2-4e09-a9ac-

cc8ac99071c6?version=1.0” 

 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква д – подточка ii 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.1 – параграф 3 – тире 5 в 

(ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – разработване на навременни 

показатели за използването от 

страна на гражданите на 

преносимостта на техните социални 

права от една държава членка в друга; 

Обосновка 

Европейският парламент е изтъквал многократно важното значение на наличието на 

надеждни, навременни и сигурни данни относно използването от страна на 

гражданите на преносимостта на техните права при преместване в рамките на 

Европейския съюз. 
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Изменение   18 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква e 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 2 – подточка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 5 – тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„— наличието и разширяването на 

хармонизирана статистика за цените на 

жилищата за всички държави членки.“ 

„– наличието и разширяването на 

хармонизирана статистика за цените на 

жилищата за всички държави членки, 

като се отчитат жилищните 

затруднения и жилищата с 

изключително лоши условия.“ 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква p – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Да се повиши ефикасността и 

ефективността на процеса на изготвяне 

на статистиката. Необходимо е 

рационализиране на 

законодателството, свързано със 

стълба на бизнес статистиката, 

предвид факта, че Договорът от 

Лисабон призовава за по-добро 

законотворчество. В тази връзка 

трябва надлежно да се отчетат 

ограниченията на ресурсите, с които 

изготвящите статистиката субекти 

разполагат, както и цялостната 

тежест за респондентите в 

съответствие с Програмата за 

пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка (REFIT). Да се 

предоставя висококачествена статистика 

за основните области, в центъра на 

които са предприятията, като например 

бизнес статистиката, краткосрочните 

„Да се повиши ефикасността и 

ефективността на процеса на изготвяне 

на статистиката. Да се предоставя 

висококачествена статистика за 

основните области, в центъра на които 

са предприятията, като например бизнес 

статистиката, краткосрочните 

показатели, инвестициите на 

предприятията в човешки капитал, 

обучение в рамките на службата и 

придобиване на умения, 

международните трансакции, 

глобализацията, мониторинга на 

вътрешния пазар, 

научноизследователската и развойната 

дейност и иновациите, туризма. 

Специално внимание следва да се 

отдели на наличието на данни за 

промишлени сектори или сектори на 

услугите, в които има голяма добавена 

стойност, особено за секторите в 
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показатели, инвестициите на 

предприятията в човешки капитал и 

придобиване на умения, 

международните трансакции, 

глобализацията, мониторинга на 

вътрешния пазар, 

научноизследователската и развойната 

дейност и иновациите, както и туризма. 

Специално внимание следва да се 

отдели на наличието на данни за 

промишлени сектори или сектори на 

услугите, в които има голяма добавена 

стойност, особено за секторите в 

зелената, цифровата или социалната 

икономика (като здравеопазването и 

образованието). “ 

зелената, и цифровата икономика, 

икономиката на споделянето или 

социалната икономика (като 

здравеопазването и образованието). “ 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка -i (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (-i)  В цел 3.2.1 първата алинея се 

изменя, както следва: 

Да се предостави статистика за 

основните области на социалната 

политика, в центъра на които са 

гражданите, като напр. 

благосъстоянието, устойчивостта, 

социалното сближаване, бедността, 

неравенствата, предизвикателствата в 

демографски план (по-специално 

застаряването на населението и 

миграцията), пазара на труда, 

образованието и обучението, 

включително образованието на децата, 

обучението на възрастните, 

професионалното обучение и 

мобилността с учебна цел на младите 

хора, културата, физическата активност, 

качеството на живот, безопасността, 

здравеопазването, хората с увреждания, 

„Да се предостави статистика за 

основните области на социалната 

политика, в центъра на които са 

гражданите, като напр. 

благосъстоянието, устойчивостта, 

социалното сближаване, бедността, 

неравенствата, предизвикателствата в 

демографски план (по-специално 

застаряването на населението, 

обезлюдяването, разпръснатостта на 

населението и миграцията), пазара на 

труда, образованието и обучението, 

включително образованието на децата, 

обучението на възрастните, 

професионалното обучение и 

мобилността с учебна цел на младите 

хора, културата, физическата активност, 

качеството на живот, безопасността, 
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потреблението, свободното движение и 

единния пазар, мобилността на младите 

хора, иновациите в технологиите и 

новите начини на живот. Тази 

статистика се дезагрегира по пол, когато 

е целесъобразно, и по групи, които 

представляват специален интерес за 

лицата, които изготвят социалните 

политики. Определят се приоритети в 

съответствие с член 6.“ 

здравеопазването, хората с увреждания, 

потреблението, свободното движение и 

единния пазар, мобилността на младите 

хора, иновациите в технологиите и 

новите начини на живот. Тази 

статистика се дезагрегира по пол, когато 

е целесъобразно, и по групи, които 

представляват специален интерес за 

лицата, които изготвят социалните 

политики. Определят се приоритети в 

съответствие с член 6.“ 

 

Изменение   21 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка -i (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2.1 –  параграф 3 – тире 4 

 
Текст в сила Изменение 

 (-ia) Четвъртото тире се заменя 

със следното: 

„– предоставяне на статистика за 

неравенствата по отношение на 

доходите, осигуряваща съпоставим 

национален водещ показател, както и 

данни за неравенствата при достъпа до 

основни стоки и услуги;“ 

„–  предоставяне на статистика за 

неравенствата по отношение на 

доходите с показатели като 

коефициента на Джини и развитието 

на горните  децили на 

разпределението на доходите, 

осигуряваща съпоставим национален 

водещ показател, както и данни за 

неравенствата при достъпа до основни 

стоки и услуги и за икономическите 

неравенства;“ 

(http://eur-

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

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка ii 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 3 – тире 7 б 

и 7 в (нови) 



 

PE595.765v02-00 18/21 AD\1120990BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „– разработване на методология 

за проучване относно насилието, 

основано на пола, в сътрудничество с 

институциите на ЕС, извършващи 

дейности в тази област; 

 – създаване на обща правна основа за 

социалната статистика и изготвяне 

на обща инфраструктура и общи 

инструменти.“ 

 

Изменение   23 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка ii a (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 3 – тире 7 г 

(ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (iia) След седмото тире се добавя 

ново тире, както следва: 

 „– предоставяне на показатели за 

съпоставяне на разходите за 

предоставяне на обществени услуги, 

по-специално образование и 

здравеопазване, между различните 

европейски региони;“ 

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква и – подточка ii б (нова) 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.2 – подточка 3.2.1 – параграф 2 – тире 7 д 

(ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (iiб) След седмото тире се добавя 

ново тире, както следва: 

 „– предоставяне на дезагрегирана 

по пол статистика относно 
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предложенията,  отправени към 

бенефициентите на инициативата за 

младежка заетост.“ 

Изменение   25 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква л – подточка i 

Регламент (ЕС) № 99/2013 

Приложение I – точка І – точка 3 – подточка 3.3 – подточка 3.3.3 – параграф 1 а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„В съответствие с приоритета на 

Комисията за „европейски енергиен 

съюз“ специално внимание ще бъде 

обърнато на статистиката, свързана с 

потреблението на енергия, енергийната 

ефективност, възобновяемите 

източници на енергия, енергийната 

зависимост и сигурността на 

доставките. Освен това статистиката в 

областта на енергетиката ще трябва да 

подпомага рамката на политиката до 

2030 г. в областта на климата и 

енергетиката, с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентоспособни, сигурни и 

устойчиви.“ 

„В съответствие с приоритета на 

Комисията за „европейски енергиен 

съюз“ специално внимание ще бъде 

обърнато на статистиката, свързана с 

потреблението на енергия, енергийната 

ефективност, възобновяемите 

източници на енергия, енергийната 

зависимост, енергийната бедност и 

сигурността на доставките. Освен това 

статистиката в областта на енергетиката 

ще трябва да подпомага рамката на 

политиката до 2030 г. в областта на 

климата и енергетиката, с която се цели 

икономиката и енергийната система на 

Съюза да станат по-

конкурентоспособни, сигурни и 

устойчиви.“ 
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