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Изменение 15
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Надеждните емпирични и 
статистически данни имат 
жизненоважно значение за измерване 
на напредъка и оценка на 
ефикасността на политиките и 
програмите на Съюза особено в 
контекста на стратегия „ЕС 2020“.

Or. en

Изменение 16
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с посочения 
регламент Европейската статистическа 
програма следва да осигури рамката за 
разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската 
статистика, основните области и целите 
на предвидените действия за период, 
който не надвишава пет години. С 
програмата следва да се определят 
приоритети относно потребностите от 
информация с цел осъществяване на 
дейностите на Европейския съюз. Тези 
потребности следва да се преценят 
спрямо ресурсите, необходими на 
равнището на Съюза и на национално 
ниво, за да се осигури изискваната 
статистика, както и спрямо свързаната с 
отговорите тежест и свързаните разходи 
на респондентите.

(2) В съответствие с посочения 
регламент Европейската статистическа 
програма следва да осигури рамката за 
разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската 
статистика, основните области и целите 
на предвидените действия за период, 
който не надвишава пет години. С 
програмата следва да се определят 
приоритети относно потребностите от 
информация с цел осъществяване на 
дейностите на Европейския съюз. Тези 
потребности трябва да се преценят 
спрямо ресурсите, необходими на 
равнището на Съюза и на национално 
ниво, за да се осигури изискваната 
статистика, както и спрямо свързаната с 
отговорите тежест и свързаните разходи 
на респондентите, като се обръща 
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особено внимание на ефективността 
от гледна точка на разходите.

Or. de

Изменение 17
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Счита, че прилагането на 
програмата следва да даде 
възможност за изготвяне на 
хармонизирана европейска 
статистика, която допринася за 
разработване, създаване и 
разпространяване на обща, сравнима 
и надеждна статистическа
информация на европейско равнище.

Or. en

Изменение 18
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Статистиката, която е 
разработена, изготвена и 
разпространена по тази програма, 
следва да допринася за изпълнението на 
политиките на Европейския съюз, както 
това е залегнало в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
в стратегията за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж „Европа 2020“ и в 
други политики, разгледани в 

(4) Високо качествената 
статистика, която е разработена, 
изготвена и разпространена по тази 
програма, има жизненоважно 
значение за вземането на решения, 
базирани на факти, и следва да 
допринася за изпълнението на 
политиките на Европейския съюз, както 
това е залегнало в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
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стратегическите приоритети на 
Комисията за периода 2010—2014 г. 
(т.е. засилено и интегрирано 
икономическо управление, изменение 
на климата, реформирана 
селскостопанска политика, растеж и 
социално сближаване, Европа на 
гражданите и глобализацията); тя също 
така следва да бъде подпомогната чрез 
финансирани по настоящата програма 
действия в случаите, когато 
Европейският съюз може да осигури 
ясно изразена добавена стойност.

в стратегията за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж „Европа 2020“ и в 
други политики, разгледани в 
стратегическите приоритети на 
Комисията за периода 2010—2014 г. 
(т.е. засилено и интегрирано 
икономическо управление, изменение 
на климата, реформирана 
селскостопанска политика, растеж и 
социално сближаване, Европа на 
гражданите и глобализацията); тя също 
така следва да бъде подпомогната чрез 
финансирани по настоящата програма 
действия в случаите, когато 
Европейският съюз може да осигури 
ясно изразена добавена стойност.

Or. en

Изменение 19
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Предвид световната финансова 
криза, довела до икономическа криза, 
статистически проучвания следва да 
се извършват по-специално относно 
въздействието върху работниците и 
работните места.

Or. de

Изменение 20
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Висококачествената 
статистика е абсолютно 
необходима, за да могат гражданите 
да разбират ЕС и да вземат участие в 
демократичния процес.

Or. en

Изменение 21
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В допълнение, при 
статистическите проучвания следва 
да се обръща специално внимание на 
въздействието, което мерките за 
преодоляване на световната 
финансова и икономическа криза, 
взети от ЕС в споразуменията между 
държавите и Тройката, оказват 
върху работниците и гражданите . За 
тази цел статистическите данни 
следва да се събират по начин, който 
осигурява проследяване на развитието 
в отделните държави членки, напр. 
на безработица, премествания на 
работни места, размер и промени на 
плащанията за социален трансфер, 
брой и качество на работните места, 
социално-географски промени в 
резултат на преместванията на 
работни места в рамките на 
държавите членки, на ЕС, от ЕС и 
към ЕС, структура на заплащане и 
мерки за обучение. 

Or. de
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Изменение 22
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 5 - тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

На четвърто място, предизвикателствата 
са дори още по-големи поради 
бюджетните ограничения на национално 
и европейско равнище, както и поради 
необходимостта от допълнително 
намаляване на тежестта за 
предприятията и гражданите.

На четвърто място, предизвикателствата 
са дори още по-големи поради 
бюджетните ограничения на национално 
и европейско равнище.

Or. de

Изменение 23
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да се предвиди разпоредба, 
с която да се даде възможност за 
участие в програмата на държавите 
от Европейска асоциация за свободна
търговия, участващи в Европейското 
икономическо пространство 
(наричани по-долу „държавите от 
ЕАСТ/ЕИП“). Също така следва да се 
предвидят разпоредби, с които да се 
даде възможност за участие в 
програмата на други държави, по-
специално на съседните на 
Европейския съюз държави и на 
държавите, които кандидатстват за 
членство, които са кандидати за 
членство или са в процес на 
присъединяване към Европейския 
съюз.

заличава се

Or. de
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Изменение 24
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Извършена бе предварителна 
оценка в съответствие с принципа на 
добро финансово управление, за да се 
насочи вниманието в програмата, 
създадена с настоящия регламент, към 
нуждата от ефективност при 
постигането на целите и да се включат 
бюджетни ограничения още от етапа на 
изработване на програмата и по-
нататък. Стойността и въздействието на 
мерките, предприемани в рамките на 
настоящата програма, следва редовно да 
бъдат подлагани на наблюдение и 
оценка, включително от независими 
външни оценители. За целите на 
оценяването на програмата бяха 
формулирани измерими цели и бяха 
разработени съответни показатели.

(14) Извършена бе предварителна 
оценка в съответствие с принципа на 
добро финансово управление, за да се 
насочи вниманието в програмата, 
създадена с настоящия регламент, към 
нуждата от ефективност при 
постигането на целите и да се включат 
бюджетни ограничения още от етапа на 
изработване на програмата и по-
нататък. Стойността и въздействието на 
мерките, предприемани в рамките на 
настоящата програма, следва редовно да 
бъдат подлагани на наблюдение и 
оценка, включително от независими 
външни оценители, а от резултатите 
трябва да се направят необходимите 
заключения. За целите на оценяването 
на програмата бяха формулирани 
измерими цели и бяха разработени 
съответни показатели.

Or. de

Изменение 25
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Европейска статистическа 
програма за периода 2013—2017 г. 
(наричана по-нататък „програмата“).

Създава се Европейска статистическа 
програма за периода 2013—2017 г. 
(наричана по-нататък „програмата“).
Програмата е включена в 
приложението.
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Or. de

Изменение 26
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавената стойност на програмата се 
състои в това, че гарантира, че 
европейската статистика е насочена към 
информацията, необходима за 
създаване, прилагане, наблюдение и 
оценяване на политиките на Съюза. 
Освен това програмата допринася за 
ефективното използване на ресурсите, 
като с нея се подкрепят действията с 
основен принос към разработването, 
изготвянето и разпространението на 
хармонизирана, съпоставима и 
надеждна статистическа информация.

Добавената стойност на програмата се 
състои в това, че гарантира, че 
европейската статистика е насочена към 
информацията, необходима за 
създаване, прилагане, наблюдение и 
оценяване на политиките на Съюза. 
Освен това програмата допринася за 
ефективното използване на ресурсите, 
като с нея се подкрепят действията с 
основен принос към разработването, 
изготвянето и разпространението на 
хармонизирана, съпоставима и 
надеждна статистическа информация на 
базата на единни стандарти и общи 
критерии за оценка на качеството, 
по-конкретно „уместност“, 
„точност“, „срокове“, „достъпност“ 
и „съгласуваност“..

Or. en

Изменение 27
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
позволи Европейската статистическа 
система да бъде водещият доставчик на 
висококачествена статистика за Европа.

1. Общата цел на програмата е да 
гарантира и насърчава статута на 
Европейската статистическа система 
като висококачествен доставчик на 
висококачествена статистика за Европа.
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Изменение 28
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
позволи Европейската статистическа 
система да бъде водещият доставчик на 
висококачествена статистика за Европа.

1. Общата цел на програмата е да 
позволи Европейската статистическа 
система да остане водещият доставчик 
на висококачествена европейска 
статистика за отговорните за
изготвянето на политики фактори, 
обществените служители, 
предприемачите, гражданите и други 
потребители.

Or. en

Изменение 29
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При статистическите действия, 
предприети за прилагането на 
настоящата програма, се вземат 
предвид наличните ресурси, с които 
националните статистически органи 
и Комисията разполагат, както и 
свързаната с отговорите тежест. 

Or. fi

Изменение 30
Riikka Manner
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. цел № 4: да се осигурява 
разработването и прилагането на 
инструменти за промяна на 
приоритетите относно 
статистическите дейности, 
повишаване на гъвкавостта на 
Европейската статистическа 
система и подобряване на нейната 
способност своевременно да отговаря 
на променящите се потребности на 
потребителите.

Or. fi

Изменение 31
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в настоящия член цели са 
уточнени в приложението, в което са 
посочени и показателите, използвани за 
наблюдение на изпълнението на 
програмата. В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 223/2009 дейността по тях 
следва да бъде предмет на подробно 
годишно планиране, неразделна част от 
което да бъде механизъм за определяне 
на приоритетите. Целите се постигат 
чрез тясно и съгласувано 
сътрудничество в рамките на 
Европейската статистическа система, 
представляваща партньорство между 
статистическия орган на Съюза и 
националните статистически институти 
или други национални органи.

3. Посочените в настоящия член цели са 
уточнени в приложението, в което са 
посочени и показателите, използвани за 
наблюдение на изпълнението на 
програмата. В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 223/2009 дейността по тях 
следва да бъде предмет на подробно 
годишно планиране, неразделна част от 
което да бъде механизъм за определяне 
на приоритетите. Целите се постигат 
чрез тясно и съгласувано 
сътрудничество в рамките на 
Европейската статистическа система, 
представляваща партньорство между 
статистическия орган на Съюза и 
националните статистически институти 
или други национални органи.
Програмата следва да включва 
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разработването на подходящи 
инструменти за промяна на 
приоритетите на статистическите 
дейности и укрепване на качеството 
и по-голяма гъвкавост на 
Европейската статистическа 
система.

Or. en

Изменение 32
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Европейската статистика трябва 
да служи на интересите на 
потребителите, отговорните за 
изготвянето на политики фактори, 
служителите, организациите на 
гражданското общество, 
предприятията и обществеността 
като цяло и следва да бъде лесно 
достъпна за всички.

Or. en

Изменение 33
Franz Obermayr

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 
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правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло.

правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
тежестта за респондентите и по-
добро използване на ограничените 
ресурси на ЕС и на държавите членки. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло. Избраните 
приоритети се очертават в 
споразумение с държавите членки. 
Освен това, когато въвежда нови 
мерки, Комисията обосновава своите 
действия пред Съвета и Европейския 
парламент и своевременно предоставя 
цялата информация, свързана с тези 
мерки.

Or. de

Изменение 34
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
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европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло.

европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло. При 
определянето на приоритетите 
трябва да се положи усилие за 
балансиране на допълнителните 
разходи, произтичащи от новите 
статистически изисквания, като се 
намалят съществуващите 
статистически изисквания, а това 
трябва да се извърши в тясно 
сътрудничество с държавите членки. 
При планирането на нови действия 
или големи промени в 
съществуващата статистика 
Комисията представя основанията, 
посочени в член 14, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009 относно 
европейската статистика. 
Сътрудничеството между 
статистическите органи на 
държавите членки и статистическия 
орган на ЕС, от една страна, и 
международните статистически 
органи, от друга, се засилва, за да се 
гарантира, в частност, 
последователността и 
съпоставимостта на статистиката.

Or. fi



AM\898342BG.doc 15/41 PE487.671v01-00

BG

Изменение 35
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло.

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана и 
съпоставима европейска статистика и 
гарантиране на правилното 
функциониране на Европейската 
статистическа система като цяло, като 
по този начин се спазват принципите 
за почтеност, независимост и 
отчетност. Предприемат се 
подходящи мерки, за да се осигури 
добра координация и ефективно 
определяне на приоритетите в рамките 
на ЕСС с цел да се допринесе за 
намаляването на административната 
тежест за статистическите респонденти, 
както и за най-ефективното 
използване на ограничените ресурси 
на равнището на Съюза и на 
национално равнище. Националните 
органи и статистическият орган на 
Съюза гарантират, че европейската 
статистика отговаря на европейските 
стандарти за качество и обслужва 
потребностите на институционалните 
ползватели от Европейския съюз, 
правителствата, регионалните органи, 
изследователските институти, 
организациите на гражданското 
общество, предприятията и 
обществеността като цяло.

Or. en
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Изменение 36
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло.

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество и 
обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло, в 
съответствие с принципа за свободен 
и прозрачен достъп до европейската 
статистика.

Or. en

Изменение 37
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнение 
на настоящата програма се определя 
на 299,4 милиона евро, от които 57,3 
милиона евро попадат в програмния 
период 2007—2013 г., а 242,1 милиона 
евро — в програмния период 2014—
2017 г.

1. С цел осигуряване на надеждна,
съпоставима и ефективна от гледна 
точка на разходите статистика 
финансовият пакет за изпълнение на 
настоящата програма се определя на 
299,4 милиона евро, от които 57,3 
милиона евро попадат в програмния 
период 2007—2013 г., а 242,1 милиона 
евро — в програмния период 2014—
2017 г.

Or. en

Изменение 38
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовият пакет за програмата 
може също да се разпредели така, че 
да покрие разходите, необходими за 
подобряването на процесите и 
капацитета за изготвяне на 
висококачествена статистика, на 
национално ниво, и за потребностите 
от обучение на националните 
специалисти в областта на 
статистиката.

Or. en

Изменение 39
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел изпълнение на програмата 
Комисията приема годишни работни 
програми, които отговарят на 
изискванията, установени в член 17 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009, и в които 
се определят поставените цели и 
очакваните резултати.

С цел изпълнение на програмата 
Комисията приема годишни работни 
програми, които отговарят на 
изискванията, установени в член 17 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009, и в които 
се определят поставените цели и 
очакваните резултати, в съответствие 
с целите, определени в член 4 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 40
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел изпълнение на програмата 
Комисията приема годишни работни 
програми, които отговарят на 
изискванията, установени в член 17 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009, и в които 
се определят поставените цели и 
очакваните резултати.

С цел изпълнение на програмата 
Комисията приема годишни работни 
програми, които отговарят на 
изискванията, установени в член 17 от 
Регламент (ЕО) № 223/2009, и в които 
се определят поставените цели и 
очакваните резултати. Всяка годишна 
програма се представя на Европейския 
парламент.

Or. de

Изменение 41
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение – уводна част – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разделението на работата в 
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Европейската статистическа 
система е, както следва: органите на 
държавите членки отговарят за 
изготвянето на хармонизирана 
национална статистика, а Евростат 
– за изготвянето на европейска 
статистика въз основа на данните, 
предоставяни от националните 
статистически органи.

Or. fi

Изменение 42
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – цели – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– цел № 1: да се предоставя качествена
статистическа информация в подкрепа 
на разработването, наблюдението и 
оценяването на политиките на 
Европейския съюз въз основа на 
приоритетите;

– цел № 1: да се предоставя 
висококачествена статистическа 
информация в подкрепа на 
разработването, наблюдението и 
оценяването на политиките на 
Европейския съюз въз основа на 
приоритетите;

Or. en

Изменение 43
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ по време на Европейския 
съвет от м. юни 2010 г. до голяма степен 
даде рамката на стратегическата 
програма за политиките на Европейския 

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ растеж по време на 
Европейския съвет от м. юни 2010 г. до 
голяма степен даде рамката на 
стратегическата програма за политиките 
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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 заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и
насърчаване на социалното 
приобщаване 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 заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище и увеличаване броя на 
младежите във висши учебни 
заведения или равностойно 
професионално обучение, насърчаване 
на обучението за възрастни и 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, като се обръща 
специално внимание на лицата с 
увреждания и малцинствен произход,
чрез намаляване на бедността).

Or. en

Изменение 44
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ по време на Европейския 
съвет от м. юни 2010 г. до голяма степен 
даде рамката на стратегическата 

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ растеж по време на 
Европейския съвет от м. юни 2010 г. до 
голяма степен даде рамката на 
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програма за политиките 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 заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез намаляване на 
бедността).

стратегическата програма за политиките 
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 заетостта, 
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 
броя на преждевременно напускащите 
училище, включително засилване на 
мобилността с учебна цел, активен 
живот на възрастните хора и остаряване 
в добро здраве, както и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
намаляване на броя на хората, 
живеещи в бедност или застрашени 
от бедността и социалната изолация).

Or. en

Изменение 45
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ по време на Европейския 
съвет от м. юни 2010 г. до голяма степен 
даде рамката на стратегическата 
програма за политиките 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 

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ растеж по време на 
Европейския съвет от м. юни 2010 г. до 
голяма степен даде рамката на 
стратегическата програма за политиките 
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 
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редица области (т.е. създаване на по-
добри условия за иновации, 
научноизследователска и развойна 
дейност, насърчаване на заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез намаляване на 
бедността).

редица области (т.е. създаване на по-
добри условия за иновации, 
научноизследователска и развойна 
дейност, насърчаване на заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез намаляване на 
бедността). Новите показатели 
трябва да се основават главно на 
съществуващи статистически 
материали.

Or. fi

Изменение 46
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
заетостта, постигане на целите на ЕС за 
действия във връзка с изменението на 
климата и в областта на енергетиката, 
ресурсна ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез намаляване на 

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ растеж по време на 
Европейския съвет от м. юни 2010 г. до 
голяма степен даде рамката на 
стратегическата програма за политиките 
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 заетостта, 
насърчаване на качеството на 
заетостта, постигане на целите на ЕС 
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бедността). за действия във връзка с изменението на 
климата и в областта на енергетиката, 
ресурсна ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез намаляване на 
бедността).

Or. el

Изменение 47
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

публикуване 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 закрила и социалното 
приобщаване);

публикуване 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 закрила и социалното 
приобщаване, както и борбата срещу 
бедността);

Or. el

Изменение 48
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 3 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

публикуване 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 закрила и социалното 
приобщаване);

публикуване 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 закрила, социалното 
приобщаване и намаляването на 
бедността);

Or. en

Изменение 49
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 3 – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

качествени показатели за заетостта, 
при които се разграничава непълното 
от пълното работно време, както и 
качествени показатели за 
безработицата, които вземат под 
внимание хората в рамките на мерки 
за активизиране, като например 
обучение.

Or. en

Изменение 50
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.2 – параграф 3 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

въвеждане на стабилно управление на 
качеството в рамките на веригата за 
изготвяне на статистиката, което да 
обхваща също базовите данни за 
публичните финанси, както и 
съответната организация на 
работните процеси в държавите-
членки.

въвеждане на стабилно управление на 
качеството в рамките на веригата за 
изготвяне на статистиката, както и 
разработване и прилагане на 
референтна рамка за гарантиране на 
качеството на данните относно 
процедурата за прекомерен дефицит.

Or. fi

Изменение 51
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.2 – параграф 3 – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

набор от социални показатели с цел 
наблюдение на икономическото 
управление в контекста на 
Стратегията за работни места и 
растеж „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 52
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влиянието на финансовата криза, 
засилването на трансграничните потоци 
и разпокъсването на производствените 
процеси изведоха на преден план 

Социалното и икономическото 
въздействие на финансовата криза, 
засилването на трансграничните потоци 
и разпокъсването на производствените 
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необходимостта от по-съгласувана 
рамка и засилено оценяване на 
производството в световен мащаб.

процеси изведоха на преден план 
необходимостта от по-съгласувана 
рамка и засилено оценяване на 
производството в световен мащаб.

Or. en

Изменение 53
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се подобрят наличните показатели и 
статистическа информация, 
предоставяни на отговорните фактори в 
ЕС и на широката общественост във 
връзка с глобализацията на икономиката 
и световната верига на стойността.

Да се подобрят наличните показатели и 
статистическа информация, 
предоставяни на отговорните фактори в 
ЕС и на широката общественост във 
връзка с глобализацията на икономиката 
и световната верига на стойността. Тази 
информация следва да допринесе за 
извършването на икономическа и 
социална оценка на глобализацията.

Or. en

Изменение 54
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.3 – параграф 3 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

анализ на социалното и 
икономическото въздействие на 
глобализацията, включително оценки 
на заетостта и стандарта на 
живот.

Or. en
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Изменение 55
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1 ПОСТИЖЕНИЯ В 
ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНАТА 
СФЕРА

ПОСТИЖЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА И 
СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ТРУДОВА 
ЗАЕТОСТ

Or. de

Изменение 56
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 по този 
начин — улесняване на 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, също така 
по отношение на социалните 
последствия и вълнения, и по този 
начин — улесняване на 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.

Or. el

Amendment 57
Kinga Göncz
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Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се постигне допълнително оценяване 
на постиженията в икономиката чрез 
различни измерения на глобализацията, 
качеството на живот, устойчивостта на 
околната среда, здравеопазването, 
благосъстоянието и социалното 
сближаване. Да се разработи рамка за 
анализ на глобализираното 
производство.

Да се постигне допълнително оценяване 
на постиженията в икономиката чрез 
различни измерения на глобализацията, 
качеството на живот, достъпа до стоки 
и услуги, устойчивостта на околната 
среда, здравеопазването, 
благосъстоянието, социалното 
сближаване и социалното 
приобщаване. Да се разработи рамка за 
анализ на глобализираното 
производство.

Or. en

Изменение 58
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 3 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

разработване на сателитни сметки за 
най-малко две нови области (напр. 
научноизследователска и развойна 
дейност, здравеопазване, социални 
сметки);

разработване на сателитни сметки за 
най-малко две нови области (напр. 
научноизследователска и развойна 
дейност, здравеопазване, образование, 
социални сметки, включително 
жилищно настаняване и достъп до 
услуги, социално приобщаване);

Or. en

Изменение 59
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 3 – тире 6 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

изготвяне на план за измерване на 
икономическата продукция отвъд 
единствения критерий за БВП.

Or. de

Изменение 60
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 3 – тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подготвяне на данни във вид, който 
разкрива въздействието на 
икономическата криза върху 
работниците и гражданите във всяка 
отделна държава членка.

Or. de

Изменение 61
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 3 – тире 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подготвяне на данни във вид, който 
разкрива въздействието върху 
работниците и гражданите на 
мерките, предприети с цел 
преодоляване на икономическата 
криза, във всяка отделна държава 
членка.

Or. de
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Изменение 62
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 5 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на хармонизирана 
статистика в жилищния сектор и на 
свързаната с нея статистика за всички 
държави-членки.

предоставяне на хармонизирана 
статистика в жилищния сектор и на 
свързаната с нея статистика за всички 
държави членки, включително 
относно поносимостта на цените на 
жилищата и тяхната достъпност.

Or. en

Изменение 63
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.2 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

разработване на съгласувана система от 
сметки за околната среда под формата 
на „сателитни сметки“ към основните 
национални сметки, чрез която да се 
предоставя информация за емисиите в 
атмосферата, енергопотреблението, 
потоците на движение и запасите от 
суровини и вода, търговията с основни и 
критични суровини, данъчното 
облагане, свързано с околната среда, и 
разходите за опазване на околната 
среда, като при възможност се включват 
също екологосъобразният растеж и 
екологосъобразните обществени 
поръчки;

разработване на съгласувана система от 
сметки за околната среда под формата 
на „сателитни сметки“ към основните 
национални сметки, чрез която да се 
предоставя информация за емисиите в 
атмосферата, енергопотреблението, 
потоците на движение и запасите от 
суровини и вода, търговията с основни и 
критични суровини, данъчното 
облагане, свързано с околната среда, и 
разходите за опазване на околната 
среда, като при възможност се включват 
също екологосъобразният растеж и 
екологосъобразните обществени 
поръчки; вземане под внимание, при 
определянето на статистическите 
области, които да бъдат развивани, 
на целите на Регламент № 691/2011 
относно европейските икономически 
сметки за околната среда, които се 
отнасят до разработването на нови 
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модули за икономически сметки за 
околната среда;

Or. fi

Изменение 64
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повиши ефикасността и 
ефективността на процеса на изготвяне 
на статистиката. Да се предоставя 
качествена статистика за основните 
области, в центъра на които са 
предприятията, като напр. бизнес 
статистиката, краткосрочните 
показатели, инвестициите на 
предприятията в човешки капитал и 
придобиване на умения, 
международните сделки, 
глобализацията, наблюдението на 
единния пазар, 
научноизследователската и развойната 
дейност и иновациите, туризма. 
Специално внимание следва да се 
отдели на наличието на данни за тези 
промишлени сектори или сектори на 
услугите, в които има голяма добавена 
стойност.

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 напр. бизнес 
статистиката, краткосрочните 
показатели, инвестициите на 
предприятията в човешки капитал и 
придобиване на умения, 
международните сделки, 
глобализацията, наблюдението на 
единния пазар, 
научноизследователската и развойната 
дейност и иновациите, туризма. 
Специално внимание следва да се 
отдели на наличието на данни за тези 
промишлени сектори или сектори на 
услугите, в които има голяма добавена 
стойност.

Or. en

Изменение 65
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се повиши ефикасността и 
ефективността на процеса на изготвяне 
на статистиката. Да се предоставя 
качествена статистика за основните 
области, в центъра на които са 
предприятията, като напр. бизнес 
статистиката, краткосрочните 
показатели, инвестициите на 
предприятията в човешки капитал и 
придобиване на умения, 
международните сделки, 
глобализацията, наблюдението на 
единния пазар, 
научноизследователската и развойната 
дейност и иновациите, туризма. 
Специално внимание следва да се 
отдели на наличието на данни за тези 
промишлени сектори или сектори на 
услугите, в които има голяма добавена 
стойност.

Да се повиши ефикасността и 
ефективността на процеса на изготвяне 
на статистиката. Да се предоставя 
качествена статистика за основните 
области, в центъра на които са 
предприятията, като напр. бизнес 
статистиката, краткосрочните 
показатели, инвестициите на 
предприятията в човешки капитал и 
придобиване на умения, 
международните сделки, 
глобализацията, наблюдението на 
единния пазар, 
научноизследователската и развойната 
дейност и иновациите, туризма. 
Специално внимание следва да се 
отдели на наличието на данни за тези 
промишлени сектори или сектори на 
услугите, в които има голяма добавена 
стойност, особено за сектора на 
екологосъобразната икономика и 
сектора на цифровата икономика. 

Or. en

Изменение 66
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.1 – параграф 3 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на качествена статистика 
в ключовите области на постиженията в 
иновациите и научноизследователската 
и развойна дейност чрез по-широко 
използване на регистрите на патентите, 
допълнителни проучвания и използване
на индивидуални микроданни за 
статистически цели;

предоставяне на висококачествена
статистика в ключовите области на 
постиженията в иновациите и 
научноизследователската и развойна 
дейност чрез по-широко използване на 
регистрите на патентите, допълнителни 
проучвания и използване на 
индивидуални микроданни за 
статистически цели;
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Or. en

Изменение 67
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.1 – параграф 3 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на качествена статистика 
относно търсенето и предлагането в 
туризма чрез оптимизирано събиране на 
данни и подобрено интегриране на 
данните от туризма в други области;

предоставяне на висококачествена
статистика относно търсенето и 
предлагането в туризма чрез 
оптимизирано събиране на данни и 
подобрено интегриране на данните от 
туризма в други области;

Or. en

Изменение 68
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В центъра на редица политики на ЕС са 
поставени европейските граждани. 
Вследствие на това социалната 
статистика в широк смисъл е 
изключително търсена както в подкрепа 
на вземането на решения, така и за да 
помогне на европейските граждани да 
оценят влиянието, което тези политики 
оказват върху начина им на живот. 

В центъра на редица политики на ЕС са 
поставени европейските граждани. 
Вследствие на това социалната 
статистика в широк смисъл е 
изключително търсена както в подкрепа 
на вземането на решения, по-специално 
чрез свързването им с икономически 
показатели, така и за да помогне на 
европейските граждани да оценят 
влиянието, което тези политики оказват 
върху начина им на живот.

Or. el
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Изменение 69
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предостави качествена статистика 
за основните области на социалната 
политика, в центъра на които са 
гражданите, като напр. социалното 
сближаване, борбата с бедността, 
предизвикателствата в демографски 
план (по-специално възрастните хора и 
миграцията), пазара на труда, 
образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
начини на живот.

Да се предостави качествена статистика 
за основните области на социалната 
политика, в центъра на които са 
гражданите, като напр. социалното 
сближаване, борбата с бедността, 
предизвикателствата в демографски 
план (по-специално възрастните хора и 
лицата с увреждания, хората с 
малцинствен произход, например 
ромите, както и миграцията), пазара 
на труда, образованието и обучението, 
включително образованието в ранна 
детска възраст, обучението за 
възрастни и мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, включително жилищното 
настаняване и достъпа до услуги, 
безопасността, здравеопазването, хората 
с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
начини на живот.

Or. en

Изменение 70
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предостави качествена
статистика за основните области на 
социалната политика, в центъра на 

Да се предостави висококачествена
статистика за основните области на 
социалната политика, в центъра на 



AM\898342BG.doc 35/41 PE487.671v01-00

BG

които са гражданите, като напр. 
социалното сближаване, борбата с 
бедността, предизвикателствата в 
демографски план (по-специално 
възрастните хора и миграцията), пазара 
на труда, образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
начини на живот.

които са гражданите, като напр. 
социалното сближаване, борбата с 
бедността, лицата с увреждания, 
предизвикателствата в демографски 
план (по-специално възрастните хора и 
миграцията), пазара на труда, 
образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
начини на живот.

Or. en

Изменение 71
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предостави качествена статистика 
за основните области на социалната 
политика, в центъра на които са 
гражданите, като напр. социалното 
сближаване, борбата с бедността, 
предизвикателствата в демографски 
план (по-специално възрастните хора и 
миграцията), пазара на труда, 
образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
начини на живот.

Да се предостави качествена статистика 
за основните области на социалната 
политика, в центъра на които са 
гражданите, като напр. социалното 
сближаване, борбата с бедността, 
включително явлението бедни 
работници, предизвикателствата в 
демографски план (по-специално
възрастните хора и миграцията), пазара 
на труда, безработицата, 
образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
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начини на живот.

Or. el

Изменение 72
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 3 – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на статистически 
данни относно естеството и 
качеството на работните места: 
качествени показатели за заетостта, 
при които се разграничава непълното 
от пълното работно време, както и 
качествени показатели за 
безработицата, които вземат под 
внимание хората в рамките на мерки 
за активизиране, като например 
обучение;

Or. en

Изменение 73
Karima Delli
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 3 – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на статистически 
данни относно достъпа до жилища в 
добро състояние и на достъпни цени;

Or. en



AM\898342BG.doc 37/41 PE487.671v01-00

BG

Изменение 74
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 3 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на показатели за 
качеството на живот с цел измерване на 
напредъка на обществата.

предоставяне на показатели за 
качеството на живот, включително 
жилищно настаняване и достъп до 
услуги, с цел измерване на напредъка на 
обществата.

Or. en

Изменение 75
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предоставя качествена
статистика в областта на околната среда 
в подкрепа на процеса по изготвяне на 
политиките на ЕС.

Да се предоставя висококачествена
статистика в областта на околната среда 
в подкрепа на процеса по изготвяне на 
политиките на ЕС.

Or. en

Изменение 76
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.3 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предоставя качествена
статистика в областта на енергетиката и 
транспорта в подкрепа на политиките на 

Да се предоставя висококачествена
статистика в областта на енергетиката и 
транспорта в подкрепа на политиките на 
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ЕС. ЕС.

Or. en

Изменение 77
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.3 – параграф 9 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

изготвяне и разпространение на 
статистика относно безопасността на 
транспорта, пътническата мобилност, 
оценката на движението по пътищата и 
комбинирания товарен транспорт.

изготвяне и разпространение на 
статистика относно безопасността на 
транспорта, пътническата мобилност и 
достъпността на различните видове 
транспорт, оценката на движението по 
пътищата и комбинирания товарен 
транспорт.

Or. en

Изменение 78
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.3 – параграф 9 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

изготвяне и разпространение на 
статистика относно безопасността на 
транспорта, пътническата мобилност, 
оценката на движението по пътищата и 
комбинирания товарен транспорт.

изготвяне и разпространение на 
статистика относно безопасността и 
достъпността на транспорта, 
пътническата мобилност, оценката на 
движението по пътищата и 
комбинирания товарен транспорт.

Or. en

Изменение 79
Riikka Manner



AM\898342BG.doc 39/41 PE487.671v01-00

BG

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската статистическа система е 
изправена пред сериозно 
предизвикателство: да съумее да 
предоставя висококачествена 
европейска статистика в отговор на 
нарастващите потребности от 
статистически данни в контекста на 
значително намалените бюджети на 
държавите-членки и на възприетата 
политика да не се увеличава персоналът 
в рамките на Комисията и в държавите-
членки. С оглед на тези ресурсни 
ограничения на европейско и 
национално равнище е важно да се 
засилят мерките по определяне на 
приоритети и опростяване, за което се 
изисква ангажираност от страна на 
всички партньори в ЕСС. Като 
неразделна част от подготовката на 
годишните работни програми бе 
въведен механизъм за определяне на 
приоритетите и той ще се прилага през 
целия период на действие на ЕСП за 
2013—2017 г. Наред с другото е 
включен годишен преглед на 
съществуващите статистически 
изисквания, като административният 
механизъм е заменен със стратегически 
подход, при който се отчитат 
интересите на ползвателите, на 
изготвящите статистиката лица и на 
респондентите.

Комисията предприема инициативи 
за намаляване на статистическите 
изисквания по отношение на 
различните статистически области. 
Европейската статистическа система е 
изправена пред сериозно 
предизвикателство: да съумее да 
предоставя висококачествена 
европейска статистика в отговор на 
нарастващите потребности от 
статистически данни в контекста на 
значително намалените бюджети на 
държавите членки и на възприетата 
политика да не се увеличава персоналът 
в рамките на Комисията и в държавите 
членки. С оглед на тези ресурсни 
ограничения на европейско и 
национално равнище е важно да се 
засилят мерките по определяне на 
приоритети и опростяване, за което се 
изисква ангажираност от страна на 
всички партньори в ЕСС. Като 
неразделна част от подготовката на 
годишните работни програми бе 
въведен механизъм за определяне на 
приоритетите и той ще се прилага през 
целия период на действие на ЕСП за 
2013—2017 г. Тази подготовка трябва 
да вземе предвид и определянето на 
отрицателните приоритети. Наред с 
другото е включен годишен преглед на 
съществуващите статистически 
изисквания, като административният 
механизъм е заменен със стратегически 
подход, при който се отчитат 
интересите на ползвателите, на 
изготвящите статистиката лица и на 
респондентите.
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Изменение 80
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постепенно да се въведе структура на 
ЕСС, която да дава възможност за по-
интегриран подход при изготвянето на 
статистиката на ЕС; да се хармонизират 
и стандартизират методите за изготвяне 
на статистиката и метаданните; да се 
засили интеграцията — както 
хоризонтална (между статистическите 
области), така и вертикална (между 
партньорите в ЕСС) — при процесите 
на изготвяне на статистика в рамките на 
ЕСС при спазване на принципа на 
субсидиарност; да се използват и 
интегрират многобройни източници на 
данни; да се изготвя многоцелева 
статистика.

Постепенно да се въведе структура на 
ЕСС, която да дава възможност за по-
интегриран подход при изготвянето на 
статистиката на ЕС; да се хармонизират 
и стандартизират методите за изготвяне 
на статистиката и метаданните; да се 
засили интеграцията — както 
хоризонтална (между статистическите 
области), така и вертикална (между 
партньорите в ЕСС) — при процесите 
на изготвяне на статистика в рамките на 
ЕСС при спазване на принципа на 
субсидиарност; да се използват и 
интегрират многобройни източници на 
данни; да се изготвя многоцелева 
статистика; да се подобри скоростта, с 
която се предоставят данните, и/или 
честотата на тяхното събиране.

Or. de

Изменение 81
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 3 – параграф 2 – тире 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подобряване на предоставянето на 
„необходима информация”, тоест 
основна информация относно начина 
на събиране на данните, качеството 
на данните и използваните методи, 
за да се гарантира, че ползвателите 
могат по-лесно да разберат 
събраните данни. 
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Изменение 82
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСС да се превърне в основния 
източник на данни за статистиката на 
ЕС за всички ползватели и по-специално 
за отговорните фактори в публичния и 
частния сектор, чрез предлагане на 
качествена услуга по предоставяне на 
статистическа информация въз основа 
на принципите на свободен достъп до 
европейската статистика.

ЕСС да се превърне в основния 
източник на данни за статистиката на 
ЕС за всички ползватели и по-специално 
за отговорните фактори в публичния и 
частния сектор, чрез предлагане на 
качествена услуга по предоставяне на 
статистическа информация въз основа 
на принципите на свободен и лесен 
достъп до европейската статистика.

Or. el

Изменение 83
Thomas Händel

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 4 – параграф 6 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

повишено предлагане на масиви от 
микроданни за целите на 
изследователската дейност в областта на 
статистиката.

повишено предлагане на масиви от 
микроданни за целите на 
изследователската дейност в областта на 
статистиката и по-лесен достъп до 
данни за изследователите.
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