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Ændringsforslag 15
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Solide empiriske data er meget vigtige 
for at måle fremskridtet og vurdere 
effektiviteten af Unionens politikker og 
programmer, især inden for rammerne af 
EU 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 16
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til denne forordning bør det 
europæiske statistiske program fastlægge 
rammerne for udvikling, udarbejdelse og 
formidling af europæiske statistikker samt 
hovedområderne og målsætningerne for de 
planlagte aktioner for en periode på højst 
fem år. Det europæiske statistiske program 
bør opstille prioriteter vedrørende 
informationsbehovet med henblik på at 
gennemføre Unionens aktiviteter. Disse 
behov bør holdes op mod de ressourcer, 
der er nødvendige på europæisk og 
nationalt plan for at fremskaffe de 
nødvendige statistikker, og mod 
svarbyrden og respondenternes dermed 
forbundne udgifter.

(2) I henhold til denne forordning bør det 
europæiske statistiske program fastlægge 
rammerne for udvikling, udarbejdelse og 
formidling af europæiske statistikker samt 
hovedområderne og målsætningerne for de 
planlagte aktioner for en periode på højst 
fem år. Det europæiske statistiske program 
bør opstille prioriteter vedrørende 
informationsbehovet med henblik på at 
gennemføre Unionens aktiviteter. Disse 
behov bør holdes op mod de ressourcer, 
der er nødvendige på europæisk og 
nationalt plan for at fremskaffe de 
nødvendige statistikker, og mod 
svarbyrden og respondenternes dermed 
forbundne udgifter, idet der skal være 
særlig fokus på cost-benefit-forholdet.

Or. de



PE487.671v01-00 4/37 AM\898342DA.doc

DA

Ændringsforslag 17
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Mener, at gennemførelsen af 
programmet bør give mulighed for at 
udarbejde harmoniserede europæiske 
statistikker med henblik på at bidrage til 
udvikling, udarbejdelse og formidling af 
fælles sammenlignelige og troværdige 
statistiske data på europæisk plan.

Or. en

Ændringsforslag 18
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Statistikker, som udvikles, udarbejdes 
og formidles i henhold til dette program, 
bør bidrage til gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions politikker, som er 
omhandlet i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst12 og andre politikområder, 
som indgår i Kommissionens strategiske 
prioriteringer for 2010-2014 (dvs. styrket 
og integreret økonomisk styring, 
klimaforandringer, reform af 
landbrugspolitikken, vækst og social 
samhørighed, borgernes Europa og 
globalisering), og bør fremmes gennem 
aktioner, der finansieres inden for 
rammerne af dette program, i det omfang 

(4) Statistikker af høj kvalitet, som 
udvikles, udarbejdes og formidles i 
henhold til dette program, er vitale for 
evidensbaseret beslutningstagning og bør 
bidrage til gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions politikker, som er 
omhandlet i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst12 og andre politikområder, 
som indgår i Kommissionens strategiske 
prioriteringer for 2010-2014 (dvs. styrket 
og integreret økonomisk styring, 
klimaforandringer, reform af 
landbrugspolitikken, vækst og social 
samhørighed, borgernes Europa og 
globalisering), og bør fremmes gennem 
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Den Europæiske Union kan tilføre en klar 
merværdi.

aktioner, der finansieres inden for 
rammerne af dette program, i det omfang 
Den Europæiske Union kan tilføre en klar 
merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 19
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) På baggrund af den globale 
finanskrise, som blev afløst af en 
økonomisk krise, skal især virkningerne 
for de beskæftigede og arbejdspladserne 
undersøges statistisk.

Or. de

Ændringsforslag 20
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Statistiske data af høj kvalitet er også 
helt nødvendige for at kunne hjælpe 
borgerne med at forstå EU og involvere 
sig i den demokratiske proces.

Or. en

Ændringsforslag 21
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Desuden skal det i særlig grad 
undersøges statistisk, hvilke virkninger de 
foranstaltninger, der er iværksat af EU og 
i aftaler indgået mellem stater og trojkaen 
for at overvinde den globale finansielle og 
økonomiske krise, har for de beskæftigede 
og borgerne. Til dette formål skal de 
statistiske oplysninger indsamles sådan, at 
udviklingen i hver enkelt medlemsstat 
fremgår, f.eks. hvad angår arbejdsløshed, 
jobskift, størrelse af og ændringer i de 
sociale overførsler, arbejdspladsernes 
antal og kvalitet, de geografiske 
ændringer på grund af jobskift inden for 
medlemsstaterne, inden for EU, fra EU, 
til EU, sociale overførsler, ændringer af 
lønstruktur og efteruddannelse. 

Or. de

Ændringsforslag 22
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 5 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– For det fjerde er udfordringerne blevet 
endnu større på grund af 
budgetstramninger på både nationalt og 
EU-niveau, og fordi det er blevet 
nødvendigt at mindske byrden yderligere 
for virksomhederne og borgerne.

– For det fjerde er udfordringerne blevet 
endnu større på grund af 
budgetstramninger på både nationalt og 
EU-niveau.

Or. de

Ændringsforslag 23
Franz Obermayr
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det bør sikres, at de lande i Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning, 
som deltager i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, får 
adgang til programmet (herefter benævnt 
"EFTA/EØS-landene"). Det bør også 
sikres, at andre lande kan deltage i 
programmet, herunder især Unionens 
nabolande og lande, der har ansøgt om 
EU-medlemskab, kandidatlande og 
tiltrædende lande.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 24
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning er der 
blevet foretaget en forudgående evaluering, 
således at der i programmet, som er fastlagt 
ved denne forordning, fokuseres på 
nødvendigheden af at effektivisere 
opfyldelsen af målene og allerede fra og 
med programmets udarbejdelse tages højde 
for budgetstramninger. Værdien og 
virkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør overvåges og evalueres 
regelmæssigt, herunder af uafhængige 
eksterne evaluatorer. Der er fastsat målbare 
målsætninger og udarbejdet indikatorer til 
evaluering af programmet.

(14) I overensstemmelse med princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning er der 
blevet foretaget en forudgående evaluering, 
således at der i programmet, som er fastlagt 
ved denne forordning, fokuseres på 
nødvendigheden af at effektivisere 
opfyldelsen af målene og allerede fra og 
med programmets udarbejdelse tages højde 
for budgetstramninger. Værdien og 
virkningen af de foranstaltninger, der 
iværksættes inden for rammerne af 
programmet, bør overvåges og evalueres 
regelmæssigt, herunder af uafhængige 
eksterne evaluatorer, og der skal
iværksættes de nødvendige konsekvenser 
af resultaterne. Der er fastsat målbare 
målsætninger og udarbejdet indikatorer til 
evaluering af programmet.
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Or. de

Ændringsforslag 25
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det europæiske statistiske program for 
perioden 2013-2017, (i det følgende 
benævnt "programmet"), fastlægges 
herved.

Det europæiske statistiske program for 
perioden 2013-2017, (i det følgende 
benævnt "programmet"), fastlægges 
herved. Programmet er anført i bilaget.

Or. de

Ændringsforslag 26
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet repræsenterer den merværdi, 
der består i at sikre, at europæiske 
statistikker fokuserer på oplysninger, som 
er nødvendige for at udforme, gennemføre, 
overvåge og evaluere EU-politikker. 
Desuden bidrager det til effektiv udnyttelse 
af ressourcerne ved at fremme aktioner, 
som i stort omfang bidrager til udvikling, 
udarbejdelse og formidling af 
harmoniserede, sammenlignelige og 
pålidelige statistiske oplysninger.

Programmet repræsenterer den merværdi, 
der består i at sikre, at europæiske 
statistikker fokuserer på oplysninger, som 
er nødvendige for at udforme, gennemføre, 
overvåge og evaluere EU-politikker. 
Desuden bidrager det til effektiv udnyttelse 
af ressourcerne ved at fremme aktioner, 
som i stort omfang bidrager til udvikling, 
udarbejdelse og formidling af 
harmoniserede, sammenlignelige og 
pålidelige statistiske oplysninger på 
grundlag af ensartede standarder og 
fælles kvalitetsvurderingskriterier, især 
"relevans", "nøjagtighed", "aktualitet", 
"tilgængelighed" og "sammenhæng".

Or. en
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Ændringsforslag 27
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets generelle mål er, at det 
europæiske statistiske system skal være 
den førende leverandør af statistikker af 
høj kvalitet om Europa.

1. Programmets generelle mål er at sikre 
og fremme den høje kvalitet af det 
europæiske statistiske system som
leverandør af statistikker af høj kvalitet om 
Europa.

Or. de

Ændringsforslag 28
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets generelle mål er, at det 
europæiske statistiske system skal være
den førende leverandør af statistikker af 
høj kvalitet om Europa.

1. Programmets generelle mål er, at det 
europæiske statistiske system skal forblive
den førende offentlige leverandør af 
europæiske statistikker af høj kvalitet for 
politiske beslutningstagere, offentlige 
administratorer, iværksættere, borgere og 
andre brugere.

Or. en

Ændringsforslag 29
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I de statistiske aktioner til 
gennemførelse af dette program skal der 



PE487.671v01-00 10/37 AM\898342DA.doc

DA

tages højde for tilgængelige ressourcer 
hos samt byrden for de nationale 
statistiske kontorer og Kommissionen.

Or. fi

Ændringsforslag 30
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mål 4: Udviklingen af instrumenter, 
der kan revidere prioriteringerne i 
forbindelse med statistisk virksomhed, 
gøre det europæiske statistiske system 
mere fleksibelt og forbedre dets evne til 
rettidigt at imødekomme ændrede 
brugerbehov, sikres.

Or. fi

Ændringsforslag 31
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Målene i denne artikel er nærmere 
beskrevet i bilaget sammen med
indikatorerne til overvågning af 
gennemførelsen af programmet. I 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
223/2009 skal de indgå i den detaljerede 
årlige planlægning, der omfatter en 
prioriteringsmekanisme som en 
integrerende del af processen. De skal 
opfyldes via et tæt og koordineret 
samarbejde i det europæiske statistiske 
system, som er partnerskabet mellem 

3. Målene i denne artikel er nærmere 
beskrevet i bilaget sammen med 
indikatorerne til overvågning af 
gennemførelsen af programmet. I 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
223/2009 skal de indgå i den detaljerede 
årlige planlægning, der omfatter en 
prioriteringsmekanisme som en 
integrerende del af processen. De skal 
opfyldes via et tæt og koordineret 
samarbejde i det europæiske statistiske 
system, som er partnerskabet mellem 
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Unionens statistikmyndighed og de 
nationale statistiske kontorer og andre 
nationale myndigheder.

Unionens statistikmyndighed og de 
nationale statistiske kontorer og andre 
nationale myndigheder. Programmet bør 
omfatte udvikling af passende 
instrumenter, som skal medføre 
prioritering af statistiske aktiviteter, øget 
kvalitet og større fleksibilitet i det 
europæiske statistiske system.

Or. en

Ændringsforslag 32
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De europæiske statistikker skal tjene 
borgernes, de politiske beslutningstageres, 
administratorernes, forskernes, 
civilsamfundets 
organisationers, virksomhedernes og den 
brede offentligheds interesser og bør være 
lettilgængelige for alle.

Or. en

Ændringsforslag 33
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
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fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden.

fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes udgifter, hvormed der 
skal sikres en bedre udnyttelse af de 
begrænsede ressourcer i EU og 
medlemsstaterne. De nationale 
myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden. De valgte prioriteringer 
fastlægges i samråd med 
medlemsstaterne. Desuden skal 
Kommissionen over for Rådet og Europa-
Parlamentet begrunde indførelsen af nye 
foranstaltninger og rettidigt stille alle 
relevante oplysninger til rådighed.

Or. de

Ændringsforslag 34
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
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for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden.

for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden. Ved at prioritere skal der 
opnås balance i de ekstraudgifter, der 
forårsages af nye statistikbehov, ved at 
mindske de eksisterende statistikbehov, og 
det skal ske i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne. I planlægningen af nye 
tiltag eller store ændringer til eksisterende 
statistikker foreslår Kommissionen de i 
artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) 
223/2009 om europæiske statistikker 
nævnte begrundelser. Samarbejdet 
mellem medlemsstaternes nationale 
statistiske kontorer og EU's 
statistikkontor skal forstærkes sammen 
med statistiske organer, der opererer på 
internationalt niveau, for særligt at sikre 
statistikkernes sammenhæng og 
sammenlignelighed.

Or. fi

Ændringsforslag 35
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede og 
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statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden.

sammenlignelige europæiske statistikker af 
høj kvalitet og sikre, at det europæiske 
statistiske system som helhed fungerer 
korrekt og derved respekterer 
principperne om integritet, uafhængighed 
og ansvarlighed. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde og 
sikre en så effektiv udnyttelse af de 
begrænsede ressourcer på europæisk og 
nationalt plan som muligt. De nationale 
myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 36
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
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for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden.

for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden i overensstemmelse med 
princippet om fri og gennemsigtig adgang 
til de europæiske statistikker.

Or. en

Ændringsforslag 37
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle ramme for 
gennemførelsen af dette program
fastlægges herved til 299,4 mio. EUR, 
heraf 57,3 mio. EUR afsat til 
programperioden 2007-2013 og 242,1 mio. 
EUR til programperioden 2014-2017.

1. For at sikre pålidelige, 
sammenlignelige og omkostningseffektive 
statistikker fastlægges den finansielle 
ramme herved til 299,4 mio. EUR, heraf 
57,3 mio. EUR afsat til programperioden 
2007-2013 og 242,1 mio. EUR til 
programperioden 2014-2017.

Or. en

Ændringsforslag 38
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning



PE487.671v01-00 16/37 AM\898342DA.doc

DA

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets finansielle ramme kan også 
tildeles til dækning af udgifter, der er 
nødvendige for at forbedre processerne og 
evnen til at udarbejde statistikker af høj 
kvalitet på nationalt plan og til at træne 
de nationale statistikere.

Or. en

Ændringsforslag 39
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til gennemførelse af programmet vedtager 
Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, 
som skal opfylde kravene i artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 223/2009 og angive de 
fastsatte mål og forventede resultater.

Til gennemførelse af programmet vedtager 
Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, 
som skal opfylde kravene i artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 223/2009 og angive de 
fastsatte mål og forventede resultater i 
overensstemmelse med de målsætninger, 
der er omhandlet i artikel 4 i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 40
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til gennemførelse af programmet vedtager 
Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, 
som skal opfylde kravene i artikel 17 i 

Til gennemførelse af programmet vedtager 
Kommissionen årlige arbejdsprogrammer, 
som skal opfylde kravene i artikel 17 i 
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forordning (EF) nr. 223/2009 og angive de 
fastsatte mål og forventede resultater.

forordning (EF) nr. 223/2009 og angive de 
fastsatte mål og forventede resultater. De 
årlige programmer forelægges Europa-
Parlamentet.

Or. de

Ændringsforslag 41
Riikka Manner

Forslag til forordning
Bilag – indledning – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsfordelingen i det europæiske 
statistiksystem er som følger: 
Medlemsstaternes myndigheder er 
ansvarlige for produktionen af 
harmoniserede nationale statistikker, og 
Eurostat er ansvarlig for produktionen af 
europæiske statistikker på grundlag af 
oplysningerne, som er tilvejebragt via de 
nationale statistiske kontorer.

Or. fi

Ændringsforslag 42
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – mål – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mål 1: at levere kvalitetsstatistik, som 
skal anvendes til brug for udformningen, 
overvågningen og evalueringen af 
Unionens politikker, og som på passende 
måde afspejler prioriteringerne

– mål 1: at levere statistik af høj kvalitet, 
som skal anvendes til brug for 
udformningen, overvågningen og 
evalueringen af Unionens politikker, og 
som på passende måde afspejler 
prioriteringerne

Or. en
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Ændringsforslag 43
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund 
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse).

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder forebyggelse af skolefrafald og 
øgning af antallet af unge, der tager en 
videregående uddannelse eller tilsvarende 
erhvervsfaglig uddannelse, fremme af 
voksenuddannelse og læringsmobilitet, 
aktiv og sund aldring og fremme af social 
integration gennem fattigdomsbekæmpelse, 
især med hensyn til handicappede og 
mennesker med en minoritetsbaggrund).

Or. en

Ændringsforslag 44
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund 
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse).

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne,
reduktion af antallet af elever, der går for 
tidligt ud af skolen, herunder 
læringsmobilitet, aktiv og sund aldring og 
fremme af social integration ved at 
mindske antallet af mennesker, der 
allerede er eller risikerer at blive ramt af 
fattigdom, og ved at bekæmpe social 
udstødelse).

Or. en

Ændringsforslag 45
Riikka Manner

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
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en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund 
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse).

en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund 
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse). Nye 
indikatorer skal hovedsagligt være baseret 
på eksisterende statistiske data.

Or. fi

Ændringsforslag 46
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund 
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse).

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, fremme af kvalitet inden 
for beskæftigelse, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse).
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Or. el

Ændringsforslag 47
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

opdaterede hovedmålsindikatorer for 
Europa 2020 (inden for beskæftigelse, 
forskning og udvikling, innovation, 
energi/klimaændringer, uddannelse, miljø, 
social beskyttelse og social integration), 
der skal være tilgængelig på Eurostats 
websted

opdaterede hovedmålsindikatorer for 
Europa 2020 (inden for beskæftigelse, 
forskning og udvikling, innovation, 
energi/klimaændringer, uddannelse, miljø, 
social beskyttelse, social integration og 
bekæmpelse af fattigdom), der skal være 
tilgængelig på Eurostats websted

Or. el

Ændringsforslag 48
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

opdaterede hovedmålsindikatorer for 
Europa 2020 (inden for beskæftigelse, 
forskning og udvikling, innovation, 
energi/klimaændringer, uddannelse, miljø, 
social beskyttelse og social integration), 
der skal være tilgængelig på Eurostats 
websted

opdaterede hovedmålsindikatorer for 
Europa 2020 (inden for beskæftigelse, 
forskning og udvikling, innovation, 
energi/klimaændringer, uddannelse, miljø, 
social beskyttelse, social integration og 
fattigdomsbekæmpelse), der skal være 
tilgængelig på Eurostats websted

Or. en

Ændringsforslag 49
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.1 – afsnit 3 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kvalitative indikatorer vedrørende 
beskæftigelse, der skelner mellem deltid 
og fuldtid, samt kvalitative indikatorer 
vedrørende arbejdsløshed, der tager højde 
for mennesker, der deltager i 
aktiveringspolitikker, f.eks. 
efteruddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 50
Riikka Manner

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.2 – afsnit 3 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en solid kvalitetsstyring implementeret i 
produktionskæden, herunder også 
opstrømsdata vedrørende offentlige 
finanser og de underliggende 
arbejdsprocesser i medlemsstaterne.

en solid kvalitetsstyring implementeret i 
produktionskæden, udvikling af en 
referenceramme for kvalitetssikring af 
data vedrørende proceduren i forbindelse 
med uforholdsmæssigt store underskud og 
gennemførelse af denne.

Or. fi

Ændringsforslag 51
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.2 – afsnit 3 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

et sæt af sociale indikatorer for at måle 
den økonomiske styring inden for 
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rammerne af Europa 2020-strategien for 
vækst og jobskabelse.

Or. en

Ændringsforslag 52
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Virkningerne af finanskrisen, de øgede 
strømme på tværs af grænserne og 
fragmenteringen af produktionsprocesserne 
har understreget behovet for et mere 
sammenhængende system og bedre måling 
af den globaliserede produktion.

De sociale og økonomiske virkninger af 
finanskrisen, de øgede strømme på tværs af 
grænserne og fragmenteringen af 
produktionsprocesserne har understreget 
behovet for et mere sammenhængende 
system og bedre måling af den 
globaliserede produktion.

Or. en

Ændringsforslag 53
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At forbedre de indikatorer og statistiske 
oplysninger om økonomisk globalisering 
og globale værdikæder, som er til rådighed 
for EU-beslutningstagere og offentligheden 
generelt.

At forbedre de indikatorer og statistiske 
oplysninger om økonomisk globalisering 
og globale værdikæder, som er til rådighed 
for EU-beslutningstagere og offentligheden 
generelt. Disse oplysninger skal bidrage til 
en økonomisk og social vurdering af 
globaliseringen.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 1.3 – afsnit 3 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undersøgelse af globaliseringens sociale 
og økonomiske indvirkninger, herunder 
vurderinger af beskæftigelsen og 
levestandarden.

Or. en

Ændringsforslag 55
Thomas Händel

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økonomiske og sociale resultater Økonomiske og sociale resultater og 
beskæftigelse

Or. de

Ændringsforslag 56
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den økonomiske krise har understreget 
behovet for et sæt makroøkonomiske 
indikatorer af høj kvalitet for bedre at 
forstå og analysere de økonomiske 
konjunkturer og derved lette 
beslutningsprocessen. Den globaliserede 
produktion gør det nødvendigt at udvikle et 

Den økonomiske krise har understreget 
behovet for et sæt makroøkonomiske 
indikatorer af høj kvalitet for bedre at 
forstå og analysere de økonomiske 
konjunkturer i forhold til de sociale 
virkninger og dannelser og derved lette 
beslutningsprocessen. Den globaliserede 
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konsistent system, som gør det lettere at 
fortolke og integrere statistikker fra 
forskellige områder.

produktion gør det nødvendigt at udvikle et 
konsistent system, som gør det lettere at 
fortolke og integrere statistikker fra 
forskellige områder.

Or. el

Ændringsforslag 57
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At supplere målingen af de økonomiske 
resultater med forskellige dimensioner af 
globalisering, livskvalitet, miljømæssig 
bæredygtighed, sundhed, trivsel og social 
samhørighed samt at udvikle et system til 
analyse af den globaliserede produktion.

At supplere målingen af de økonomiske 
resultater med forskellige dimensioner af 
globalisering, livskvalitet, adgang til varer 
og tjenesteydelser, miljømæssig 
bæredygtighed, sundhed, trivsel, social 
samhørighed og social integration samt at 
udvikle et system til analyse af den 
globaliserede produktion.

Or. en

Ændringsforslag 58
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 3 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udarbejdelse af satellitregnskaber for 
mindst to nye områder (f.eks. forskning og 
udvikling, sundhed, socialregnskaber)

udarbejdelse af satellitregnskaber for 
mindst to nye områder (f.eks. forskning og 
udvikling, sundhed, uddannelse, 
socialregnskaber, herunder bolig og 
adgang til tjenesteydelser, social 
integration)

Or. en
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Ændringsforslag 59
Thomas Händel

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 3 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udvikling af et koncept til måling af det 
økonomiske output, idet der ikke 
udelukkende skal ses på BNP.

Or. de

Ændringsforslag 60
Thomas Händel

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 3 – led 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

levering af dataene i en form, så det for 
hver enkelt medlemsstat fremgår, hvilke 
virkninger den økonomiske krise har for 
de beskæftigede og borgerne.

Or. de

Ændringsforslag 61
Thomas Händel

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 3 – led 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bearbejdning af dataene i en form, så det 
for hver enkelt medlemsstat fremgår, 
hvilke virkninger de foranstaltninger, der 
er iværksat for at overvinde den 
økonomiske krise, har for de beskæftigede 
og borgerne.
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Or. de

Ændringsforslag 62
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.1 – afsnit 5 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

harmoniserede boligstatistikker og 
tilhørende statistikker tilgængelige for alle 
medlemsstater.

harmoniserede boligstatistikker og 
tilhørende statistikker tilgængelige for alle 
medlemsstater, herunder adgang til 
prismæssigt overkommelige boliger.

Or. en

Ændringsforslag 63
Riikka Manner

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 2.2 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

et sammenhængende 
miljøregnskabssystem, som er opbygget 
som et "satellitregnskab" til 
nationalregnskabet, og som indeholder 
oplysninger om luftforurening, 
energiforbrug, strømme og reserver af 
vigtige naturressourcer og vand, handel 
med basale og kritiske råstoffer, 
miljøafgifter og udgifter til 
miljøbeskyttelse, herunder eventuelt også 
grøn vækst og offentlige grønne indkøb

et sammenhængende 
miljøregnskabssystem, som er opbygget 
som et "satellitregnskab" til
nationalregnskabet, og som indeholder 
oplysninger om luftforurening, 
energiforbrug, strømme og reserver af 
vigtige naturressourcer og vand, handel 
med basale og kritiske råstoffer, 
miljøafgifter og udgifter til 
miljøbeskyttelse, herunder eventuelt også 
grøn vækst og offentlige grønne indkøb. I 
definitionen af de statistikområder, der 
skal udvikles, skal der tages højde for 
målene i forordning (EF) 691/2011 om 
europæiske miljøøkonomiske regnskaber, 
som vedrører udviklingen af nye moduler 
for miljøøkonomiske regnskaber.

Or. fi
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Ændringsforslag 64
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At forbedre effektiviteten i 
produktionsprocesserne. At tilvejebringe 
kvalitetsstatistik om kerneområder, hvor 
virksomhederne er i centrum, f.eks. 
virksomhedsstatistik, 
konjunkturindikatorer, investeringer i 
menneskelige ressourcer og kompetencer, 
internationale transaktioner, globalisering, 
overvågning af det indre marked, FoU og 
innovation og turisme. Det er særlig 
vigtigt, at der foreligger data om industri-
eller servicesektorer med høj 
værditilvækst.

At forbedre effektiviteten i 
produktionsprocesserne. At tilvejebringe 
statistik af høj kvalitet om kerneområder, 
hvor virksomhederne er i centrum, f.eks. 
virksomhedsstatistik, 
konjunkturindikatorer, investeringer i 
menneskelige ressourcer og kompetencer, 
internationale transaktioner, globalisering, 
overvågning af det indre marked, FoU og 
innovation og turisme. Det er særlig 
vigtigt, at der foreligger data om industri-
eller servicesektorer med høj 
værditilvækst.

Or. en

Ændringsforslag 65
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At forbedre effektiviteten i 
produktionsprocesserne. At tilvejebringe 
kvalitetsstatistik om kerneområder, hvor 
virksomhederne er i centrum, f.eks. 
virksomhedsstatistik, 
konjunkturindikatorer, investeringer i 
menneskelige ressourcer og kompetencer, 
internationale transaktioner, globalisering, 
overvågning af det indre marked, FoU og 
innovation og turisme. Det er særlig 
vigtigt, at der foreligger data om industri-

At forbedre effektiviteten i 
produktionsprocesserne. At tilvejebringe 
kvalitetsstatistik om kerneområder, hvor 
virksomhederne er i centrum, f.eks. 
virksomhedsstatistik, 
konjunkturindikatorer, investeringer i 
menneskelige ressourcer og kompetencer, 
internationale transaktioner, globalisering, 
overvågning af det indre marked, FoU og 
innovation og turisme. Det er særlig 
vigtigt, at der foreligger data om industri-
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eller servicesektorer med høj 
værditilvækst.

eller servicesektorer med høj 
værditilvækst, især inden for den grønne 
sektor eller digitale økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 66
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.1 – afsnit 3 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvalitetsstatistikker om resultater 
vedrørende kerneområder inden for 
innovation og FoU, som er udarbejdet ved 
øget anvendelse af patentregistre og øget 
forskning samt statistisk udnyttelse af 
individuelle mikrodata

statistikker af høj kvalitet om resultater 
vedrørende kerneområder inden for 
innovation og FoU, som er udarbejdet ved 
øget anvendelse af patentregistre og øget 
forskning samt statistisk udnyttelse af 
individuelle mikrodata

Or. en

Ændringsforslag 67
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.1 – afsnit 3 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvalitetsstatistikker om udbud og 
efterspørgsel inden for turisme udarbejdet 
ved bedre dataindsamling og bedre 
sammenkædning af turismedata og data fra 
andre områder

statistikker af høj kvalitet om udbud og 
efterspørgsel inden for turisme udarbejdet 
ved bedre dataindsamling og bedre 
sammenkædning af turismedata og data fra 
andre områder

Or. en

Ændringsforslag 68
Konstantinos Poupakis
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Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europas borgere er i centrum for en lang 
række EU-politikker. Sociale statistikker i 
videste forstand er derfor stærkt efterspurgt 
til støtte for beslutningsprocessen, men kan 
også medvirke til, at borgerne i Europa 
bedre kan vurdere disse politikkers 
indflydelse på deres dagligdag.

Europas borgere er i centrum for en lang 
række EU-politikker. Sociale statistikker i 
videste forstand er derfor stærkt efterspurgt 
til støtte for beslutningsprocessen i lyset af 
deres relation til økonomiske indikatorer, 
men kan også medvirke til, at borgerne i 
Europa bedre kan vurdere disse politikkers 
indflydelse på deres dagligdag.

Or. el

Ændringsforslag 69
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre mennesker og 
migration), arbejdsmarkedet, uddannelse, 
herunder også unges læringsmobilitet, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
sikkerhed, sundhed, handicap, forbrug, fri 
bevægelighed og det indre marked, unges 
mobilitet, teknologisk innovation og ny 
livsstil.

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre og handicappede,
mennesker med en minoritetsbaggrund, 
f.eks. romaer, og migration), 
arbejdsmarkedet, uddannelse, herunder 
førskolepædagogik, voksenuddannelse og 
også unges mobilitet, kultur, fysisk 
aktivitet, livskvalitet, herunder bolig og 
adgang til tjenesteydelser, sikkerhed, 
sundhed, handicap, forbrug, fri 
bevægelighed og det indre marked, unges 
mobilitet, teknologisk innovation og ny 
livsstil.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre mennesker og 
migration), arbejdsmarkedet, uddannelse, 
herunder også unges læringsmobilitet, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
sikkerhed, sundhed, handicap, forbrug, fri 
bevægelighed og det indre marked, unges 
mobilitet, teknologisk innovation og ny 
livsstil.

At tilvejebringe statistikker af høj kvalitet
om kerneområder inden for 
socialpolitikken, hvor borgeren er i 
centrum, f.eks. social samhørighed, 
fattigdom, handicap, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre mennesker og 
migration), arbejdsmarkedet, uddannelse, 
herunder også unges læringsmobilitet, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
sikkerhed, sundhed, handicap, forbrug, fri 
bevægelighed og det indre marked, unges 
mobilitet, teknologisk innovation og ny 
livsstil.

Or. en

Ændringsforslag 71
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre mennesker og 
migration), arbejdsmarkedet, uddannelse, 
herunder også unges læringsmobilitet, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
sikkerhed, sundhed, handicap, forbrug, fri 
bevægelighed og det indre marked, unges 
mobilitet, teknologisk innovation og ny 
livsstil.

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom inklusive 
fænomenet med fattige arbejdstagere, 
demografiske udfordringer (bl.a. ældre 
mennesker og migration), arbejdsmarkedet, 
arbejdsløshed, uddannelse, herunder også 
unges læringsmobilitet, kultur, fysisk 
aktivitet, livskvalitet, sikkerhed, sundhed, 
handicap, forbrug, fri bevægelighed og det 
indre marked, unges mobilitet, teknologisk 
innovation og ny livsstil.
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Or. el

Ændringsforslag 72
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 3 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

statistikker om jobbenes kvalitet og art:
kvalitative indikatorer vedrørende 
beskæftigelse, der skelner mellem deltid 
og fuldtid, samt kvalitative indikatorer 
vedrørende arbejdsløshed, der tager højde 
for mennesker, der deltager i 
aktiveringspolitikker, f.eks. 
efteruddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 73
Karima Delli
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 3 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

statistikker om adgang til ordentlige og 
prismæssigt overkommelige boliger.

Or. en

Ændringsforslag 74
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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Bilag – kapitel 1 – punkt 3.2 – afsnit 3 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

livskvalitetsindikatorer til måling af 
fremskridt i samfundet.

livskvalitetsindikatorer, herunder bolig og 
adgang til tjenesteydelser, til måling af 
fremskridt i samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 75
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker
vedrørende miljø til støtte for 
udformningen af EU-politikker.

At tilvejebringe statistikker af høj kvalitet
vedrørende miljø til støtte for 
udformningen af EU-politikker.

Or. en

Ændringsforslag 76
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.3 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker
vedrørende energi og transport til støtte for 
EU's politikker.

At tilvejebringe statistikker af høj kvalitet
vedrørende energi og transport til støtte for 
EU's politikker.

Or. en

Ændringsforslag 77
Antigoni Papadopoulou

Forslag til forordning
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Bilag – kapitel 1 – punkt 3.3 – afsnit 9 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

produktion og formidling af statistik om 
transportsikkerhed, passagermobilitet, 
vejtrafik og intermodal godstransport

produktion og formidling af statistik om 
transportsikkerhed, passagermobilitet og 
tilgængelighed af forskellige 
transportmidler, vejtrafik og intermodal 
godstransport

Or. en

Ændringsforslag 78
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 1 – punkt 3.3 – afsnit 9 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

produktion og formidling af statistik om 
transportsikkerhed, passagermobilitet, 
vejtrafik og intermodal godstransport

produktion og formidling af statistik om 
transportsikkerhed og tilgængelighed, 
passagermobilitet, vejtrafik og intermodal 
godstransport

Or. en

Ændringsforslag 79
Riikka Manner

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 2 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det europæiske statistiske system står over 
for en stor udfordring: hvordan vil det være 
muligt at levere europæiske statistikker af 
høj kvalitet for at imødekomme den 
stigende efterspørgsel efter statistikker i en 
situation, hvor medlemsstaternes budgetter 
er stærkt beskåret, og der er 
ansættelsesstop i Kommissionen og 
medlemsstaterne. Med de begrænsede 

Kommissionen tager initiativ til at 
begrænse statistikbehovene vedrørende 
statistiske områder. Det europæiske 
statistiske system står over for en stor 
udfordring: hvordan vil det være muligt at 
levere europæiske statistikker af høj 
kvalitet for at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter statistikker i en 
situation, hvor medlemsstaternes budgetter 
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ressourcer på europæisk og nationalt plan 
er det vigtigt at fokusere på prioriteringen 
og forenklingen, som kræver en indsats af 
alle parter i ESS. Der er blevet indført en 
prioriteringsmekanisme som en 
integrerende del af udarbejdelsen af de 
årlige arbejdsprogrammer, og den vil blive 
anvendt i løbet af hele det statistiske 
program 2013-2017. Der skal i denne 
forbindelse bl.a. foretages en årlig 
revurdering af eksisterende statistikbehov, 
som indebærer, at en administrativ 
mekanisme erstattes af en strategisk 
fremgangsmåde under hensyntagen til 
producenternes og respondenternes 
interesser.

er stærkt beskåret, og der er 
ansættelsesstop i Kommissionen og 
medlemsstaterne. Med de begrænsede 
ressourcer på europæisk og nationalt plan 
er det vigtigt at fokusere på prioriteringen 
og forenklingen, som kræver en indsats af 
alle parter i ESS. Der er blevet indført en 
prioriteringsmekanisme som en 
integrerende del af udarbejdelsen af de 
årlige arbejdsprogrammer, og den vil blive 
anvendt i løbet af hele det statistiske 
program 2013-2017. I udarbejdelsen skal 
der også tages hensyn til definitionen af 
negative prioriteter. Der skal i denne 
forbindelse bl.a. foretages en årlig 
revurdering af eksisterende statistikbehov, 
som indebærer, at en administrativ 
mekanisme erstattes af en strategisk 
fremgangsmåde under hensyntagen til 
producenternes og respondenternes 
interesser.

Or. fi

Ændringsforslag 80
Thomas Händel

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 2 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gradvist at indføre en forretningsarkitektur 
for ESS, som skal sikre en mere integreret 
produktion af EU-statistikker, at 
harmonisere og standardisere 
produktionsmetoder og metadata, at 
forbedre den horisontale (statistikområder) 
og vertikale (ESS-partnere) integrering af 
statistiske produktionsprocesser i ESS 
under overholdelse af nærhedsprincippet, 
at anvende og integrere flere datakilder og 
producere statistikker til flere formål.

Gradvist at indføre en forretningsarkitektur 
for ESS, som skal sikre en mere integreret 
produktion af EU-statistikker, at 
harmonisere og standardisere 
produktionsmetoder og metadata, at 
forbedre den horisontale (statistikområder) 
og vertikale (ESS-partnere) integrering af 
statistiske produktionsprocesser i ESS 
under overholdelse af nærhedsprincippet, 
at anvende og integrere flere datakilder og 
producere statistikker til flere formål.
Forbedring af hurtig levering eller 
hyppigere indsamling af data.
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Or. de

Ændringsforslag 81
Thomas Händel

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 2 – punkt 3 – afsnit 2 – led 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forbedret levering af "nødvendige 
oplysninger", dvs. baggrundsinformation 
om, hvordan dataene er indsamlet, om 
dataenes kvalitet og de anvendte metoder, 
så brugerne bedre kan forstå de 
indsamlede data.

Or. de

Ændringsforslag 82
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Bilag – kapitel 2 – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At gøre ESS til den vigtigste datakilde 
vedrørende EU-statistikker for alle brugere 
og især for offentlige og private 
beslutningstagere ved at etablere en 
statistisk informationstjeneste baseret på 
principperne om fri adgang til europæiske 
statistikker.

At gøre ESS til den vigtigste datakilde 
vedrørende EU-statistikker for alle brugere 
og især for offentlige og private 
beslutningstagere ved at etablere en 
statistisk informationstjeneste baseret på 
principperne om fri og nem adgang til 
europæiske statistikker.

Or. el

Ændringsforslag 83
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Bilag – kapitel 2 – punkt 4 – afsnit 6 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

større udbud af mikrodatasæt til brug for 
statistisk forskning.

større udbud af mikrodatasæt til brug for 
statistisk forskning og en lettere adgang til 
data for forskere.

Or. de


