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Τροπολογία 15
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Τα αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα και 
στατιστικές έχουν ζωτική σημασία για τη 
μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των πολιτικών 
και των προγραμμάτων της Ένωσης, 
ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020.

Or. en

Τροπολογία 16
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, το 
ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση 
των ευρωπαϊκών στατιστικών, των κυρίων 
πεδίων και των στόχων των 
προβλεπόμενων δράσεων για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Θα πρέπει να 
καθορίζει προτεραιότητες σχετικά με τις 
ανάγκες σε πληροφορίες με σκοπό την 
εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες θα
πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τους 
πόρους που απαιτούνται σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 
καταρτιστούν οι απαιτούμενες στατιστικές, 
καθώς και σε σχέση με το φόρτο 

(2) Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, το 
ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα θα 
πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση 
των ευρωπαϊκών στατιστικών, των κυρίων 
πεδίων και των στόχων των 
προβλεπόμενων δράσεων για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Θα πρέπει να 
καθορίζει προτεραιότητες σχετικά με τις 
ανάγκες σε πληροφορίες με σκοπό την 
εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες πρέπει 
να σταθμίζονται σε σχέση με τους πόρους 
που απαιτούνται σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο, προκειμένου να καταρτιστούν οι 
απαιτούμενες στατιστικές, καθώς και σε 
σχέση με το φόρτο ανταπόκρισης και με 
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ανταπόκρισης και με τις συναρτώμενες 
δαπάνες των ανταποκρινομένων.

τις συναρτώμενες δαπάνες των 
ανταποκρινομένων αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στη σχέση κόστους-
αποδοτικότητας.

Or. de

Τροπολογία 17
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Θεωρεί ότι η εφαρμογή του 
προγράμματος θα πρέπει να συνιστά 
ευκαιρία για την παραγωγή 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών έτσι ώστε να υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάδοση 
κοινών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 18
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι στατιστικές που αναπτύσσονται, 
παράγονται και διαδίδονται βάσει του 
παρόντος προγράμματος θα πρέπει να 
συντελούν στην εφαρμογή των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές 
εκφράζονται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 

(4) Οι στατιστικές υψηλής ποιότητας που 
αναπτύσσονται, παράγονται και 
διαδίδονται βάσει του παρόντος 
προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας 
για τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων 
και θα πρέπει να συντελούν στην 
εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
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στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη12 και σε άλλες πολιτικές που 
περιλαμβάνονται στις στρατηγικές 
προτεραιότητες της Επιτροπής για την 
περίοδο 2010-2014 (δηλαδή, στην 
ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση, στην κλιματική αλλαγή, 
στην αναμορφωμένη γεωργική πολιτική, 
στην ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, 
στην Ευρώπη των πολιτών και στην 
παγκοσμιοποίηση) και θα πρέπει να 
προάγονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες 
βάσει του παρόντος προγράμματος στις 
οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σαφώς 
να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Ένωσης, όπως αυτές εκφράζονται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη12 και σε 
άλλες πολιτικές που περιλαμβάνονται στις 
στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής 
για την περίοδο 2010-2014 (δηλαδή, στην 
ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση, στην κλιματική αλλαγή, 
στην αναμορφωμένη γεωργική πολιτική, 
στην ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, 
στην Ευρώπη των πολιτών και στην 
παγκοσμιοποίηση) και θα πρέπει να 
προάγονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες 
βάσει του παρόντος προγράμματος στις 
οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σαφώς 
να προσφέρει προστιθέμενη αξία.

Or. en

Τροπολογία 19
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Δεδομένης της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που οδήγησε 
σε οικονομική κρίση, θα πρέπει οι 
στατιστικές έρευνες να εστιάζουν ιδίως
στον αντίκτυπο στους εργαζόμενους και 
τις θέσεις εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 20
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι στατιστικές υψηλής ποιότητας 
είναι επίσης απαραίτητες καθώς μπορούν 
να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοούν 
την ΕΕ και να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 21
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Εκτός αυτού θα πρέπει να αποδοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις στατιστικές 
έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο που 
έχουν στους εργαζομένους και τους 
πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται από 
την ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών ανάμεσα 
σε κράτη και την Τρόικα που στοχεύουν 
στην υπέρβαση της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης. Για αυτόν τον λόγο τα στατιστικά 
στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
ορατότητα των εξελίξεων στα 
μεμονωμένα κράτη μέλη, πχ η ανεργία, η 
εργασιακή κινητικότητα, ο αριθμός και οι 
αλλαγές όσον αφορά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις, ο αριθμός και η ποιότητα 
των θέσεων εργασίας, 
κοινωνικογεωγραφικές αλλαγές ως 
αποτέλεσμα της εργασιακής 
κινητικότητας εντός των κρατών μελών 
στην ΕΕ, από την ΕΕ και προς την ΕΕ, 
μεταβολές στη δομή των πληρωμών και 
τα μέτρα κατάρτισης. 

Or. de
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Τροπολογία 22
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τέταρτον, αφενός οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και, αφετέρου, η 
ανάγκη περαιτέρω μείωσης του φόρτου 
για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες
δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την 
κατάσταση.

– Τέταρτον, αφενός οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυσχεραίνουν ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση.

Or. de

Τροπολογία 23
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για 
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που 
συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (στο εξής «χώρες 
ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»). Θα πρέπει να ληφθεί 
επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και άλλες 
χώρες, και ιδίως οι γειτνιάζουσες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες που 
υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση 
καθώς και οι υποψήφιες ή οι υπό 
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χώρες.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 24
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Έχει διενεργηθεί μια εκ των προτέρων 
αξιολόγηση σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με 
σκοπό την εστίαση του προγράμματος που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό στην 
ανάγκη αποδοτικότητας όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων και την ενσωμάτωση 
δημοσιονομικών περιορισμών ήδη από τη 
φάση σχεδιασμού του προγράμματος. Η 
αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά, επίσης από ανεξάρτητους 
εξωτερικούς αξιολογητές. Για τον σκοπό 
της αξιολόγησης του προγράμματος, θα 
πρέπει κατά το δυνατόν να καθοριστούν 
μετρήσιμοι στόχοι και να καταρτιστούν 
δείκτες.

(14) Έχει διενεργηθεί μια εκ των προτέρων 
αξιολόγηση σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με 
σκοπό την εστίαση του προγράμματος που 
θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό στην 
ανάγκη αποδοτικότητας όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων και την ενσωμάτωση 
δημοσιονομικών περιορισμών ήδη από τη 
φάση σχεδιασμού του προγράμματος. Η 
αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά, επίσης από ανεξάρτητους 
εξωτερικούς αξιολογητές και τα αναγκαία 
συμπεράσματα θα πρέπει να συνάγονται 
από τα αποτελέσματά τους. Για τον σκοπό 
της αξιολόγησης του προγράμματος, θα 
πρέπει κατά το δυνατόν να καθοριστούν 
μετρήσιμοι στόχοι και να καταρτιστούν 
δείκτες.

Or. de

Τροπολογία 25
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζεται το ευρωπαϊκό στατιστικό 
πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2017
(στο εξής «το πρόγραμμα»).

Θεσπίζεται το ευρωπαϊκό στατιστικό 
πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2017
(στο εξής «το πρόγραμμα»). Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνεται στο 
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παράρτημα.

Or. de

Τροπολογία 26
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα επιφέρει προστιθέμενη 
αξία, επειδή διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
στατιστικές επικεντρώνονται στις 
πληροφορίες που χρειάζονται για τον 
σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, 
συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των 
πόρων, επειδή προωθεί δράσεις οι οποίες 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, 
στην παραγωγή και στη διάδοση 
εναρμονισμένων, συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων στατιστικών πληροφοριών.

Το πρόγραμμα επιφέρει προστιθέμενη 
αξία, επειδή διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
στατιστικές επικεντρώνονται στις 
πληροφορίες που χρειάζονται για τον 
σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, 
συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των 
πόρων, επειδή προωθεί δράσεις οι οποίες 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, 
στην παραγωγή και στη διάδοση 
εναρμονισμένων, συγκρίσιμων και 
αξιόπιστων στατιστικών πληροφοριών με 
βάση ενιαία πρότυπα και κοινά κριτήρια 
αξιολόγησης της ποιότητας, και πιο 
συγκεκριμένα με βάση τη «σχετικότητα», 
την «ακρίβεια», «το έγκαιρο», την 
«προσβασιμότητα» και τη «συνοχή».

Or. en

Τροπολογία 27
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι να καταστήσει το ευρωπαϊκό 
στατιστικό σύστημα τον υπ’ αριθμόν ένα

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι να ασφαλίσει και να προωθήσει τη 
θέση του ευρωπαϊκού στατιστικού 
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πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για 
την Ευρώπη.

συστήματος ως  έναν υψηλής ποιότητας
πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για 
την Ευρώπη.

Or. de

Τροπολογία 28
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι να καταστήσει το ευρωπαϊκό 
στατιστικό σύστημα τον υπ’ αριθμόν ένα
πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για
την Ευρώπη.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα να 
παραμείνει ο υπ’ αριθμόν ένα δημόσιος 
πάροχος ευρωπαϊκών στατιστικών 
υψηλής ποιότητας για τους αρμόδιους 
χάραξης πολιτικής, τους δημόσιους 
λειτουργούς, τους επιχειρηματίες, τους 
πολίτες και άλλους χρήστες.

Or. en

Τροπολογία 29
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Στις στατιστικές ενέργειες που έχουν 
αναληφθεί για την εφαρμογή αυτού του 
προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη οι 
πόροι που είναι διαθέσιμοι στις εθνικές 
στατιστικές αρχές και την Επιτροπή και 
η επιβάρυνση παροχής στατιστικών 
στοιχείων. 

Or. fi
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Τροπολογία 30
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στόχος 4: ασφάλιση της ανάπτυξης 
και της εφαρμογής μέσων για την εκ νέου 
ιεράρχηση στατιστικών δραστηριοτήτων, 
την αύξηση της ευελιξίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος και τη βελτίωση 
της ικανότητας του συστήματος να 
ανταποκρίνεται έγκαιρα στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών.

Or. fi

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στόχοι που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο προσδιορίζονται ειδικότερα στο 
παράρτημα παράλληλα με τους δείκτες για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 αποτελούν 
αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου 
προγραμματισμού ο οποίος θα 
περιλαμβάνει μηχανισμό καθορισμού 
προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας. Επιτυγχάνονται με τη 
στενή και συντονισμένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος, που αποτελεί την εταιρική 
σύμπραξη μεταξύ της στατιστικής αρχής 
της Ένωσης και των εθνικών στατιστικών 
υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών.

3. Οι στόχοι που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο προσδιορίζονται ειδικότερα στο 
παράρτημα παράλληλα με τους δείκτες για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 αποτελούν 
αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου 
προγραμματισμού ο οποίος θα 
περιλαμβάνει μηχανισμό καθορισμού 
προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας. Επιτυγχάνονται με τη 
στενή και συντονισμένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος, που αποτελεί την εταιρική 
σύμπραξη μεταξύ της στατιστικής αρχής 
της Ένωσης και των εθνικών στατιστικών 
υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών. Το 
πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη των κατάλληλων μέσων για την 
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ιεράρχηση των στατιστικών 
δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της 
ποιότητας, καθώς και τη μεγαλύτερη 
ευελιξία του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές πρέπει να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των 
χρηστών, των φορέων χάραξης 
πολιτικής, των διοικητικών υπαλλήλων, 
των ερευνητών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του ευρέως κοινού και 
θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες 
για όλους.

Or. en

Τροπολογία 33
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
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Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο φόρτος των ανταποκρινομένων 
στις αιτήσεις στατιστικών έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των 
περιορισμένων πόρων της ΕΕ και των 
κρατών μελών.. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.
Οι επιλεγμένες προτεραιότητες πρέπει να 
τεθούν κατόπιν συμφωνίας με τα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την 
εισαγωγή νέων μέτρων, πρέπει να 
αιτιολογεί τη δράση της προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να παρέχει εγκαίρως 
όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

Or. de

Τροπολογία 34
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
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Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.

Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.
Κατά τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων, πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες ώστε να εξισορροπηθούν οι 
πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από 
τις νέες απαιτήσεις για στατιστικές 
μειώνοντας τις υπάρχουσες στατιστικές 
απαιτήσεις, και αυτό πρέπει να γίνει σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. 
Κατά το σχεδιασμό νέων δράσεων ή  
μεγάλων αλλαγών στις υπάρχουσες 
στατιστικές, η Επιτροπή θα παράσχει την 
αιτιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 
14 (3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 
Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 
των στατιστικών αρχών των κρατών 
μελών και της στατιστικής αρχής της ΕΕ 
αφενός και διεθνών στατιστικών 
οργανισμών αφετέρου προκειμένου να 
διασφαλίζεται ιδίως η συνοχή και η 
συγκρισιμότητα των στατιστικών.

Or. fi

Τροπολογία 35
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων και 
συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών και 
την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας 
του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος 
στο σύνολό του, τηρώντας τις αρχές τις 
ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της 
λογοδοσίας. Λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα με σκοπό τον καλό συντονισμό του 
ΕΣΣ και τον αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο φόρτος των ανταποκρινομένων 
στις αιτήσεις στατιστικών και να γίνει όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση 
των περιορισμένων πόρων της ΕΕ και 
των κρατών μελών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.

Or. en

Τροπολογία 36
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
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ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.

ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων,
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα
και ότι συμμορφώνονται με την αρχή της 
ελεύθερης και διαφανούς πρόσβασης στις 
ευρωπαϊκές στατιστικές.

Or. en

Τροπολογία 37
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του παρόντος προγράμματος
καθορίζεται σε 299,4 εκατομμύρια ευρώ, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται 57,3 
εκατομμύρια ευρώ που καλύπτονται από 
την προγραμματική περίοδο 2007 έως 
2013 και 242,1 εκατομμύρια ευρώ που 
καλύπτονται από την προγραμματική 

1. Προκειμένου να διασφαλιστούν 
αξιόπιστες, συγκρίσιμες και 
αποτελεσματικές από την άποψη του 
κόστους στατιστικές, το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο καθορίζεται σε 299,4 
εκατομμύρια ευρώ, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται 57,3 εκατομμύρια 
ευρώ που καλύπτονται από την 
προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013 και 
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περίοδο 2014 έως 2017. 242,1 εκατομμύρια ευρώ που καλύπτονται 
από την προγραμματική περίοδο 2014 έως 
2017.

Or. en

Τροπολογία 38
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος μπορεί επίσης να 
κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει 
τις δαπάνες που χρειάζονται για τη 
βελτίωση των διαδικασιών και της 
ικανότητας  για παραγωγή στατιστικών 
υψηλής ποιότητας σε εθνικό επίπεδο και 
για τις ανάγκες κατάρτισης εθνικών 
στατιστικολόγων.

Or. en

Τροπολογία 39
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του προγράμματος, η 
Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα 
εργασίας, που πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 και ορίζουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Για την εφαρμογή του προγράμματος, η 
Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα 
εργασίας, που πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 και ορίζουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 40
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του προγράμματος, η 
Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα 
εργασίας, που πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 και ορίζουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Για την εφαρμογή του προγράμματος, η 
Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα 
εργασίας, που πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 και ορίζουν τους επιδιωκόμενους 
στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Όλα τα ετήσια 
προγράμματα υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 41
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Εισαγωγή – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καταμερισμός της εργασίας στο 
ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα έχει ως 
εξής:  οι αρχές των κρατών μελών είναι 
υπεύθυνες για την παραγωγή 
εναρμονισμένων εθνικών στατιστικών 
και η Eurostat για την παραγωγή των 
ευρωπαϊκών στατιστικών με βάση τα 
δεδομένα που παρέχονται από τις εθνικές 
στατιστικές αρχές.

Or. fi
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Τροπολογία 42
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Στόχοι – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Στόχος 1: παροχή ποιοτικών
στατιστικών πληροφοριών για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
να αντικατοπτρίζουν ορθά τις 
προτεραιότητες·

– Στόχος 1: παροχή στατιστικών 
πληροφοριών υψηλής ποιότητας για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
να αντικατοπτρίζουν ορθά τις 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 43
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής της 
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κινητικότητας, υγιής γήρανση και 
παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση της φτώχειας).

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
της αύξησης των νέων στην ανώτατη 
εκπαίδευση ή σε αντίστοιχη 
επαγγελματική κατάρτιση, της 
προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων  
και της μαθησιακής κινητικότητας, υγιής 
γήρανση και παράταση του 
επαγγελματικού βίου και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδίως όσον 
αφορά τα άτομα με αναπηρία και τα 
άτομα που προέρχονται από μειονοτικά 
περιβάλλοντα, με τη μείωση της 
φτώχειας).

Or. en

Τροπολογία 44
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, υγιής γήρανση και 

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης,
μειώνοντας τον  αριθμό των μαθητών 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο,
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παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση της φτώχειας).

συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, υγιής γήρανση και 
παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση των ανθρώπων που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας ή κινδυνεύουν να 
περιπέσουν σε τέτοιες συνθήκες και με τη 
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού).

Or. en

Τροπολογία 45
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, υγιής γήρανση και 
παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση της φτώχειας).

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, υγιής γήρανση και 
παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση της φτώχειας). Οι νέοι 
δείκτες πρέπει να βασίζονται κυρίως σε 
υπάρχον στατιστικό υλικό.
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Τροπολογία 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, υγιής γήρανση και 
παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση της φτώχειας).

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, προαγωγή 
της ποιότητας στην απασχόληση,
εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ όσον 
αφορά την κλιματική αλλαγή και των 
ενεργειακών στόχων, αποδοτικότητα των 
πόρων, βελτίωση των επιπέδων της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
μαθησιακής κινητικότητας, υγιής γήρανση 
και παράταση του επαγγελματικού βίου 
και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης με τη μείωση της φτώχειας).

Or. el

Τροπολογία 47
Κωνσταντίνος Πουπάκης
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• επικαιροποιημένοι δείκτες για τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» (στον τομέα της 
απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, της ενέργειας/κλιματικής 
αλλαγής, της εκπαίδευσης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης) διαθέσιμοι 
στον δικτυακό τόπο της Eurostat·

• επικαιροποιημένοι δείκτες για τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» (στον τομέα της 
απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, της ενέργειας/κλιματικής 
αλλαγής, της εκπαίδευσης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης, της 
καταπολέμησης της φτώχειας) διαθέσιμοι 
στον δικτυακό τόπο της Eurostat·

Or. el

Τροπολογία 48
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• επικαιροποιημένοι δείκτες για τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» (στον τομέα της 
απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, της ενέργειας/κλιματικής 
αλλαγής, της εκπαίδευσης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης) διαθέσιμοι 
στον δικτυακό τόπο της Eurostat·

επικαιροποιημένοι δείκτες για τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» (στον τομέα της 
απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, 
της καινοτομίας, της ενέργειας/κλιματικής 
αλλαγής, της εκπαίδευσης, του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής 
προστασίας και ενσωμάτωσης, και της 
μείωσης της φτώχειας) διαθέσιμοι στον 
δικτυακό τόπο της Eurostat·

Or. en

Τροπολογία 49
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ποιοτικοί δείκτες για την απασχόληση, με 
διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους, 
καθώς επίσης ποιοτικοί δείκτες για την 
ανεργία, στους οποίους να λαμβάνονται 
υπόψη οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε 
πολιτικές ενεργοποίησης όπως η 
κατάρτιση.

Or. en

Τροπολογία 50
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εφαρμογή αυστηρής διαχείρισης της 
ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής, που 
να καλύπτει επίσης τα πρωτογενή 
δημοσιονομικά στοιχεία και τις 
αντίστοιχες ροές εργασίας στα κράτη 
μέλη.

εφαρμογή αυστηρής διαχείρισης της 
ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής,
ανάπτυξη και υλοποίηση πλαισίου 
αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας 
των δεδομένων της διαδικασίας 
υπερβολικού ελλείμματος·

Or. fi

Τροπολογία 51
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δέσμη κοινωνικών δεικτών για την 
παρακολούθηση της οικονομικής 
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διακυβέρνησης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 52
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, η αύξηση των διασυνοριακών 
ροών και ο κατακερματισμός των 
διαδικασιών παραγωγής ανέδειξαν την 
ανάγκη για ένα συνεκτικότερο πλαίσιο και 
μια συνεπέστερη μέτρηση της 
παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αύξηση 
των διασυνοριακών ροών και ο 
κατακερματισμός των διαδικασιών 
παραγωγής ανέδειξαν την ανάγκη για ένα 
συνεκτικότερο πλαίσιο και μια 
συνεπέστερη μέτρηση της 
παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 53
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναβάθμιση των διαθέσιμων δεικτών και 
στατιστικών πληροφοριών για την 
οικονομική παγκοσμιοποίηση και τις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας τόσο για τους 
φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ όσο και 
για το κοινό γενικότερα.

Αναβάθμιση των διαθέσιμων δεικτών και 
στατιστικών πληροφοριών για την 
οικονομική παγκοσμιοποίηση και τις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας τόσο για τους 
φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ όσο και 
για το κοινό γενικότερα. Οι πληροφορίες 
αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
οικονομική και κοινωνική αποτίμηση της 
παγκοσμιοποίησης.
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Or. en

Τροπολογία 54
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.3 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλυση του κοινωνικού και οικονομικού 
αντικτύπου της παγκοσμιοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της 
απασχόλησης και του επιπέδου 
διαβίωσης.

Or. en

Τροπολογία 55
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Or. de

Τροπολογία 56
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οικονομική κρίση κατέδειξε ακόμη 
εντονότερα την ανάγκη ύπαρξης ενός 

Η οικονομική κρίση κατέδειξε ακόμη 
εντονότερα την ανάγκη ύπαρξης ενός 
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συνόλου μακροοικονομικών δεικτών 
υψηλής ποιότητας για να κατανοούνται 
καλύτερα και να αναλύονται οι 
οικονομικές διακυμάνσεις και, συνεπώς, 
να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Η ολοένα πιο 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή καθιστά 
απαραίτητη την ανάπτυξη ενός συνεκτικού 
πλαισίου, που να διευκολύνει την ερμηνεία 
και την ολοκλήρωση στατιστικών 
προερχόμενων από διαφορετικούς τομείς.

συνόλου μακροοικονομικών δεικτών 
υψηλής ποιότητας για να κατανοούνται 
καλύτερα και να αναλύονται οι 
οικονομικές διακυμάνσεις σε σχέση και με 
τις κοινωνικές επιπτώσεις και την 
κοινωνική αναταραχή και, συνεπώς, να 
διευκολύνεται η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Η ολοένα πιο 
παγκοσμιοποιημένη παραγωγή καθιστά 
απαραίτητη την ανάπτυξη ενός συνεκτικού 
πλαισίου, που να διευκολύνει την ερμηνεία 
και την ολοκλήρωση στατιστικών 
προερχόμενων από διαφορετικούς τομείς.

Or. el

Τροπολογία 57
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμπλήρωση της μέτρησης της 
οικονομικής επίδοσης με διάφορες 
διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως η 
ποιότητα ζωής, η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, η υγεία, η ευημερία και η 
κοινωνική συνοχή. Ανάπτυξη ενός 
πλαισίου για την ανάλυση της 
παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Συμπλήρωση της μέτρησης της 
οικονομικής επίδοσης με διάφορες 
διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως η 
ποιότητα ζωής, η πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
η υγεία, η ευημερία και η κοινωνική 
συνοχή και η κοινωνική ένταξη. 
Ανάπτυξη ενός πλαισίου για την ανάλυση 
της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 58
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ανάπτυξη δορυφορικών λογαριασμών για 
τουλάχιστον δύο νέους τομείς (π.χ. έρευνα 
και ανάπτυξη, υγεία, κοινωνικοί 
λογαριασμοί)·

ανάπτυξη δορυφορικών λογαριασμών για 
τουλάχιστον δύο νέους τομείς (π.χ. έρευνα 
και ανάπτυξη, υγεία, παιδεία, κοινωνικοί 
λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένων της 
στέγασης και της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, κοινωνική συνοχή)·

Or. en

Τροπολογία 59
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη σχεδίου για τη μέτρηση της 
απόδοσης της οικονομίας πέρα από το 
αποκλειστικό κριτήριο του ΑΕγχΠ.

Or. de

Τροπολογία 60
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 6β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προετοιμασία των δεδομένων σε μορφή 
που να καθιστά ορατό τον αντίκτυπο της 
οικονομικής κρίσης στους εργαζομένους 
και τους πολίτες σε κάθε επιμέρους 
κράτος μέλος.

Or. de
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Τροπολογία 61
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 6γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προετοιμασία των δεδομένων σε μορφή 
που να καθιστά ορατό τον αντίκτυπο που 
έχουν στους εργαζομένους και τους 
πολίτες τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 62
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 5 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εναρμονισμένες στατιστικές στέγασης και 
συναφείς στατιστικές, διαθέσιμες για όλα 
τα κράτη μέλη.

εναρμονισμένες στατιστικές στέγασης και 
συναφείς στατιστικές, διαθέσιμες για όλα 
τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
της προσιτότητας και της 
προσβασιμότητας της στέγασης.

Or. en

Τροπολογία 63
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ανάπτυξη ενός συνεκτικού συστήματος 
περιβαλλοντικών λογαριασμών ως 
«δορυφορικών λογαριασμών» στους 

ανάπτυξη ενός συνεκτικού συστήματος 
περιβαλλοντικών λογαριασμών ως 
«δορυφορικών λογαριασμών» στους 
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κύριους εθνικούς λογαριασμούς, το οποίο 
θα παρέχει πληροφορίες για τις εκπομπές 
στην ατμόσφαιρα, την κατανάλωση 
ενέργειας, τις ροές και τα αποθέματα των 
υλικών φυσικών πόρων και του νερού, το 
εμπόριο βασικών πρώτων υλών και 
πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, την 
περιβαλλοντική φορολογία και τις δαπάνες 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της 
πράσινης ανάπτυξης ή των πράσινων 
προμηθειών του δημοσίου·

κύριους εθνικούς λογαριασμούς, το οποίο 
θα παρέχει πληροφορίες για τις εκπομπές 
στην ατμόσφαιρα, την κατανάλωση 
ενέργειας, τις ροές και τα αποθέματα των 
υλικών φυσικών πόρων και του νερού, το 
εμπόριο βασικών πρώτων υλών και 
πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, την 
περιβαλλοντική φορολογία και τις δαπάνες 
περιβαλλοντικής προστασίας, 
ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της 
πράσινης ανάπτυξης ή των πράσινων 
προμηθειών του δημοσίου· στον 
προσδιορισμό των προς ανάπτυξη 
τομέων στατιστικής πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του 
κανονισμού 691/2011 σχετικά με τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς 
οικονομικούς λογαριασμούς που αφορούν 
την ανάπτυξη των νέων ενοτήτων 
περιβαλλοντικών οικονομικών 
λογαριασμών.

Or. fi

Τροπολογία 64
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
παραγωγής. Παροχή ποιοτικών 
στατιστικών σε βασικούς τομείς στους 
οποίους οι επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος, όπως στατιστικές για 
τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 
επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 
συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 
παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς, Ε&Α 
και καινοτομία και τουρισμός. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 
διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
παραγωγής. Παροχή ποιοτικών 
στατιστικών υψηλής ποιότητας σε 
βασικούς τομείς στους οποίους οι 
επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος, όπως στατιστικές για τις 
επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 
επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 
συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 
παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς, Ε&Α 
και καινοτομία και τουρισμός. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 
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υψηλής προστιθέμενης αξίας της 
βιομηχανίας ή των υπηρεσιών.

διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 
υψηλής προστιθέμενης αξίας της 
βιομηχανίας ή των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 65
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
παραγωγής. Παροχή ποιοτικών 
στατιστικών σε βασικούς τομείς στους 
οποίους οι επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος, όπως στατιστικές για 
τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 
επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 
συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 
παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς, Ε&Α 
και καινοτομία και τουρισμός. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 
διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 
υψηλής προστιθέμενης αξίας της 
βιομηχανίας ή των υπηρεσιών.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 
παραγωγής. Παροχή ποιοτικών 
στατιστικών σε βασικούς τομείς στους 
οποίους οι επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος, όπως στατιστικές για 
τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, 
επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς 
συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, 
παρακολούθηση της ενιαίας αγοράς, Ε&Α 
και καινοτομία και τουρισμός. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 
διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς 
υψηλής προστιθέμενης αξίας της 
βιομηχανίας ή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
δε στους τομείς της «πράσινης» ή της 
ψηφιακής οικονομίας. 

Or. en

Τροπολογία 66
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς επιδόσεων καινοτομίας 
και Ε&Α με εκτεταμένη χρήση μητρώων 
ευρεσιτεχνιών και ευρεία ερευνητική και 
στατιστική χρήση επιμέρους 
μικροδεδομένων·

παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας σε 
βασικούς τομείς επιδόσεων καινοτομίας 
και Ε&Α με εκτεταμένη χρήση μητρώων 
ευρεσιτεχνιών και ευρεία ερευνητική και 
στατιστική χρήση επιμέρους 
μικροδεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 67
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παροχή ποιοτικών στατιστικών για την 
τουριστική προσφορά και ζήτηση χάρη στη 
βελτιστοποίηση της συλλογής στοιχείων 
και στην καλύτερη ενοποίηση των 
στοιχείων του τουρισμού με στοιχεία 
άλλων τομέων·

παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας 
για την τουριστική προσφορά και ζήτηση 
χάρη στη βελτιστοποίηση της συλλογής 
στοιχείων και στην καλύτερη ενοποίηση 
των στοιχείων του τουρισμού με στοιχεία 
άλλων τομέων·

Or. en

Τροπολογία 68
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στο 
επίκεντρο πολυάριθμων πολιτικών της ΕΕ.
Συνεπώς, οι κοινωνικές στατιστικές με την 
ευρεία έννοια έχουν μεγάλη ζήτηση για 
την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων αλλά και για να είναι σε θέση 
οι ευρωπαίοι πολίτες να εκτιμήσουν τον 

Οι ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στο 
επίκεντρο πολυάριθμων πολιτικών της ΕΕ.
Συνεπώς, οι κοινωνικές στατιστικές με την 
ευρεία έννοια έχουν μεγάλη ζήτηση για 
την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, ιδιαίτερα μέσω της 
συσχέτισής τους με οικονομικούς δείκτες, 
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αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στη ζωή 
τους.

αλλά και για να είναι σε θέση οι ευρωπαίοι 
πολίτες να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο 
αυτών των πολιτικών στη ζωή τους.

Or. el

Τροπολογία 69
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και η μετανάστευση), η αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η 
κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και 
η ενιαία αγορά, η κινητικότητα της 
νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι 
νέες επιλογές τρόπου ζωής.

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι, τα άτομα 
μειονοτικής καταγωγής, π.χ. οι Ρομά, και 
η μετανάστευση), η αγορά εργασίας, η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 
βαθμίδων εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, και της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων της στέγασης και 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες, η ασφάλεια, 
η υγεία, η αναπηρία και περιβάλλον και 
υπηρεσίες χωρίς φραγμούς, η κατανάλωση, 
η ελεύθερη κυκλοφορία και η ενιαία 
αγορά, η κινητικότητα της νεολαίας, η 
τεχνολογική καινοτομία και οι νέες 
επιλογές τρόπου ζωής.

Or. en

Τροπολογία 70
Αντιγόνη Παπαδοπούλου



PE487.671v01-00 34/40 AM\898342EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και η μετανάστευση), η αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η 
κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και 
η ενιαία αγορά, η κινητικότητα της 
νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι 
νέες επιλογές τρόπου ζωής.

Παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας 
σε βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, η αναπηρία,
οι δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και η μετανάστευση), η αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η 
κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και 
η ενιαία αγορά, η κινητικότητα της 
νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι 
νέες επιλογές τρόπου ζωής.

Or. en

Τροπολογία 71
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και η μετανάστευση), η αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η 
κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και 
η ενιαία αγορά, η κινητικότητα της 

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια
συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου 
των φτωχών εργαζομένων, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και η μετανάστευση), η αγορά 
εργασίας, η ανεργία, η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της 
μαθησιακής κινητικότητας των νέων, ο 
πολιτισμός, η σωματική άσκηση, η 
ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η υγεία, η 
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νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι 
νέες επιλογές τρόπου ζωής.

αναπηρία, η κατανάλωση, η ελεύθερη 
κυκλοφορία και η ενιαία αγορά, η 
κινητικότητα της νεολαίας, η τεχνολογική 
καινοτομία και οι νέες επιλογές τρόπου 
ζωής.

Or. el

Τροπολογία 72
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά 
με τη φύση και την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας: ποιοτικοί δείκτες για την 
απασχόληση, με διάκριση μεταξύ μερικής 
και πλήρους, καθώς επίσης ποιοτικοί 
δείκτες για την ανεργία, στους οποίους να 
λαμβάνονται υπόψη οι άνθρωποι που 
συμμετέχουν σε πολιτικές ενεργοποίησης 
όπως η κατάρτιση.

Or. en

Τροπολογία 73
Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή στατιστικών σχετικά με την 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή 
στέγαση.
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Or. en

Τροπολογία 74
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2 – παράγραφος 3 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παροχή δεικτών ποιότητας ζωής για τη 
μέτρηση της προόδου των κοινωνιών.

παροχή δεικτών ποιότητας ζωής, μεταξύ 
άλλων για τη στέγαση και την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες, για τη μέτρηση της προόδου 
των κοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 75
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών περιβαλλοντικών 
στατιστικών για την υποστήριξη της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής στην ΕΕ.

Παροχή περιβαλλοντικών στατιστικών 
υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικής στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 76
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών στατιστικών ενέργειας 
και μεταφορών για την υποστήριξη των 
πολιτικών της ΕΕ.

Παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών 
ενέργειας και μεταφορών για την 
υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ.
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Τροπολογία 77
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.3 – παράγραφος 9 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παραγωγή και διάδοση στατιστικών για 
την ασφάλεια των μεταφορών, την 
κινητικότητα των επιβατών, τη μέτρηση 
της οδικής κυκλοφορίας και τις 
διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές·

παραγωγή και διάδοση στατιστικών για 
την ασφάλεια των μεταφορών και την 
προσβασιμότητα των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς, την κινητικότητα και την 
προσβασιμότητα των επιβατών, τη 
μέτρηση της οδικής κυκλοφορίας και τις 
διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 78
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.3 – παράγραφος 9 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παραγωγή και διάδοση στατιστικών για 
την ασφάλεια των μεταφορών, την 
κινητικότητα των επιβατών, τη μέτρηση 
της οδικής κυκλοφορίας και τις 
διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές·

παραγωγή και διάδοση στατιστικών για 
την ασφάλεια των μεταφορών και την 
προσβασιμότητα, την κινητικότητα των 
επιβατών, τη μέτρηση της οδικής 
κυκλοφορίας και τις διατροπικές 
εμπορευματικές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 79
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα έχει να 
αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση: πώς 
να παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές 
υψηλής ποιότητας για να ικανοποιήσει τις 
αυξανόμενες ανάγκες για στατιστικές σε 
μια συγκυρία αισθητά μειωμένων 
προϋπολογισμών στα κράτη μέλη και 
μηδενικής ανάπτυξης όσον αφορά την 
πολιτική ανθρώπινων πόρων στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Λόγω των 
περιορισμών αυτών στους πόρους σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να δοθεί έμφαση στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και στα μέτρα 
απλούστευσης, πράγμα που απαιτεί τη 
δέσμευση όλων των εταίρων του ΕΣΣ. 
Έχει εισαχθεί μηχανισμός καθορισμού 
προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας κατάρτισης των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας και θα 
εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του ΕΣΠ 
2013-2017. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, 
ότι θα επανεξετάζονται ετησίως οι 
υπάρχουσες στατιστικές απαιτήσεις, αφού 
θα αντικατασταθεί ο διοικητικός 
μηχανισμός από μια στρατηγική 
προσέγγιση σύμφωνα με την οποία θα 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των 
χρηστών, των παραγωγών και των 
ανταποκρινομένων.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για τη μείωση των απαιτήσεων σε 
στατιστικά στοιχεία στους διάφορους 
τομείς στατιστικής. Το ευρωπαϊκό 
στατιστικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει 
μια μεγάλη πρόκληση: πώς να παράσχει 
ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας 
για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες 
ανάγκες για στατιστικές σε μια συγκυρία 
αισθητά μειωμένων προϋπολογισμών στα 
κράτη μέλη και μηδενικής ανάπτυξης όσον 
αφορά την πολιτική ανθρώπινων πόρων 
στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Λόγω 
των περιορισμών αυτών στους πόρους σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να δοθεί έμφαση στον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και στα μέτρα 
απλούστευσης, πράγμα που απαιτεί τη 
δέσμευση όλων των εταίρων του ΕΣΣ. 
Έχει εισαχθεί μηχανισμός καθορισμού 
προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας κατάρτισης των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας και θα 
εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του ΕΣΠ 
2013-2017. Στην προετοιμασία αυτή 
πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη ο 
ορισμός των αρνητικών προτεραιοτήτων.
Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα 
επανεξετάζονται ετησίως οι υπάρχουσες 
στατιστικές απαιτήσεις, αφού θα 
αντικατασταθεί ο διοικητικός μηχανισμός 
από μια στρατηγική προσέγγιση σύμφωνα 
με την οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα των χρηστών, των παραγωγών 
και των ανταποκρινομένων.

Or. fi

Τροπολογία 80
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σταδιακή εφαρμογή μιας επιχειρησιακής 
αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ που να δίνει τη 
δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης 
παραγωγής στατιστικών της ΕΕ· 
εναρμόνιση και τυποποίηση των μεθόδων 
στατιστικής παραγωγής και των 
μεταδεδομένων· αναβάθμιση της 
οριζόντιας ολοκλήρωσης (μεταξύ 
στατιστικών τομέων) και της κάθετης 
ολοκλήρωσης (μεταξύ εταίρων του ΕΣΣ) 
των διαδικασιών στατιστικής παραγωγής 
στο ΕΣΣ σε σχέση με την αρχή της 
επικουρικότητας· χρήση και ένταξη στο 
σύστημα πολλαπλών πηγών στοιχείων· 
παραγωγή στατιστικών πολλαπλών 
χρήσεων.

Σταδιακή εφαρμογή μιας επιχειρησιακής 
αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ που να δίνει τη 
δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης 
παραγωγής στατιστικών της ΕΕ· 
εναρμόνιση και τυποποίηση των μεθόδων 
στατιστικής παραγωγής και των 
μεταδεδομένων· αναβάθμιση της 
οριζόντιας ολοκλήρωσης (μεταξύ 
στατιστικών τομέων) και της κάθετης 
ολοκλήρωσης (μεταξύ εταίρων του ΕΣΣ) 
των διαδικασιών στατιστικής παραγωγής 
στο ΕΣΣ σε σχέση με την αρχή της 
επικουρικότητας· χρήση και ένταξη στο 
σύστημα πολλαπλών πηγών στοιχείων· 
παραγωγή στατιστικών πολλαπλών 
χρήσεων· αύξηση της ταχύτητας με την 
οποία παρέχονται τα δεδομένα και/ή της 
συχνότητας συλλογής τους.

Or. de

Τροπολογία 81
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βελτίωση της παροχής των «αναγκαίων 
πληροφοριών», δηλ. των στοιχείων 
σχετικά με τον τρόπο συλλογής των 
δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων 
και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα τα 
συλλεγόμενα δεδομένα. 

Or. de
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Τροπολογία 82
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάδειξη του ΕΣΣ ως πρώτης πηγής 
στοιχείων στις στατιστικές της ΕΕ για 
όλους τους χρήστες και ειδικά για τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λήψης 
αποφάσεων, χάρη στην παροχή μιας 
ποιοτικής υπηρεσίας στατιστικής 
πληροφόρησης βασιζόμενης στις αρχές της 
ελεύθερης πρόσβασης στις ευρωπαϊκές 
στατιστικές.

Ανάδειξη του ΕΣΣ ως πρώτης πηγής 
στοιχείων στις στατιστικές της ΕΕ για 
όλους τους χρήστες και ειδικά για τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λήψης 
αποφάσεων, χάρη στην παροχή μιας 
ποιοτικής υπηρεσίας στατιστικής 
πληροφόρησης βασιζόμενης στις αρχές της 
ελεύθερης και εύκολης πρόσβασης στις 
ευρωπαϊκές στατιστικές.

Or. el

Τροπολογία 83
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 4 – παράγραφος 6 – περίπτωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αύξηση της προσφοράς συνόλων 
μικροδεδομένων για σκοπούς στατιστικής 
έρευνας.

αύξηση της προσφοράς συνόλων 
μικροδεδομένων για σκοπούς στατιστικής 
έρευνας και ευκολότερη πρόσβαση των 
ερευνητών στα δεδομένα..
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