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Emenda 15
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Dejta empirika u statistika solidi 
huma ta’ importanza vitali sabiex jitkejjel 
il-progress u tiġi evalwata l-effiċjenza tal-
politiki u l-programmi tal-Unjoni, 
speċjalment fil-kuntest tal-Istrateġija UE 
2020.

Or. en

Emenda 16
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Skont dak ir-Regolament, il-programm 
statistiku Ewropew għandu jipprovdi l-
qafas għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-
tixrid ta’ statistika Ewropea, l-oqsma 
ewlenin u l-għanijiet tal-azzjonijiet 
maħsuba għal perjodu li ma jabiżx il-
ħames snin. Għandu jistabbilixxi 
prijoritajiet li jikkonċernaw il-ħtiġijiet għal 
informazzjoni għall-fini li jitwettqu l-
attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
ħtiġijiet għandhom jitqiesu meta mqabbla
mar-riżorsi meħtieġa fuq livell tal-Unjoni u 
dak nazzjonali sabiex tiġi pprovduta l-
istatistika meħtieġa, kif ukoll meta 
mqabbla mal-piż tar-rispons u l-ispejjeż 
assoċjati ta’ min iwieġeb.

(2) Skont dak ir-Regolament, il-programm 
statistiku Ewropew għandu jipprovdi l-
qafas għall-iżvilupp, il-produzzjoni u t-
tixrid ta’ statistika Ewropea, l-oqsma 
ewlenin u l-għanijiet tal-azzjonijiet 
maħsuba għal perjodu li ma jabiżx il-
ħames snin. Għandu jistabbilixxi 
prijoritajiet li jikkonċernaw il-ħtiġijiet għal 
informazzjoni għall-fini li jitwettqu l-
attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
ħtiġijiet iridu jitqiesu apparagun tar-
riżorsi meħtieġa fuq livell tal-Unjoni u dak 
nazzjonali sabiex tiġi pprovduta l-
istatistika meħtieġa, kif ukoll meta 
mqabbla mal-piż tar-rispons u l-ispejjeż 
assoċjati ta’ min iwieġeb, filwaqt li 
tingħata attenzjoni partikolari għall-kost 
effettività.

Or. de
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Emenda 17
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jikkunsidra li l-implimentazzjoni tal-
programm għandha tkun opportunità biex 
tiġi prodotta statistika Ewropea 
armonizzata sabiex isir kontribut għall-
iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid ta’ 
informazzjoni statistika komparabbli u 
affidabbli fil-livell Ewropew.

Or. en

Emenda 18
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-istatistika żviluppata, prodotta u 
mxerrda taħt dan il-programm għandhom 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni Ewropea, kif rifless 
fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, l-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u 
politiki oħra indirizzati fil-prijoritajiet 
strateġiċi tal-Kummissjoni għall-2010-
2014 (jiġifieri governanza ekonomika 
msaħħa u integrata, tibdil fil-klima, politika 
agrikola rriformata, tkabbir u koeżjoni 
soċjali, l-Ewropa tal-persuni u l-
globalizzazzjoni) u għandhom jiġu mħeġġa
permezz ta’ azzjonijiet iffinanzjati taħt dan 
il-programm fejn l-Unjoni Ewropea tista’ 
ġġib valur miżjud ċar.

(4) L-istatistika ta’ kwalità għolja
żviluppata, prodotta u mxerrda fil-qafas ta'
dan il-programm hija vitali għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u 
għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
Ewropea, kif rifless fit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u politiki
oħra indirizzati fil-prijoritajiet strateġiċi 
tal-Kummissjoni għall-2010-2014 (jiġifieri 
governanza ekonomika msaħħa u integrata, 
tibdil fil-klima, politika agrikola 
rriformata, tkabbir u koeżjoni soċjali, l-
Ewropa taċ-ċittadini u l-globalizzazzjoni) 
u għandha titrawwem permezz ta’ 
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azzjonijiet iffinanzjati fl-ambitu ta' dan il-
programm fejn l-Unjoni Ewropea tista’ 
ġġib valur miżjud ċar.

Or. en

Emenda 19
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fid-dawl tal-kriżi finanzjarja globali 
li wasslet għal kriżi ekonomika, 
għandhom jitwettqu studji statistiċi b’mod 
partikolari dwar l-impatt fuq il-ħaddiema 
u l-impjiegi. 

Or. de

Emenda 20
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-istatistika ta’ kwalità għolja hija 
indispensabbli wkoll bħala għajnuna 
għaċ-ċittadini sabiex jifhmu l-UE u 
jipparteċipaw fil-proċess demokratiku.

Or. en

Emenda 21
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Barra minn hekk, fl-istudji statistiċi 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
fir-rigward tal-impatt fuq il-ħaddiema u ċ-
ċittadini tal-miżuri meħuda mill-UE fi 
ftehimiet bejn l-istati u t-Trojka sabiex 
tingħeleb il-kriżi finanzjarja u ekonomika. 
Għal dak l-għan, għandha tinġabar dejta 
statistika b’tali mod li tiġi żgurata l-
viżibilità tal-iżviluppi fl-Istati Membri 
individwali, eż. il-qgħad, iċ-ċaqliq fl-
impjiegi, l-ammont ta’ ħlasijiet tat-
trasferiment soċjali u l-bidliet fihom, l-
għadd u l-kwalità ta’ impjiegi, il-bidliet 
soċjoġeografiċi li jirriżultaw miċ-ċaqliq 
tal-impjiegi fi ħdan l-Istati Membri, fi 
ħdan l-UE, mill-UE u ġewwa l-UE, u l-
bidliet fl-istruttura tal-ħlasijiet u l-miżuri 
ta’ taħriġ. 

Or. de

Emenda 22
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 5 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-raba’ nett, il-limiti baġitarji kemm fuq 
livell nazzjonali kif ukoll dak Ewropew kif 
ukoll il-ħtieġa li jitnaqqas iżjed il-piż fuq 
l-impriżi u ċ-ċittadini jkabbru l-isfida 
ppreżentata minn din is-sitwazzjoni.

Ir-raba’, il-limiti baġitarji kemm fuq livell 
nazzjonali kif ukoll dak Ewropew ikabbru
l-isfida ppreżentata minn din is-
sitwazzjoni.

Or. de

Emenda 23
Franz Obermayr
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandu jsir provvediment sabiex il-
Programm jinfetaħ għall-parteċipazzjoni 
tal-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles li qegħdin jipparteċipaw 
fiż-Żona Ekonomika Ewropea (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa ”l-pajjiżi 
EFTA/ŻEE”). Għandhom isiru wkoll 
provvedimenti sabiex il-Programm 
jinfetaħ għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi 
oħra, b’mod partikolari l-pajjiżi tal-viċinat 
tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li qegħdin 
japplikaw għal sħubija tal-Unjoni 
Ewropea, jew huma kandidati għaliha, 
jew li qed jaċċedu għaliha.

imħassar

Or. de

Emenda 24
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Twettqet evalwazzjoni ex-ante skont 
il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
sabiex tiffoka l-programm stabbilit minn 
dan ir-Regolament dwar il-ħtieġa għal 
effikaċja fl-ilħuq tal-għanijiet u sabiex il-
limiti baġitarji jiġu inkorporati mill-fażi ta’ 
tfassil tal-programm ’il quddiem. Il-valur u 
l-impatt tal-miżuri meħuda taħt il-
Programm għandhom jiġu mmonitorjati u 
evalwati regolarment, inkluż minn 
evalwaturi esterni indipendenti. Għall-fini 
li jiġi evalwat il-programm, ġew 
ifformolati għanijiet li jistgħu jitkejlu u 
ġew żviluppati indikaturi.

(14) Twettqet evalwazzjoni ex-ante skont 
il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda, 
sabiex tiffoka l-programm stabbilit minn 
dan ir-Regolament dwar il-ħtieġa għal 
effikaċja fl-ilħuq tal-għanijiet u sabiex il-
limiti baġitarji jiġu inkorporati mill-fażi ta’ 
tfassil tal-programm ’il quddiem. Il-valur u 
l-impatt tal-miżuri meħuda fil-qafas tal-
Programm għandhom jiġu mmonitorjati u 
evalwati regolarment, inkluż minn 
evalwaturi esterni indipendenti u l-
konklużjonijiet neċessarji għandhom 
jinsiltu mir-riżultati tagħhom. Għall-fini li 
jiġi evalwat il-programm, ġew ifformolati 
għanijiet li jistgħu jitkejlu u ġew żviluppati 
indikaturi.
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Or. de

Emenda 25
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm statistiku Ewropew għall-
perjodu 2013 sal-2017 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ bħala ‘il-programm’) 
qiegħed jiġi stabbilit b’dan.

Il-programm statistiku Ewropew għall-
perjodu 2013 sal-2017 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ bħala ‘il-programm’) 
qiegħed jiġi stabbilit b’dan. Il-programm 
huwa inkluż fl-Anness.

Or. de

Emenda 26
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm jirrappreżenta l-valur miżjud 
tal-iżgurar li l-istatistika Ewropea tkun 
iffukata fuq l-informazzjoni meħtieġa għat-
tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, dan jikkontribwixxi 
għall-użu effettiv tar-riżorsi billi jrawwem 
azzjonijiet li jipprovdu kontribut essenzjali 
lejn l-iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid ta’ 
informazzjoni statistika armonizzata, 
paragunabbli u affidabbli.

Il-programm jirrappreżenta l-valur miżjud 
tal-iżgurar li l-istatistika Ewropea tkun 
iffukata fuq l-informazzjoni meħtieġa għat-
tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-politiki tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, dan jikkontribwixxi għall-użu 
effettiv tar-riżorsi billi jrawwem azzjonijiet 
li jipprovdu kontribut essenzjali lejn l-
iżvilupp, il-produzzjoni u t-tixrid ta’ 
informazzjoni statistika armonizzata, 
paragunabbli u affidabbli, abbażi ta’ 
standards uniformi u kriterji ta’ 
valutazzjoni tal-kwalità komuni, b’mod 
partikolari "ir-relevanza", "l-eżattezza", 
"il-puntwalità", "l-aċċessibilità" u "l-
koerenza".

Or. en
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Emenda 27
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li s-
Sistema Statistika Ewropea ssir il-fornitur 
ewlieni ta’ statistika ta’ kwalità għolja 
dwar l-Ewropa.

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li 
jiżgura u jippromwovi l-istatus tas-
Sistema Statistika Ewropea bħala l-
fornitur ta’ kwalità għolja ta’ statistika ta’ 
kwalità għolja dwar l-Ewropa

Or. de

Emenda 28
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li s-
Sistema Statistika Ewropea ssir il-fornitur
ewlieni ta’ statistika ta’ kwalità għolja 
dwar l-Ewropa.

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li s-
Sistema Statistika Ewropea tibqa’ l-
fornitur pubbliku ewlieni ta’ statistika 
Ewropea ta’ kwalità għolja, għal dawk li 
jfasslu l-politika, għall-amministraturi 
pubbliċi, għall-imprendituri, għaċ-
ċittadini u għal utenti oħrajn.

Or. en

Emenda 29
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-azzjonijiet statistiċi meħuda għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-programm 
għandhom jiġu kkunsidrati kemm ir-
riżorsi disponibbli għall-awtoritajiet tal-
istatistika nazzjonali u għall-Kummissjoni 
kif ukoll il-piż tar-rispons. 

Or. fi

Emenda 30
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

istiċi

3a. Għan 4: li jiżgura l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ strumenti biex jiġu 
prijoritizzati mill-ġdid l-attivitajiet 
statistiċi, tiżdied il-flessibilità tas-Sistema 
Statistika Ewropea u titjieb il-kapaċità 
tas-sistema biex tirreaġixxi fi żmien 
opportun għall-bidliet fil-ħtiġijiet tal-
utenti.

Or. fi

Emenda 31
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għanijiet imsemmija f’dan l-Artikolu 
huma speċifikati fl-Anness flimkien mal-
indikaturi użati għall-monitoraġġ u l-
implimentazzjoni tal-programm. Skont ir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 huma 
għandhom ikunu soġġetti għall-ippjanar 
annwali dettaljat li se jinkludi mekkaniżmu 
ta' twaqqif ta' prijoritajiet bħala parti 
integrali tal-proċess. Huma għandhom 
jintlaħqu permezz ta’ kooperazzjoni mill-
qrib u kkoordinata fis-Sistema Statistika 
Ewropea, li hija s-sħubija bejn l-awtorità 
statistika tal-Unjoni u l-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u awtoritajiet nazzjonali oħra.

3. L-għanijiet imsemmija f’dan l-Artikolu 
huma speċifikati fl-Anness flimkien mal-
indikaturi użati għall-monitoraġġ u l-
implimentazzjoni tal-programm. Skont ir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 huma 
għandhom ikunu soġġetti għall-ippjanar 
annwali dettaljat li se jinkludi mekkaniżmu 
ta' twaqqif ta' prijoritajiet bħala parti 
integrali tal-proċess. Huma għandhom 
jintlaħqu permezz ta’ kooperazzjoni mill-
qrib u kkoordinata fis-Sistema Statistika 
Ewropea, li hija s-sħubija bejn l-awtorità 
statistika tal-Unjoni u l-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u awtoritajiet nazzjonali oħra.
Il-programm għandu jinkludi l-iżvilupp 
ta’ strumenti xierqa għall-
prijoritizzazzjoni tal-attivitajiet statistiċi u 
għat-tisħiħ tal-kwalità u l-flessibilità ikbar 
tas-Sistema Statistika Ewropea.

Or. en

Emenda 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istatistika Ewropea għandha sservi 
l-interessi tal-utenti, dawk li jfasslu l-
politika, l-amministraturi, ir-riċerkaturi, 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku b'mod ġenerali u 
għandha tkun aċċessibbli faċilment għal 
kulħadd.

Or. en
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Emenda 33
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzati u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jirrispondu l-
istatistika. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika tal-Unjoni għandhom 
jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità 
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzata u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż fuq dawk li 
jiġu mistoqsija sabiex jiġi żgurat użu aħjar 
tar-riżorsi limitati tal-UE u tal-Istati 
Membri. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika tal-Unjoni għandhom 
jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità 
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.
Il-prijoritajiet magħżula għandhhom jiġu 
stabbiliti bi ftehim mal-Istati Membri. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni, meta 
tkun qed tintroduċi miżuri ġodda, 
għandha tiġġustifika l-azzjoni tagħha lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew u 
għandha tipprovdi l-informazzjoni 
relevanti kollha fi żmien xieraq.

Or. de

Emenda 34
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzati u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jirrispondu l-
istatistika. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika tal-Unjoni għandhom 
jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità 
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzata u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jiġu mistoqsija. 
L-awtoritajiet nazzjonali u l-awtorità 
statistika tal-Unjoni għandhom jiżguraw li 
l-istatistika Ewropea tikkonforma mal-
istandards ta’ kwalità Ewropej u sservi l-
ħtiġijiet tal-utenti istituzzjonali, il-
gvernijiet, l-awtoritajiet reġjonali, l-
istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.
Fl-iffissar tal-prijoritajiet, għandu jsir 
sforz biex jiġu bbilanċati l-ispejjeż 
addizzjonali li jirriżultaw mir-rekwiżiti ta’ 
statistika ġodda billi jitnaqqsu r-rekwiżiti 
ta’ statistika eżistenti, u dan għandu jsir 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri. Fl-ippjanar ta’ azzjonijiet ġodda 
jew bidliet kbar għall-istatistika eżistenti, 
il-Kummissjoni għandha tagħti r-
raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 14(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 223/2003 dwar 
l-istatistika Ewropea. Il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet tal-istatistika tal-Istati 
Membri u l-awtorità tal-istatistika tal-UE 
fuq naħa waħda u l-korpi tal-istatistika 
internazzjonali, fuq in-naħa l-oħra, 
għandha tiġi intensifikata sabiex tiġi 
żgurata b'mod partikolari l-konsistenza u 
l-komparabilità tal-istatistika.

Or. fi
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Emenda 35
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzati u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jirrispondu l-
istatistika. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika tal-Unjoni għandhom 
jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità 
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja, armonizzata u paragunabbli u li 
jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-
Sistema Statistika Ewropea b’mod 
ġenerali, biex b’hekk jiġu rispettati l-
prinċipji ta’ integrità, indipendenza u 
responsabbiltà. Għandhom jittieħdu miżuri 
xierqa għall-iżgurar ta' koordinazzjoni 
tajba u twaqqif ta' prijoritajiet effikaċi fl-
ESS sabiex isir kontribut għat-tnaqqis tal-
piż amministrattiv fuq dawk li jiġu 
mistoqsija, kif ukoll għall-użu l-aktar 
effiċjenti tar-riżorsi limitati fil-livell tal-
UE u f’dak nazzjonali. L-awtoritajiet 
nazzjonali u l-awtorità statistika tal-Unjoni 
għandhom jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità 
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 36
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jiġi implimentat skont Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
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il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzati u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jirrispondu l-
istatistika. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika tal-Unjoni għandhom 
jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità 
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.

il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzata u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jiġu mistoqsija. 
L-awtoritajiet nazzjonali u l-awtorità 
statistika tal-Unjoni għandhom jiżguraw li 
l-istatistika Ewropea tikkonforma mal-
istandards ta’ kwalità Ewropej u sservi l-
ħtiġijiet tal-utenti istituzzjonali, il-
gvernijiet, l-awtoritajiet reġjonali, l-
istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea, 
b’konformità mal-prinċipju ta’ aċċess 
liberu u trasparenti għall-istatistika 
Ewropea.

Or. en

Emenda 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-programm
qiegħed b’dan jiġi stabbilit f’Eur 299.4 
miljun, inklużi Eur 57,3 miljun koperti 
mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007 
sal-2013 u Eur 242,1 miljun koperti bil-
perjodu ta' programmazzjoni 2014 sal-
2017.

1. Sabiex tiġi żgurata statistika affidabbli, 
paragunabbli u kosteffettiva, il-pakkett 
finanzjarju qiegħed b’dan jiġi stabbilit għal
Eur 299.4 miljun, inklużi Eur 57,3 miljun 
koperti mill-perjodu ta’ programmazzjoni 
2007 sal-2013 u Eur 242,1 miljun koperti 
bil-perjodu ta' programmazzjoni 2014 sal-
2017.

Or. en
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Emenda 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju tal-Programm jista’ 
jiġi allokat ukoll b’tali mod li jiġu koperti 
l-ispejjeż meħtieġa għat-titjib tal-proċess u 
l-kapaċità ta’ produzzjoni ta’ statistika ta’ 
kwalità għolja, fil-livell nazzjonali, u 
għall-ħtiġijiet ta’ taħriġ tal-esperti tal-
istatistika nazzjonali.

Or. en

Emenda 39
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex timplimenta l-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta programmi 
ta’ ħidma annwali li għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 u 
għandhom jistabbilixxu l-għanijiet li 
għandhom jintlaħqu u r-riżultati mistennija.

Sabiex timplimenta l-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta programmi 
ta’ ħidma annwali li għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 u 
għandhom jistabbilixxu l-għanijiet li 
għandhom jintlaħqu u r-riżultati mistennija, 
b’konformità mal-objettivi msemmija fl-
Artikolu 4 tar-Regolament preżenti.

Or. en

Emenda 40
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex timplimenta l-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta programmi 
ta’ ħidma annwali li għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 u 
għandhom jistabbilixxu l-għanijiet li 
għandhom jintlaħqu u r-riżultati mistennija.

Sabiex timplimenta l-programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta programmi 
ta’ ħidma annwali li għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 u 
għandhom jistabbilixxu l-għanijiet li 
għandhom jintlaħqu u r-riżultati mistennija.
Kull programm annwali għandu jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew.

Or. de

Emenda 41
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness – Introduzzjoni – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqassim tax-xogħol fis-Sistema 
Statistika Ewropea għandu jkun kif ġej: l-
awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom 
ikunu responsabbli għall-produzzjoni ta’ 
statistika nazzjonali armonizzata, u l-
Eurostat għandu jkun responsabbli għall-
produzzjoni ta’ statistika Ewropea abbażi 
tad-dejta pprovduta mill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-istatistika.

Or. fi

Emenda 42
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – Għanijiet – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Għan 1: jipprovdi informazzjoni – Għan 1: jipprovdi informazzjoni 
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statistika ta’ kwalità għall-appoġġ tal-
iżvilupp, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni Ewropea li jirriflettu 
tajjeb il-prijoritajiet;

statistika ta’ kwalità għolja għall-appoġġ 
tal-iżvilupp, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
Ewropea li jirriflettu tajjeb il-prijoritajiet;

Or. en

Emenda 43
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 
tal-faqar).

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inklużi l-prevenzjoni tat-tluq 
bikri mill-iskola u ż-żieda fin-numru ta’ 
żgħażagħ fl-edukazzjoni għolja jew 
f’edukazzjoni vokazzjonali ekwivalenti, il-
promozzjoni tat-tagħlim tal-adulti u l-
mobilità tat-tagħlim, it-tixjiħ attiv u 
b’saħħtu, u l-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali, b’attenzjoni speċjali fir-rigward 
tal-persuni b’diżabilità u li jkunu ġejjin 
minn minoranza, permezz tat-tnaqqis tal-
faqar).

Or. en
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Emenda 44
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 
tal-faqar).

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, it-tnaqqis tal-għadd ta’ 
persuni li jħallu l-iskola qabel iż-żmien,
inkluż il-mobilità tat-tagħlim, it-tixjiħ attiv 
u b’saħħtu, u l-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali permezz tat-tnaqqis tal-persuni fil-
faqar jew f’riskju ta’ faqar u esklużjoni 
soċjali).

Or. en

Emenda 45
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
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strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 
tal-faqar).

strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 
tal-faqar). L-indikaturi l-ġodda għandhom 
ikunu bbażati fuq materjal statistiku 
eżistenti.

Or. fi

Emenda 46
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, il-promozzjoni tal-kwalità tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 



AM\898342MT.doc 21/37 PE487.671v01-00

MT

tal-faqar). tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 
tal-faqar).

Or. el

Emenda 47
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi ta’ mira ewlenin aġġornati għall-
Ewropa 2020 (fil-qasam tal-impjiegi, ir-
riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni, l-
enerġija/it-tibdil fil-klima, l-edukazzjoni, l-
ambjent, il-protezzjoni soċjali u l-
inklużjoni soċjali) disponibbli fuq il-
websajt tal-Eurostat;

Indikaturi ta’ mira ewlenin aġġornati għall-
Ewropa 2020 (fil-qasam tal-impjiegi, ir-
riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni, l-
enerġija/it-tibdil fil-klima, l-edukazzjoni, l-
ambjent, il-protezzjoni soċjali u l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar) 
disponibbli fuq il-websajt tal-Eurostat;

Or. el

Emenda 48
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi ta’ mira ewlenin aġġornati għall-
Ewropa 2020 (fil-qasam tal-impjiegi, ir-
riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni, l-
enerġija/it-tibdil fil-klima, l-edukazzjoni, l-
ambjent, il-protezzjoni soċjali u l-
inklużjoni soċjali) disponibbli fuq il-
websajt tal-Eurostat;

Indikaturi ta’ mira ewlenin aġġornati għall-
Ewropa 2020 (fil-qasam tal-impjiegi, ir-
riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni, l-
enerġija/it-tibdil fil-klima, l-edukazzjoni, l-
ambjent, il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis tal-faqar) disponibbli 
fuq il-websajt tal-Eurostat;

Or. en
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Emenda 49
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 3 – inċiż 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi kwalitattivi dwar l-impjieg li 
jiddistingwu bejn xogħol part-time u 
xogħol full-time, kif ukoll indikaturi 
kwalitattivi dwar l-impjieg li jieħdu 
inkonsiderazzjoni l-persuni f’politiki ta’ 
attivazzjoni bħat-taħriġ.

Or. en

Emenda 50
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.2 – paragrafu 3 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni tal-kwalità soda implimentata fil-
linja tal-produzzjoni, li tkopri wkoll id-
dejta tal-finanzi pubbliċi upstream u l-
flussi tax-xogħol sottostanti fl-Istati 
Membri.

Ġestjoni tal-kwalità soda implimentata fil-
linja tal-produzzjoni, u l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ qafas ta’ referenza 
għall-garanzija tal-kwalità tad-dejta dwar 
il-proċedura ta’ defiċit eċċessiv.

Or. fi

Emenda 51
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.2 – paragrafu 3 – inċiż 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sett ta’ indikaturi soċjali sabiex tiġi 
ssorveljata l-governanza ekonomika fil-
kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
Tkabbir u l-Impjiegi.

Or. en

Emenda 52
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-effetti tal-kriżi finanzjarja, iż-żieda fil-
flussi transkonfinali u l-frammentazzjoni 
tal-proċessi ta’ produzzjoni enfasizzaw il-
ħtieġa għal qafas iżjed koerenti u kejl aħjar 
tal-produzzjoni globalizzata.

L-effetti soċjali u ekonomiċi tal-kriżi 
finanzjarja, iż-żieda fil-flussi transkonfinali 
u l-frammentazzjoni tal-proċessi ta’ 
produzzjoni enfasizzaw il-ħtieġa għal qafas
iżjed koerenti u kejl aħjar tal-produzzjoni 
globalizzata.

Or. en

Emenda 53
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jittejbu l-indikaturi u l-
informazzjoni statistika disponibbli dwar 
il-globalizzazzjoni ekonomika u l-linji ta’ 
valur globali għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet tal-UE u l-pubbliku b’mod 
ġenerali.

Sabiex jittejbu l-indikaturi u l-
informazzjoni statistika disponibbli dwar 
il-globalizzazzjoni ekonomika u l-linji ta’ 
valur globali għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet tal-UE u l-pubbliku b’mod 
ġenerali. Din l-informazzjoni għandha 
tikkontribwixxi għall-valutazzjoni 
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ekonomika u soċjali tal-globalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 54
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.3 – paragrafu 3 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Analiżi tal-impatti soċjali u ekonomiċi tal-
globalizzazzjoni, inklużi l-valutazzjonijiet 
tal-impjieg u tal-istandards ta’ għajxien.

Or. en

Emenda 55
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1 PRESTAZZJONI EKONOMIKA U 
SOĊJALI

PRESTAZZJONI EKONOMIKA U 
SOĊJALI U IMPJIEG

Or. de

Emenda 56
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriżi ekonomika saħħet il-ħtieġa li jkun 
hemm grupp ta’ indikaturi 

Il-kriżi ekonomika saħħet il-ħtieġa li jkun 
hemm grupp ta’ indikaturi 
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makroekonomiċi ta’ kwalità għolja sabiex 
jiġu mifhuma u analizzati aħjar iċ-ċaqliq 
ekonomiku u b’hekk jiġi ffaċilitat il-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Minħabba l-produzzjoni li dejjem qiegħda 
ssir iżjed globalizzata jeħtieġ li jiġi 
żviluppat qafas konsistenti li jiffaċilita l-
interpretazzjoni u l-integrazzjoni tal-
istatistika minn sferi differenti.

makroekonomiċi ta’ kwalità għolja sabiex 
jiġi mifhum u analizzat aħjar iċ-ċaqliq 
ekonomiku anke fir-rigward tal-inkwiet u 
l-konsegwenzi soċjali u b’hekk jiġi 
ffaċilitat il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. Minħabba l-produzzjoni li 
dejjem qiegħda ssir iżjed globalizzata 
jeħtieġ li jiġi żviluppat qafas konsistenti li 
jiffaċilita l-interpretazzjoni u l-
integrazzjoni tal-istatistika minn sferi 
differenti.

Or. el

Emenda 57
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżura addizzjonali ta’ prestazzjoni 
ekonomika b’dimensjonijiet differenti ta’ 
globalizzazzjoni, il-kwalità tal-ħajja, is-
sostenibbiltà ambjentali, is-saħħa, il-
benesseri u l-koeżjoni soċjali. L-iżvilupp 
ta’ qafas għall-analiżi tal-produzzjoni 
globalizzata.

Miżura addizzjonali ta’ prestazzjoni 
ekonomika b’dimensjonijiet differenti ta’ 
globalizzazzjoni, il-kwalità tal-ħajja, l-
aċċess għall-beni u għas-servizzi, is-
sostenibbiltà ambjentali, is-saħħa, il-
benesseri u l-koeżjoni soċjali. L-iżvilupp 
ta’ qafas għall-analiżi tal-produzzjoni 
globalizzata.

Or. en

Emenda 58
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 3 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontijiet satellita żviluppati għal mill-inqas 
żewġ oqsma ġodda (pereżempju r-riċerka u 
l-iżvilupp, is-saħħa, il-kontijiet soċjali);

Kontijiet satellita żviluppati għal mill-inqas 
żewġ oqsma ġodda (pereżempju r-riċerka u 
l-iżvilupp, is-saħħa, l-edukazzjoni, il-
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kontijiet soċjali, inklużi d-djar u l-aċċess 
għas-servizzi, l-inklużjoni soċjali);

Or. en

Emenda 59
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 3 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ pjan biex titkejjel il-
produzzjoni ekonomika lil hinn mill-
kriterju uniku tal-PDG.

Or. de

Emenda 60
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 3 – inċiż 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-preparazzjoni ta’ dejta f’forma li 
tagħmel viżibbli l-impatt tal-kriżi 
ekonomika fuq il-ħaddiema u ċ-ċittadini 
f’kull Stat Membru individwali.

Or. de

Emenda 61
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 3 – inċiż 6c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-preparazzjoni ta’ dejta f’forma li 
tagħmel viżibbli l-impatt fuq il-ħaddiema 
u ċ-ċittadini tal-miżuri meħuda sabiex 
tingħeleb il-kriżi ekonomika f’kull Stat 
Membru individwali.

Or. de

Emenda 62
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 5 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika armonizzata dwar id-djar u oħra 
relatata disponibbli għall-Istati Membri 
kollha.

Statistika armonizzata dwar id-djar u 
statistika oħra relatata disponibbli għall-
Istati Membri kollha, inklużi l-
affordabilità u l-aċċessibilità tad-djar.

Or. en

Emenda 63
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.2 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistema koerenti ta’ kontijiet ambjentali 
żviluppati bħala ‘kontijiet satellita’ tal-
Kontijiet Nazzjonali ewlenin, li tipprovdi 
informazzjoni dwar l-emissjonijiet 
atmosferiċi, il-konsum enerġetiku, il-flussi 
u r-riżervi ta’ riżorsi naturali materjali u l-
ilma, il-kummerċ fil-materja prima bażika 
u dik kritika, it-tassazzjoni ambjentali u l-
infiq fuq il-protezzjoni ambjentali, 
possibilment bl-inklużjoni tat-

Sistema koerenti ta’ kontijiet ambjentali 
żviluppati bħala ‘kontijiet satellita’ tal-
Kontijiet Nazzjonali ewlenin, li tipprovdi 
informazzjoni dwar l-emissjonijiet 
atmosferiċi, il-konsum enerġetiku, il-flussi 
u r-riżervi ta’ riżorsi naturali materjali u l-
ilma, il-kummerċ fil-materja prima bażika 
u dik kritika, it-tassazzjoni ambjentali u l-
infiq fuq il-protezzjoni ambjentali, 
possibilment bl-inklużjoni tat-
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tkabbir/akkwist ambjentali; tkabbir/akkwist ambjentali;
Kunsiderazzjoni, fid-definizzjoni tal-
oqsma ta’ statistika li għandhom jiġu 
żviluppati, tal-objettivi tar-Regolament 
Nru 691/2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi 
ambjentali Ewropej, li jirrelataw mal-
iżvilupp ta’ moduli ta’ kontijiet ekonomiċi 
ambjentali ġodda.

Or. fi

Emenda 64
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-
proċessi ta’ produzzjoni. Il-provvista ta’ 
statistika ta’ kwalità fuq oqsma ewlenin 
fejn l-impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, 
bħal statistika dwar in-negozju, indikaturi 
ta’ perjodu qasir, l-investiment tagħhom 
fil-kapital u l-ħiliet umani, it-
tranżazzjonijiet internazzjonali, il-
globalizzazzjoni, il-monitoraġġ tas-suq 
uniku, R&D u innovazzjoni, u t-turiżmu. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali għad-
disponibbiltà ta’ dejta f’setturi industrijali u 
tas-servizzi ta' valur miżjud għoli.

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-
proċessi ta’ produzzjoni. Il-provvista ta’ 
statistika ta’ kwalità għolja dwar oqsma 
ewlenin fejn l-impriżi huma ċ-ċentru tal-
interess, bħal statistika dwar in-negozju, 
indikaturi ta’ perjodu qasir, l-investiment 
tagħhom fil-kapital u l-ħiliet umani, it-
tranżazzjonijiet internazzjonali, il-
globalizzazzjoni, il-monitoraġġ tas-suq 
uniku, ir-R&Ż u l-innovazzjoni, u t-
turiżmu. Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali għad-disponibbiltà ta’ dejta 
f’setturi industrijali u tas-servizzi ta' valur 
miżjud għoli.

Or. en

Emenda 65
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-
proċessi ta’ produzzjoni. Il-provvista ta’ 
statistika ta’ kwalità fuq oqsma ewlenin 
fejn l-impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, 
bħal statistika dwar in-negozju, indikaturi 
ta’ perjodu qasir, l-investiment tagħhom 
fil-kapital u l-ħiliet umani, it-
tranżazzjonijiet internazzjonali, il-
globalizzazzjoni, il-monitoraġġ tas-suq 
uniku, R&D u innovazzjoni, u t-turiżmu. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali għad-
disponibbiltà ta’ dejta f’setturi industrijali u 
tas-servizzi ta' valur miżjud għoli.

Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-
proċessi ta’ produzzjoni. Il-provvista ta’ 
statistika ta’ kwalità fuq oqsma ewlenin 
fejn l-impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, 
bħal statistika dwar in-negozju, indikaturi 
ta’ perjodu qasir, l-investiment tagħhom 
fil-kapital u l-ħiliet umani, it-
tranżazzjonijiet internazzjonali, il-
globalizzazzjoni, il-monitoraġġ tas-suq 
uniku, ir-R&Ż u l-innovazzjoni, u t-
turiżmu. Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali għad-disponibbiltà ta’ dejta 
f’setturi industrijali u tas-servizzi ta' valur 
miżjud għoli, speċjalment f’setturi 
ekonomiċi ħodor jew diġitali. 

Or. en

Emenda 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.1 – paragrafu 3 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika ta’ kwalità dwar oqsma ewlenin 
u l-prestazzjoni R&D pprovduta permezz 
ta’ użu estiż ta’ reġistri tal-privattivi u 
riċerka estiża u użu statistiku ta’ 
mikrodejta individwali;

Statistika ta’ kwalità għolja dwar oqsma 
ewlenin u l-prestazzjoni R&D pprovduta 
permezz ta’ użu estiż ta’ reġistri tal-
privattivi u riċerka estiża u użu statistiku 
ta’ mikrodejta individwali;

Or. en

Emenda 67
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.1 – paragrafu 3 – inċiż 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika ta’ kwalità dwar il-provvista u d-
domanda tat-turiżmu pprovduta permezz ta' 
ġbir ottimizzat ta' dejta u dejta integrata 
aħjar mit-turiżmu ma' sferi oħra;

Statistika ta’ kwalità għolja dwar il-
provvista u d-domanda tat-turiżmu 
pprovduta permezz ta' ġbir ottimizzat ta' 
dejta u dejta integrata aħjar mit-turiżmu 
ma' sferi oħra;

Or. en

Emenda 68
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċittadini Ewropej huma fil-qalba ta’ 
numru kbir ta’ politiki tal-UE.
Konsegwentement, hawn domanda kbira 
għall-istatistika soċjali fis-sens wiesa’ 
sabiex jiġi appoġġjat il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet iżda wkoll sabiex iċ-ċittadini 
Ewropej jiġu megħjuna jevalwaw l-impatt 
ta’ dawn il-politiki fuq ħajjithom.

Iċ-ċittadini Ewropej huma fil-qalba ta’ 
numru kbir ta’ politiki tal-UE.
Konsegwentement, hawn domanda kbira 
għall-istatistika soċjali fis-sens wiesa’ 
sabiex jiġi appoġġjat il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet, b’mod partikolari billi tiġi 
relatata mal-indikaturi ekonomiċi, iżda 
wkoll sabiex iċ-ċittadini Ewropej jiġu 
megħjuna jevalwaw l-impatt ta’ dawn il-
politiki fuq ħajjithom.

Or. el

Emenda 69
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, l-isfidi 

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, l-isfidi 
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demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-migrazzjoni), is-suq tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-mobilità 
tat-tagħlim taż-żgħażagħ, il-kultura, l-
attività fiżika, il-kwalità tal-ħajja, is-
sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà, il-konsum, 
il-moviment ħieles u s-suq uniku, il-
mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 
ħajja .

demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-persuni b’diżabilità, il-persuni li jkunu 
ġejjin minn minoranza, eż. ir-Rom, u l-
migrazzjoni), is-suq tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-
edukazzjoni bikrija tat-tfal, it-tagħlim tal-
adulti, u l-mobilità tat-tagħlim taż-
żgħażagħ, il-kultura, l-attività fiżika, il-
kwalità tal-ħajja, inklużi d-djar u l-aċċess 
għas-serviżżi, is-sigurtà, is-saħħa, id-
diżabbiltà, il-konsum, il-moviment ħieles u 
s-suq uniku, il-mobilità taż-żgħażagħ, l-
innovazzjoni teknoloġika u għażliet dwar 
stil ġdid ta’ ħajja.

Or. en

Emenda 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, l-isfidi 
demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-migrazzjoni), is-suq tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-mobilità 
tat-tagħlim taż-żgħażagħ, il-kultura, l-
attività fiżika, il-kwalità tal-ħajja, is-
sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà, il-konsum, 
il-moviment ħieles u s-suq uniku, il-
mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 
ħajja .

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità għolja 
dwar oqsma ewlenin ta’ politika soċjali 
fejn iċ-ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, 
bħall-koeżjoni soċjali, il-faqar, id-
diżabilità, l-isfidi demografiċi (b’mod 
partikolari l-anzjani u l-migrazzjoni), is-
suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
inklużi l-mobilità tat-tagħlim taż-żgħażagħ, 
il-kultura, l-attività fiżika, il-kwalità tal-
ħajja, is-sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà, il-
konsum, il-moviment ħieles u s-suq uniku, 
il-mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 
ħajja.

Or. en

Emenda 71
Konstantinos Poupakis
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Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, l-isfidi 
demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-migrazzjoni), is-suq tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-mobilità 
tat-tagħlim taż-żgħażagħ, il-kultura, l-
attività fiżika, il-kwalità tal-ħajja, is-
sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà, il-konsum, 
il-moviment ħieles u s-suq uniku, il-
mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 
ħajja .

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, inkluż il-
fenomenu ta’ ħaddiema foqra, l-isfidi 
demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-migrazzjoni), is-suq tax-xogħol, il-qgħad, 
l-edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-mobilità
tat-tagħlim taż-żgħażagħ, il-kultura, l-
attività fiżika, il-kwalità tal-ħajja, is-
sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà, il-konsum, 
il-moviment ħieles u s-suq uniku, il-
mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 
ħajja.

Or. el

Emenda 72
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 3 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika pprovduta dwar in-natura u l-
kwalità tal-impjiegi: indikaturi kwalitattivi 
dwar l-impjieg li jiddistingwu bejn xogħol 
part-time u xogħol full-time, kif ukoll 
indikaturi kwalitattivi dwar l-impjieg li 
jieħdu inkonsiderazzjoni l-persuni 
f’politiki ta’ attivazzjoni bħat-taħriġ.

Or. en
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Emenda 73
Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 3 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika pprovduta dwar l-aċċess għal 
djar diċenti u affordabbli.

Or. en

Emenda 74
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2 – paragrafu 3 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi tal-kwalità tal-ħajja pprovduti
sabiex jitkejjel il-progress tas-soċjetajiet.

Indikaturi tal-kwalità tal-ħajja, inklużi d-
djar u l-aċċess għas-servizzi, ipprovduti
sabiex jitkejjel il-progress tas-soċjetajiet.

Or. en

Emenda 75
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ statistika ambjentali ta’ 
kwalità għall-appoġġ tal-proċess tat-tfassil 
tal-politika tal-UE.

Il-provvista ta’ statistika ambjentali ta’ 
kwalità għolja għall-appoġġ tal-proċess 
tat-tfassil tal-politika tal-UE.

Or. en
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Emenda 76
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar l-
enerġija u t-trasport għall-appoġġ tal-
politiki tal-UE.

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità għolja 
dwar l-enerġija u t-trasport għall-appoġġ 
tal-politiki tal-UE.

Or. en

Emenda 77
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.3 – paragrafu 9 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika prodotta u mxerrda dwar is-
sigurtà tat-trasport, il-mobilità tal-
passiġġieri, il-kejl tat-traffiku fit-toroq u t-
trasport intermodali tal-merkanzija.

Statistika prodotta u mxerrda dwar is-
sigurtà tat-trasport, il-mobilità u l-
aċċessibilità għal modijiet differenti ta’ 
trasport tal-passiġġieri, il-kejl tat-traffiku 
fit-toroq u t-trasport intermodali tal-
merkanzija.

Or. en

Emenda 78
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.3 – paragrafu 9 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika prodotta u mxerrda dwar is-
sigurtà tat-trasport, il-mobilità tal-
passiġġieri, il-kejl tat-traffiku fit-toroq u t-
trasport intermodali tal-merkanzija.

Statistika prodotta u mxerrda dwar is-
sigurtà u l-aċċessibilità tat-trasport, il-
mobilità tal-passiġġieri, il-kejl tat-traffiku 
fit-toroq u t-trasport intermodali tal-
merkanzija.
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Emenda 79
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-Sistema Statistika Ewropea qiegħda 
tħabbat wiċċha ma’ sfida kbira: kif 
tipprovdi statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja għas-sodisfazzjoni ta’ ħtiġijiet għal 
statistika li dejjem qiegħda tikber f’kuntest 
ta’ baġits tal-Istati Membri mnaqqsa b’mod 
sostanzjali u politika tar-riżorsi umani ta’ 
tkabbir żero fil-Kummissjoni u fl-Istati 
Membri. B’kunsiderazzjoni ta’ dawn il-
limiti ta’ riżorsi fuq livell Ewropew u dak 
nazzjonali, huwa importanti li l-miżuri ta’ 
twaqqif ta’ prijoritajiet u simplifikazzjoni 
jissaħħu, u għal dan jeħtieġ l-impenn tal-
imsieħba kollha tal-ESS. Ġie introdott 
mekkaniżmu ta’ twaqqif ta’ prijoritajiet 
bħala parti integrata tal-preparazzjoni ta’ 
Programmi ta’ Ħidma Annwali u se jiġi 
implimentat matul il-perjodu kollu tal-ESP 
2013-2017. Dan jinvolvi, fost affarijiet 
oħra, analiżi annwali tar-rekwiżiti statistiċi 
eżistenti li jieħdu post mekkaniżmu 
amministrattiv permezz ta’ approċċ 
strateġiku b’kunsiderazzjoni tal-interessi 
tal-utenti, il-produtturi u l-konvenuti.

Il-Kummissjoni qed tieħu inizjattivi biex 
tnaqqas ir-rekwiżiti ta’ statistika għall-
isferi varji tal-istatistika. Is-Sistema 
Statistika Ewropea qiegħda tħabbat wiċċha 
ma’ sfida kbira: kif tipprovdi statistika 
Ewropea ta’ kwalità għolja għas-
sodisfazzjoni ta’ ħtiġijiet għal statistika li 
dejjem qiegħda tikber f’kuntest ta’ baġits 
tal-Istati Membri mnaqqsa b’mod 
sostanzjali u politika tar-riżorsi umani ta’ 
tkabbir żero fil-Kummissjoni u fl-Istati 
Membri. B’kunsiderazzjoni ta’ dawn il-
limiti ta’ riżorsi fuq livell Ewropew u dak 
nazzjonali, huwa importanti li l-miżuri ta’ 
twaqqif ta’ prijoritajiet u simplifikazzjoni 
jissaħħu, u għal dan jeħtieġ l-impenn tal-
imsieħba kollha tal-ESS. Ġie introdott 
mekkaniżmu ta’ twaqqif ta’ prijoritajiet 
bħala parti integrata tal-preparazzjoni ta’ 
Programmi ta’ Ħidma Annwali u se jiġi 
implimentat matul il-perjodu kollu tal-ESP 
2013-2017. Din il-preparazzjoni għandha 
tieħu inkonsiderazzjoni wkoll id-
definizzjoni ta’ prijoritajiet negattivi. Dan 
jinvolvi, fost affarijiet oħra, analiżi annwali 
tar-rekwiżiti statistiċi eżistenti li jieħdu 
post mekkaniżmu amministrattiv permezz 
ta’ approċċ strateġiku b’kunsiderazzjoni 
tal-interessi tal-utenti, il-produtturi u l-
konvenuti.

Or. fi

Emenda 80
Thomas Händel
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Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-twaqqif b’mod gradwali ta’ arkitettura 
ta’ negozju tal-ESS li tippermetti 
produzzjoni iżjed integrata tal-istatistika 
tal-UE; l-armonizzazzjoni u l-
istandardizzazzjoni ta’ metodi ta’ 
produzzjoni ta’ statistika u metadejta; it-
titjib tal-integrazzjoni orizzontali (mal-
isferi statistiċi kollha) u vertikali (mal-
imsieħba tal-ESS kollha) tal-proċessi ta’ 
produzzjoni statistika fl-ESS rigward il-
prinċipju tas-sussidjarjetà; l-użu u l-
integrazzjoni ta’ sorsi multipli ta’ dejta; il-
produzzjoni ta’ statistiċi għal ħafna 
għanijiet.

It-twaqqif b’mod gradwali ta’ arkitettura 
ta’ negozju tal-ESS li tippermetti 
produzzjoni iżjed integrata tal-istatistika 
tal-UE; l-armonizzazzjoni u l-
istandardizzazzjoni ta’ metodi ta’ 
produzzjoni ta’ statistika u metadejta; it-
titjib tal-integrazzjoni orizzontali (mal-
isferi statistiċi kollha) u vertikali (mal-
imsieħba tal-ESS kollha) tal-proċessi ta’ 
produzzjoni statistika fl-ESS rigward il-
prinċipju tas-sussidjarjetà; l-użu u l-
integrazzjoni ta’ sorsi multipli ta’ dejta; il-
produzzjoni ta’ statistiċi għal ħafna 
għanijiet; it-titjib tal-ħeffa li biha tiġi 
pprovduta d-dejta u/jew il-frekwenza tal-
ġbir tagħha.

Or. de

Emenda 81
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 3 – paragrafu 2 – inċiż 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-titjib tal-forniment ta’ ‘informazzjoni 
neċessarja’, jiġifieri l-informazzjoni ta’ 
sfond dwar kif tinġabar id-dejta, dwar il-
kwalità tad-dejta u dwar il-metodi użati 
biex jiġi żgurat li l-utenti jistgħu jifhmu 
faċilment id-dejta miġbura. 

Or. de

Emenda 82
Konstantinos Poupakis
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Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li l-ESS ssir l-ewwel sors ta’ dejta dwar l-
istatistika tal-UE għall-utenti kollha u, 
b’mod partikolari, għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet fis-settur pubbliku u dak 
privat, bil-provvista ta’ servizz ta' 
informazzjoni statistika ta’ kwalità bbażat 
fuq il-prinċipji ta’ aċċess ħieles għal 
statistika Ewropea.

Li l-ESS ssir l-ewwel sors ta’ dejta dwar l-
istatistika tal-UE għall-utenti kollha u, 
b’mod partikolari, għal dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet fis-settur pubbliku u dak 
privat, bil-provvista ta’ servizz ta' 
informazzjoni statistika ta’ kwalità bbażat 
fuq il-prinċipji ta’ aċċess ħieles u faċli għal 
statistika Ewropea.

Or. el

Emenda 83
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 4 – paragrafu 6 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Offerta ikbar ta’ gruppi ta’ mikrodejta 
għall-finijiet ta’ riċerka statistika.

Offerta ikbar ta’ gruppi ta’ mikrodejta 
għall-finijiet ta’ riċerka statistika u aċċess 
aħjar għad-dejta għar-riċerkaturi.

Or. de


