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Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Solide empirische gegevens en 
statistieken zijn van cruciaal belang om 
de vooruitgang te meten en de 
doeltreffendheid van het beleid en de 
programma's van de Unie te evalueren, 
met name in het kader van de EU 2020-
strategie.

Or. en

Amendement 16
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig deze Verordening legt 
het Europees statistisch programma het 
kader voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken, de 
voornaamste gebieden en de doelstellingen 
van de voorgenomen acties vast voor een 
periode van niet meer dan vijf jaar. In het 
Europees statistisch programma moeten 
prioriteiten worden vastgesteld met 
betrekking tot de behoefte aan informatie 
voor de verrichting van de activiteiten van 
de Europese Unie. Deze behoeften moeten 
worden afgewogen tegen de middelen die 
op Unie- en nationaal niveau nodig zijn om 
de vereiste statistieken op te stellen, 
alsmede tegen de responslast en de 
daarmee samenhangende kosten voor de 

(2) Overeenkomstig deze Verordening legt 
het Europees statistisch programma het 
kader voor de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken, de 
voornaamste gebieden en de doelstellingen 
van de voorgenomen acties vast voor een 
periode van niet meer dan vijf jaar. In het 
Europees statistisch programma moeten 
prioriteiten worden vastgesteld met 
betrekking tot de behoefte aan informatie 
voor de verrichting van de activiteiten van 
de Europese Unie. Deze behoeften moeten 
worden afgewogen tegen de middelen die 
op Unie- en nationaal niveau nodig zijn om 
de vereiste statistieken op te stellen, 
alsmede tegen de responslast en de 
daarmee samenhangende kosten voor de 
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geënquêteerden. geënquêteerden, met bijzondere aandacht 
voor kosteneffectiviteit.

Or. de

Amendement 17
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Beschouwt de uitvoering van het 
programma als een gelegenheid om 
geharmoniseerde Europese statistieken te 
produceren, teneinde een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van gemeenschappelijke, 
vergelijkbare en betrouwbare statistische 
informatie op Europees niveau.

Or. en

Amendement 18
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De statistieken die in het kader van dit 
programma worden ontwikkeld, 
geproduceerd en verspreid moeten 
bijdragen tot de uitvoering van het beleid 
van de Europese Unie zoals dat blijkt uit 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, de Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, en andere beleidsmaatregelen in het 
kader van de strategische prioriteiten van 
de Commissie voor 2010-2014 (met name 

(4) De statistieken van hoge kwaliteit die 
in het kader van dit programma worden 
ontwikkeld, geproduceerd en verspreid,
zijn van essentieel belang voor empirisch 
onderbouwde besluitvorming en moeten 
bijdragen tot de uitvoering van het beleid 
van de Europese Unie zoals dat blijkt uit 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, de Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, en andere beleidsmaatregelen in het 
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versterkte en geïntegreerde economische 
governance, klimaatverandering, hervormd 
landbouwbeleid, groei en sociale 
samenhang, Europa van de burgers en 
globalisering), en moeten worden 
ondersteund door in het kader van dit 
programma gefinancierde acties waarbij de 
Europese Unie een duidelijke meerwaarde 
kan betekenen.

kader van de strategische prioriteiten van 
de Commissie voor 2010-2014 (met name 
versterkte en geïntegreerde economische 
governance, klimaatverandering, hervormd 
landbouwbeleid, groei en sociale 
samenhang, Europa van de burgers en 
globalisering), en moeten worden 
ondersteund door in het kader van dit 
programma gefinancierde acties waarbij de 
Europese Unie een duidelijke meerwaarde 
kan betekenen.

Or. en

Amendement 19
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Met het oog op de mondiale 
financiële crisis die tot een economische 
crisis heeft geleid, moeten er statistische 
studies worden uitgevoerd, met name 
inzake de gevolgen voor werknemers en 
werkgelegenheid.

Or. de

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Statistieken van hoge kwaliteit zijn 
ook onmisbaar voor de kennis over de EU 
bij de burgers en om de burgers bij het 
democratisch proces te betrekken.
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Or. en

Amendement 21
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In statistische studies moet tevens 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de gevolgen voor werknemers en burgers 
van de door de EU genomen maatregelen 
in overeenkomsten tussen staten en de 
trojka om een uitweg te vinden uit de 
mondiale financiële en economische 
crisis. Hiertoe moeten statistische
gegevens worden verzameld die de 
ontwikkelingen in alle lidstaten zichtbaar 
maken, zoals werkloosheid, 
werkverschuivingen, het aantal en de 
veranderingen in sociale overdrachten, 
het aantal en de kwaliteit van banen, 
sociaalgeografische veranderingen die 
voortkomen uit werkverschuivingen 
binnen de lidstaten, binnen de EU, vanuit 
de EU en naar de EU, veranderingen in 
salariëring en opleidingsactiviteiten. 

Or. de

Amendement 22
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten vierde maken begrotingsbeperkingen 
op zowel nationaal als Europees niveau 
plus de noodzaak om de lasten voor het 
bedrijfsleven en de burger verder te 

Ten vierde maken begrotingsbeperkingen 
op zowel nationaal als Europees niveau de 
situatie nog lastiger.
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verlichten, de situatie nog lastiger.

Or. de

Amendement 23
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moet worden voorzien in de 
mogelijkheid tot deelname aan het 
programma door de landen van de 
Europese Vrijhandelsassociatie die aan de 
Europese Economische Ruimte 
deelnemen (hierna "de EVA/EER-
landen" genoemd). Ook moet worden 
voorzien in de mogelijkheid tot deelname 
van andere landen aan het programma, 
met name de buurlanden van de Europese 
Unie, de landen die het lidmaatschap 
aanvragen, de kandidaat-lidstaten en de 
toetredende landen.

Schrappen

Or. de

Amendement 24
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer werd een ex-ante-
evaluatie uitgevoerd om het bij deze 
verordening vastgestelde programma af te 
stemmen op de noodzaak van 
doeltreffendheid met het oog op de te 
bereiken doelstellingen en al in de 
ontwerpfase van het programma rekening 

(14) Overeenkomstig het beginsel van goed 
financieel beheer werd een ex-ante-
evaluatie uitgevoerd om het bij deze 
verordening vastgestelde programma af te 
stemmen op de noodzaak van 
doeltreffendheid met het oog op de te 
bereiken doelstellingen en al in de 
ontwerpfase van het programma rekening 
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te houden met de budgettaire beperkingen. 
De waarde en de impact van de in het 
kader van het programma genomen 
maatregelen moeten regelmatig worden 
getoetst en beoordeeld, ook door 
onafhankelijke externe beoordelaars. Met 
het oog op de evaluatie van het programma 
werden meetbare doelstellingen 
geformuleerd en indicatoren ontwikkeld.

te houden met de budgettaire beperkingen. 
De waarde en de impact van de in het 
kader van het programma genomen 
maatregelen moeten regelmatig worden 
getoetst en beoordeeld, ook door 
onafhankelijke externe beoordelaars, en uit 
hun resultaten moeten de noodzakelijke 
conclusies worden getrokken. Met het oog 
op de evaluatie van het programma werden 
meetbare doelstellingen geformuleerd en 
indicatoren ontwikkeld.

Or. de

Amendement 25
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een Europees statistisch 
programma voor de periode 2013-2017 
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld.

Er wordt een Europees statistisch 
programma voor de periode 2013-2017 
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld. Het programma is opgenomen 
in de bijlage.

Or. de

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De meerwaarde van het programma bestaat 
in de afstemming van de Europese 
statistieken op de informatie die 
noodzakelijk is om het beleid van de Unie 
uit te stippelen, uit te voeren, te bewaken 
en te evalueren. Daarnaast draagt het bij tot 

De meerwaarde van het programma bestaat 
in de afstemming van de Europese 
statistieken op de informatie die 
noodzakelijk is om het beleid van de Unie 
uit te stippelen, uit te voeren, te bewaken 
en te evalueren. Daarnaast draagt het bij tot 
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het doeltreffende gebruik van middelen 
door maatregelen aan te moedigen die een 
wezenlijk bijdrage vormen aan de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van geharmoniseerde, vergelijkbare en 
betrouwbare statistische informatie.

het doeltreffende gebruik van middelen 
door maatregelen aan te moedigen die een 
wezenlijk bijdrage vormen aan de 
ontwikkeling, productie en verspreiding 
van geharmoniseerde, vergelijkbare en 
betrouwbare statistische informatie, op 
basis van geharmoniseerde normen en 
gemeenschappelijke 
kwaliteitbeoordelingscriteria, in het 
bijzonder "relevantie", "accuratesse", 
"actualiteit", "toegankelijkheid" en 
"coherentie".

Or. en

Amendement 27
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin dat het Europees 
statistisch systeem de toonaangevende
leverancier van hoogwaardige statistieken 
over Europa wordt.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is het waarborgen en 
promoten van de positie van het Europees 
statistisch systeem als hoogwaardige 
leverancier van hoogwaardige statistieken 
over Europa.

Or. de

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin dat het Europees 
statistisch systeem de toonaangevende 
leverancier van hoogwaardige statistieken 

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin dat het Europees 
statistische systeem de toonaangevende 
publieke leverancier blijft van 
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over Europa wordt. hoogwaardige Europese statistieken, voor 
beleidsmakers, ambtenaren, ondernemers, 
burgers en andere gebruikers.

Or. en

Amendement 29
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de statistische maatregelen voor 
de uitvoering van dit programma wordt 
rekening gehouden met de beschikbare 
hulpmiddelen voor de nationale 
statistische instanties en de Commissie en 
met de responslast. 

Or. fi

Amendement 30
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling 4: garanderen van de 
ontwikkeling en toepassing van 
instrumenten om statistische activiteiten 
te herprioriteren, om de flexibiliteit van 
het Europees statistisch systeem te 
vergroten en het systeem beter in staat 
stellen om tijdig op veranderende 
gebruikersbehoeften te reageren.

Or. fi
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Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in dit artikel genoemde 
doelstellingen alsmede de indicatoren voor 
het toezicht op de uitvoering van het 
programma worden gespecificeerd in de 
bijlage. Voor deze doelstellingen wordt 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
223/2009 een gedetailleerde jaarlijkse 
planning opgesteld, die als integraal 
bestanddeel een mechanisme voor 
prioriteitstelling omvat. Zij worden 
verwezenlijkt door nauwe en 
gecoördineerde samenwerking binnen het 
Europees statistisch systeem, het 
partnerschap tussen de statistische instantie 
van de Unie en de nationale instituten voor 
de statistiek en andere nationale instanties.

3. De in dit artikel genoemde 
doelstellingen alsmede de indicatoren voor 
het toezicht op de uitvoering van het 
programma worden gespecificeerd in de 
bijlage. Voor deze doelstellingen wordt 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
223/2009 een gedetailleerde jaarlijkse 
planning opgesteld, die als integraal 
bestanddeel een mechanisme voor 
prioriteitstelling omvat. Zij worden 
verwezenlijkt door nauwe en 
gecoördineerde samenwerking binnen het 
Europees statistisch systeem, het 
partnerschap tussen de statistische instantie 
van de Unie en de nationale instituten voor 
de statistiek en andere nationale instanties.
Het programma moet betrekking hebben 
op de ontwikkeling van passende 
instrumenten die voorrang geven aan 
statistische activiteiten en die de kwaliteit 
en flexibiliteit van het Europees statistisch 
systeem vergroten.

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Europese statistieken moeten 
voldoen aan de belangen van gebruikers, 
beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers,
maatschappelijke organisaties, 
ondernemingen en het algemeen publiek 
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en moeten voor iedereen gemakkelijk 
toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 33
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen 
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek.

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de lasten 
voor de respondenten en aan een beter 
gebruik van de beperkte middelen op 
nationaal en EU-niveau. De nationale 
instanties en de statistische instantie van de 
Unie waarborgen dat de Europese 
statistieken voldoen aan de Europese 
kwaliteitsnormen en aan de behoeften van 
institutionele gebruikers in de Europese 
Unie, regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek. De geselecteerde prioriteiten 
worden in overeenstemming met de 
lidstaten vastgesteld. Bij de invoering van 
nieuwe maatregelen legt de Commissie 
tevens verantwoording af voor haar 
handelen bij de Raad en het Europees 
Parlement, en verstrekt zij tijdig alle 
relevante informatie.

Or. de
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Amendement 34
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische 
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen 
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek.

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische 
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen 
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek. Bij de prioritering moeten er 
pogingen in het werk worden gesteld om 
de uit nieuwe statistische behoeften 
voortkomende extra kosten te 
compenseren met de vermindering van 
bestaande statistische behoeften, en dit 
dient in nauwe samenwerking met de 
lidstaten te geschieden. Bij de planning 
van nieuwe maatregelen of belangrijke 
veranderingen in bestaande statistieken 
verstrekt de Commissie de redenen 
bedoeld in artikel 14, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 
betreffende de Europese statistiek. De 
samenwerking tussen de statistische 
instanties van de lidstaten en de 
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statistische instanties van de EU enerzijds 
en internationale statistische organen 
anderzijds wordt geïntensiveerd, met 
name om de consistentie en 
vergelijkbaarheid van statistieken te 
waarborgen.

Or. fi

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische 
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen 
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek.

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde en vergelijkbare 
Europese statistieken van hoge kwaliteit te 
produceren en te verspreiden, en de goede 
werking van het Europees statistisch 
systeem als geheel te waarborgen en aldus 
de beginselen van integriteit, 
onafhankelijkheid en aansprakelijkheid 
in acht te nemen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische 
respondenten, evenals aan een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van de beperkte 
middelen op EU- en nationaal niveau. De 
nationale instanties en de statistische 
instantie van de Unie waarborgen dat de 
Europese statistieken voldoen aan de 
Europese kwaliteitsnormen en aan de 
behoeften van institutionele gebruikers in 
de Europese Unie, regeringen, regionale 
autoriteiten, onderzoeksinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven en het publiek.
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Or. en

Amendement 36
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische 
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen 
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek.

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische 
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen 
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek, in overeenstemming met het 
beginsel van vrije en transparante 
toegang tot Europese statistieken.

Or. en

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van dit programma belopen
299,4 miljoen euro, waarvan 57,3 miljoen 
euro voor de programmeringsperiode 
2007-2013 en 242,1 miljoen euro voor de 
programmeringsperiode 2014-2017.

1. Teneinde betrouwbare, vergelijkbare en 
kosteneffectieve statistieken te 
garanderen, belopen de financiële 
middelen 299,4 miljoen euro, waarvan 
57,3 miljoen euro voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 en 
242,1 miljoen euro voor de 
programmeringsperiode 2014-2017.

Or. en

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen van het 
programma mogen tevens op zodanige 
wijze worden verdeeld dat de kosten 
worden gedekt die nodig zijn voor het 
verbeteren van de processen en de 
capaciteit om statistieken van hoge 
kwaliteit te produceren, op nationaal 
niveau, en voor de opleidingsbehoeften 
van nationale statistici.

Or. en

Amendement 39
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter uitvoering van het programma stelt de Ter uitvoering van het programma stelt de 
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Commissie jaarlijkse werkprogramma's 
vast die voldoen aan de in artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 gestelde 
vereisten en waarin de nagestreefde 
doelstellingen en de verwachte resultaten 
worden uiteengezet.

Commissie jaarlijkse werkprogramma's 
vast die voldoen aan de in artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 gestelde 
vereisten en waarin de nagestreefde 
doelstellingen en de verwachte resultaten 
worden uiteengezet, in overeenstemming 
met de in artikel 4 van deze verordening 
genoemde doelstellingen.

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter uitvoering van het programma stelt de 
Commissie jaarlijkse werkprogramma's 
vast die voldoen aan de in artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 gestelde 
vereisten en waarin de nagestreefde 
doelstellingen en de verwachte resultaten 
worden uiteengezet.

Ter uitvoering van het programma stelt de 
Commissie jaarlijkse werkprogramma's 
vast die voldoen aan de in artikel 17 van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 gestelde 
vereisten en waarin de nagestreefde 
doelstellingen en de verwachte resultaten 
worden uiteengezet. Alle jaarlijkse 
programma's worden aan het Europees 
Parlement voorgelegd.

Or. de

Amendement 41
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Inleiding – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkverdeling in het Europees 
statistisch systeem is als volgt: de 
autoriteiten van de lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor de productie van 
geharmoniseerde nationale statistieken, 
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en Eurostat voor de productie van 
Europese statistieken op basis van door de 
nationale statistische instanties verstrekte 
gegevens.

Or. fi

Amendement 42
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Doelstellingen – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelstelling 1: verstrekken van 
hoogwaardige statistische informatie ter 
ondersteuning van de ontwikkeling, 
monitoring en evaluatie van het beleid van 
de Europese Unie, waarbij naar behoren 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten;

Doelstelling 1: verstrekken van statistische 
informatie van hoge kwaliteit ter 
ondersteuning van de ontwikkeling, 
monitoring en evaluatie van het beleid van 
de Europese Unie, waarbij naar behoren 
rekening wordt gehouden met de 
prioriteiten;

Or. en

Amendement 43
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
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verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief en gezond 
ouder worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede).

verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief preventie van voortijdig 
schoolverlaten en verhoging van het 
aantal jongeren in het hoger onderwijs of 
gelijkwaardig beroepsonderwijs, 
bevordering van volwasseneneducatie en
leermobiliteit, actief en gezond ouder 
worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie, met bijzondere aandacht 
voor personen met een handicap en een 
minderheidsachtergrond, door de 
bestrijding van armoede).

Or. en

Amendement 44
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
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energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief en gezond 
ouder worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede).

energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
vermindering van het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters, inclusief leermobiliteit, 
actief en gezond ouder worden, alsmede 
bevordering van de sociale integratie door 
de vermindering van het aantal personen 
in of met risico op armoede en sociale 
uitsluiting).

Or. en

Amendement 45
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief en gezond 
ouder worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede).

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief en gezond 
ouder worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede). Nieuwe indicatoren moeten met 
name op bestaand statistisch materiaal 
gebaseerd zijn.

Or. fi
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Amendement 46
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief en gezond 
ouder worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede).

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
bevordering van de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU inzake 
klimaatverandering en energie, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, verbetering van 
het onderwijsniveau, inclusief 
leermobiliteit, actief en gezond ouder 
worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede).

Or. el

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 3 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het beschikbaar stellen van bijgewerkte 
indicatoren voor de kerndoelstellingen van 
Europa 2020 (op het vlak van 
werkgelegenheid, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie, 
energie/klimaatverandering, onderwijs, 
milieu, sociale bescherming en sociale 
integratie) op de website van Eurostat;

het beschikbaar stellen van bijgewerkte 
indicatoren voor de kerndoelstellingen van 
Europa 2020 (op het vlak van 
werkgelegenheid, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie, 
energie/klimaatverandering, onderwijs, 
milieu, sociale bescherming en sociale 
integratie en bestrijding van armoede) op 
de website van Eurostat;

Or. el

Amendement 48
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het beschikbaar stellen van bijgewerkte 
indicatoren voor de kerndoelstellingen van 
Europa 2020 (op het vlak van 
werkgelegenheid, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie, 
energie/klimaatverandering, onderwijs, 
milieu, sociale bescherming en sociale 
integratie) op de website van Eurostat;

het beschikbaar stellen van bijgewerkte 
indicatoren voor de kerndoelstellingen van 
Europa 2020 (op het vlak van 
werkgelegenheid, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie, 
energie/klimaatverandering, onderwijs, 
milieu, sociale bescherming, sociale 
integratie en bestrijding van armoede) op 
de website van Eurostat;

Or. en

Amendement 49
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1. – alinea 3 – punt 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

kwalitatieve indicatoren voor 
werkgelegenheid, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen deeltijd en voltijd, 
evenals kwalitatieve indicatoren voor 
werkloosheid, die rekening houden met 
personen in activeringsbeleid, zoals 
scholing.

Or. en

Amendement 50
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.2. – alinea 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het implementeren van een robuust 
kwaliteitsbeheer in de productieketen, dat 
ook upstreamgegevens over de 
overheidsfinanciën en de onderliggende 
workflow in de lidstaten bestrijkt.

het implementeren van een robuust 
kwaliteitsbeheer in de productieketen, en 
het ontwikkelen en invoeren van een 
referentiekader voor de 
kwaliteitswaarborg van gegevens 
betreffende de procedure bij buitensporige 
tekorten.

Or. fi

Amendement 51
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.2. – alinea 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een reeks sociale indicatoren om de 
economische governance te bewaken in 
het kader van de Europa 2020-strategie 
voor groei en werkgelegenheid.



PE487.671v01-00 24/39 AM\898342NL.doc

NL

Or. en

Amendement 52
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.3. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gevolgen van de financiële crisis, de 
toegenomen grensoverschrijdende stromen 
en de versnippering van 
productieprocessen hebben de noodzaak 
van een coherenter kader en een betere 
meting van de mondialisering van de 
productie duidelijk gemaakt.

De sociale en economische gevolgen van 
de financiële crisis, de toegenomen 
grensoverschrijdende stromen en de 
versnippering van productieprocessen 
hebben de noodzaak van een coherenter 
kader en een betere meting van de 
mondialisering van de productie duidelijk 
gemaakt.

Or. en

Amendement 53
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.3. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verbeteren van de voor de EU-
beleidsmakers en het algemene publiek 
beschikbare indicatoren en statistische 
gegevens inzake de economische 
globalisering en wereldwijde 
waardeketens.

Verbeteren van de voor de EU-
beleidsmakers en het algemene publiek 
beschikbare indicatoren en statistische 
gegevens inzake de economische 
globalisering en wereldwijde 
waardeketens. Deze informatie moet 
bijdragen aan de economische en sociale 
evaluatie van globalisering.

Or. en
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Amendement 54
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.3. – alinea 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Analyse van de sociale en economische 
gevolgen van globalisering, inclusief 
evaluaties van werkgelegenheid en 
levensstandaarden.

Or. en

Amendement 55
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1. – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1 ECONOMISCHE EN SOCIALE 
PRESTATIES

2.1 ECONOMISCHE EN SOCIALE 
PRESTATIES EN 
WERKGELEGENHEID

Or. de

Amendement 56
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De economische crisis heeft de noodzaak 
versterkt om over hoogwaardige macro-
economische indicatoren te beschikken om 
economische fluctuaties beter te kunnen 
begrijpen en analyseren en hierdoor het 
besluitvormingsproces te 

De economische crisis heeft de noodzaak 
versterkt om over hoogwaardige macro-
economische indicatoren te beschikken om 
economische fluctuaties beter te kunnen 
begrijpen en analyseren, ook met 
betrekking tot sociale gevolgen en onrust,
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vergemakkelijken. Door de toenemende 
globalisering van de productie is het 
noodzakelijk om een coherent kader te 
ontwikkelen dat de interpretatie en 
integratie van statistieken uit verschillende 
domeinen vergemakkelijkt. 

en hierdoor het besluitvormingsproces te 
vergemakkelijken. Door de toenemende 
globalisering van de productie is het 
noodzakelijk om een coherent kader te 
ontwikkelen dat de interpretatie en 
integratie van statistieken uit verschillende 
domeinen vergemakkelijkt.

Or. el

Amendement 57
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullen van meting van economische 
prestaties met verschillende dimensies van 
globalisering, levenskwaliteit, 
milieuduurzaamheid, gezondheid, welzijn 
en sociale cohesie. Ontwikkelen van een 
raamwerk voor de analyse van de 
geglobaliseerde productie.

Aanvullen van meting van economische 
prestaties met verschillende dimensies van 
globalisering, levenskwaliteit, toegang tot 
goederen en diensten, 
milieuduurzaamheid, gezondheid, welzijn,
sociale cohesie en sociale integratie. 
Ontwikkelen van een raamwerk voor de 
analyse van de geglobaliseerde productie.

Or. en

Amendement 58
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het ontwikkelen van satellietrekeningen 
voor ten minste twee nieuwe gebieden (bv. 
onderzoek en ontwikkeling, gezondheid, 
sociale rekeningen);

het ontwikkelen van satellietrekeningen 
voor ten minste twee nieuwe gebieden (bv. 
onderzoek en ontwikkeling, gezondheid, 
onderwijs, sociale rekeningen, inclusief 
huisvesting en toegang tot diensten, 
sociale integratie);
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Or. en

Amendement 59
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 3 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het ontwikkelen van een plan voor 
metingen van economische output dat 
verder gaat dan het BBP als enig 
criterium.

Or. de

Amendement 60
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 3 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het verwerken van gegevens op dusdanige 
wijze dat de gevolgen van de economische 
crisis voor werknemers en burgers in alle 
lidstaten zichtbaar worden.

Or. de

Amendement 61
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 3 – punt 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het verwerken van gegevens op dusdanige 
wijze dat de gevolgen voor werknemers en 
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burgers in alle lidstaten van de genomen 
maatregelen om een uitweg te vinden uit 
de economische crisis, zichtbaar worden.

Or. de

Amendement 62
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 5 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het beschikbaar stellen van 
geharmoniseerde huisvestings- en daarmee 
verband houdende statistieken voor alle 
lidstaten.

het beschikbaar stellen van 
geharmoniseerde huisvestings- en daarmee 
verband houdende statistieken voor alle 
lidstaten, inclusief de betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van huisvesting.

Or. en

Amendement 63
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.2 – alinea 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het ontwikkelen van een coherent systeem 
van milieurekeningen als 
"satellietrekeningen" bij de voornaamste 
nationale rekeningen, die informatie 
verschaffen over de atmosferische 
emissies, het energieverbruik, de stromen 
en reserves van materiële natuurlijke 
hulpbronnen en water, de handel in 
kritische grondstoffen en 
basisgrondstoffen, milieuheffingen en 
uitgaven voor milieubescherming, alsmede 
eventueel groene groei/aanbesteding;

het ontwikkelen van een coherent systeem 
van milieurekeningen als 
"satellietrekeningen" bij de voornaamste 
nationale rekeningen, die informatie 
verschaffen over de atmosferische 
emissies, het energieverbruik, de stromen 
en reserves van materiële natuurlijke 
hulpbronnen en water, de handel in 
kritische grondstoffen en 
basisgrondstoffen, milieuheffingen en 
uitgaven voor milieubescherming, alsmede 
eventueel groene groei/aanbesteding; met 
inachtneming, bij het vaststellen van te 
ontwikkelen statistische terreinen, van de 
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doelstellingen van Verordening 
nr. 691/2011 inzake Europese milieu-
economische rekeningen, die betrekking 
hebben op de ontwikkeling van nieuwe 
milieu-economische rekeningmodules. 

Or. fi

Amendement 64
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhogen van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de 
productieprocessen. Leveren van
kwaliteitsstatistieken voor sleutelgebieden 
waar ondernemingen in het centrum van de 
belangstelling staan, zoals 
bedrijfsstatistieken, 
conjunctuurindicatoren, investeringen in 
menselijk kapitaal en vaardigheden, 
internationale transacties, globalisering, 
toezicht op de interne markt, O&O en 
innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
beschikbaarheid van gegevens in industrie-
en dienstensectoren met een grote 
toegevoegde waarde.

Verhogen van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de 
productieprocessen. Leveren van 
statistieken van hoge kwaliteit voor 
sleutelgebieden waar ondernemingen in het 
centrum van de belangstelling staan, zoals 
bedrijfsstatistieken, 
conjunctuurindicatoren, investeringen in 
menselijk kapitaal en vaardigheden, 
internationale transacties, globalisering, 
toezicht op de interne markt, O&O en 
innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
beschikbaarheid van gegevens in industrie-
en dienstensectoren met een grote 
toegevoegde waarde.

Or. en

Amendement 65
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verhogen van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de 
productieprocessen. Leveren van 
kwaliteitsstatistieken voor sleutelgebieden 
waar ondernemingen in het centrum van de 
belangstelling staan, zoals 
bedrijfsstatistieken, 
conjunctuurindicatoren, investeringen in 
menselijk kapitaal en vaardigheden, 
internationale transacties, globalisering, 
toezicht op de interne markt, O&O en 
innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
beschikbaarheid van gegevens in industrie-
en dienstensectoren met een grote 
toegevoegde waarde.

Verhogen van de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de 
productieprocessen. Leveren van 
kwaliteitsstatistieken voor sleutelgebieden 
waar ondernemingen in het centrum van de 
belangstelling staan, zoals 
bedrijfsstatistieken, 
conjunctuurindicatoren, investeringen in 
menselijk kapitaal en vaardigheden, 
internationale transacties, globalisering, 
toezicht op de interne markt, O&O en 
innovatie, alsmede toerisme. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
beschikbaarheid van gegevens in industrie-
en dienstensectoren met een grote 
toegevoegde waarde, in het bijzonder in 
groene sectoren of sectoren van de 
digitale economie. 

Or. en

Amendement 66
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.1 – alinea 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleveren van hoogwaardige
statistieken over de sleutelgebieden van 
prestaties op het vlak van innovatie en 
O&O door een groter gebruik van 
octrooiregisters en uitgebreider onderzoek 
en statistisch gebruik van specifieke 
microgegevens;

het aanleveren van statistieken van hoge 
kwaliteit over de sleutelgebieden van 
prestaties op het vlak van innovatie en 
O&O door een groter gebruik van 
octrooiregisters en uitgebreider onderzoek 
en statistisch gebruik van specifieke 
microgegevens;

Or. en

Amendement 67
Antigoni Papadopoulou
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.1 – alinea 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleveren van hoogwaardige
statistieken over vraag en aanbod op het 
gebied van toerisme door middel van een 
geoptimaliseerde gegevensverzameling en 
een betere integratie van de gegevens over 
de toeristische sector met andere 
domeinen;

het aanleveren van statistieken van hoge 
kwaliteit over vraag en aanbod op het 
gebied van toerisme door middel van een 
geoptimaliseerde gegevensverzameling en 
een betere integratie van de gegevens over 
de toeristische sector met andere 
domeinen;

Or. en

Amendement 68
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese burgers vormen het 
zwaartepunt van een groot aantal 
beleidsdomeinen van de EU. Derhalve is er 
veel vraag naar maatschappelijke 
statistieken in brede zin, niet alleen om de 
besluitvorming te ondersteunen, maar ook 
om de Europese burgers een beter inzicht 
te geven in de impact van dit beleid op hun 
leven. 

De Europese burgers vormen het 
zwaartepunt van een groot aantal 
beleidsdomeinen van de EU. Derhalve is er 
veel vraag naar maatschappelijke 
statistieken in brede zin, niet alleen om de 
besluitvorming te ondersteunen, met name 
door deze statistieken aan economische 
indicatoren te koppelen, maar ook om de 
Europese burgers een beter inzicht te geven 
in de impact van dit beleid op hun leven.

Or. el

Amendement 69
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, demografische 
uitdagingen (met name ouderen en 
migratie), de arbeidsmarkt, onderwijs en 
opleiding, met inbegrip van leermobiliteit 
van jongeren, cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit, consumptie, vrij verkeer en de 
interne markt, mobiliteit van jongeren, 
technologische innovatie en nieuwe 
levensstijlkeuzes.

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, demografische 
uitdagingen (met name ouderen en 
personen met een handicap, personen met 
een minderheidsachtergrond, zoals de 
Roma, en migratie), de arbeidsmarkt, 
onderwijs en opleiding, met inbegrip van 
onderwijs voor jonge kinderen, 
volwasseneneducatie, en leermobiliteit van 
jongeren, cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, inclusief huisvesting en 
toegang tot diensten, veiligheid, 
gezondheid, invaliditeit en een omgeving 
en diensten zonder belemmeringen, 
consumptie, vrij verkeer en de interne 
markt, mobiliteit van jongeren, 
technologische innovatie en nieuwe 
levensstijlkeuzes.

Or. en

Amendement 70
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, demografische 
uitdagingen (met name ouderen en 
migratie), de arbeidsmarkt, onderwijs en 
opleiding, met inbegrip van leermobiliteit 
van jongeren, cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit, consumptie, vrij verkeer en de 
interne markt, mobiliteit van jongeren, 
technologische innovatie en nieuwe 

Aanleveren van statistieken van hoge 
kwaliteit over kerngebieden van het sociale 
beleid waarin de burger centraal staat, 
zoals sociale samenhang, armoede, 
invaliditeit, demografische uitdagingen 
(met name ouderen en migratie), de 
arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, met 
inbegrip van leermobiliteit van jongeren, 
cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit, consumptie, vrij verkeer en de 
interne markt, mobiliteit van jongeren, 
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levensstijlkeuzes. technologische innovatie en nieuwe 
levensstijlkeuzes.

Or. en

Amendement 71
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, demografische 
uitdagingen (met name ouderen en 
migratie), de arbeidsmarkt, onderwijs en 
opleiding, met inbegrip van leermobiliteit 
van jongeren, cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit, consumptie, vrij verkeer en de 
interne markt, mobiliteit van jongeren, 
technologische innovatie en nieuwe 
levensstijlkeuzes.

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, inclusief het 
fenomeen van de arme werknemers, 
demografische uitdagingen (met name 
ouderen en migratie), de arbeidsmarkt, 
werkloosheid, onderwijs en opleiding, met 
inbegrip van leermobiliteit van jongeren, 
cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit, consumptie, vrij verkeer en de 
interne markt, mobiliteit van jongeren, 
technologische innovatie en nieuwe 
levensstijlkeuzes.

Or. el

Amendement 72
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleveren van statistieken over de 
aard en kwaliteit van banen: kwalitatieve 
indicatoren voor werkgelegenheid, 
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waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen deeltijd en voltijd, evenals 
kwalitatieve indicatoren voor 
werkloosheid, die rekening houden met 
personen in activeringsbeleid, zoals 
scholing.

Or. en

Amendement 73
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 3 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleveren van statistieken over 
toegang tot degelijke en betaalbare 
huisvesting.

Or. en

Amendement 74
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleveren van indicatoren betreffende 
de levenskwaliteit om de maatschappelijke 
vooruitgang te meten.

het aanleveren van indicatoren betreffende 
de levenskwaliteit, inclusief huisvesting en 
toegang tot diensten, om de 
maatschappelijke vooruitgang te meten.

Or. en

Amendement 75
Antigoni Papadopoulou
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Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van hoogwaardige
milieustatistieken ter ondersteuning van het 
beleidsvormingsproces in de EU.

Aanleveren van milieustatistieken van 
hoge kwaliteit ter ondersteuning van het 
beleidsvormingsproces in de EU.

Or. en

Amendement 76
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.3 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
energie en vervoer ter ondersteuning van 
het EU-beleid.

Aanleveren van statistieken van hoge 
kwaliteit over energie en vervoer ter 
ondersteuning van het EU-beleid.

Or. en

Amendement 77
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.3. – álinea 9 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het produceren en verspreiden van 
statistieken over de veiligheid van het 
vervoer, mobiliteit van passagiers, 
metingen van het wegverkeer en 
intermodaal vrachtvervoer.

het produceren en verspreiden van 
statistieken over de veiligheid van het 
vervoer, mobiliteit van passagiers en 
toegankelijkheid van verschillende 
vervoermiddelen, metingen van het 
wegverkeer en intermodaal vrachtvervoer.

Or. en
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Amendement 78
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.3 – alinea 9 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het produceren en verspreiden van 
statistieken over de veiligheid van het 
vervoer, mobiliteit van passagiers, 
metingen van het wegverkeer en 
intermodaal vrachtvervoer.

het produceren en verspreiden van 
statistieken over de veiligheid en 
toegankelijkheid van het vervoer, 
mobiliteit van passagiers en 
toegankelijkheid, metingen van het 
wegverkeer en intermodaal vrachtvervoer.

Or. en

Amendement 79
Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees statistisch systeem staat voor 
een grote uitdaging: hoe kunnen er in een 
context van sterk teruggeschroefde 
budgetten in de lidstaten en nulgroei bij het 
personeelsbeleid zowel bij de Commissie 
als in de lidstaten Europese statistieken van 
hoge kwaliteit geproduceerd worden die 
aan de groeiende vraag naar statistieken 
tegemoetkomen? In het licht van deze 
beperkte middelen op Europees en 
nationaal niveau is het belangrijk dat er 
maatregelen voor prioritering en 
vereenvoudiging genomen worden en dat 
vereist de inzet van alle ESS-partners. Als 
integrerend deel van de voorbereiding van 
de jaarlijkse werkprogramma's werd een 
mechanisme voor prioriteitstelling opgezet 
dat tijdens de gehele looptijd van het ESP 
2013-2017 geïmplementeerd zal worden. 
Het omvat onder meer een jaarlijkse 
herziening van de bestaande statistische 

De Commissie neemt initiatieven om de 
statistische behoeften van de diverse 
statistische gebieden te verminderen. Het 
Europees statistisch systeem staat voor een 
grote uitdaging: hoe kunnen er in een 
context van sterk teruggeschroefde 
budgetten in de lidstaten en nulgroei bij het 
personeelsbeleid zowel bij de Commissie 
als in de lidstaten Europese statistieken van 
hoge kwaliteit geproduceerd worden die 
aan de groeiende vraag naar statistieken 
tegemoetkomen? In het licht van deze 
beperkte middelen op Europees en 
nationaal niveau is het belangrijk dat er 
maatregelen voor prioritering en 
vereenvoudiging genomen worden en dat 
vereist de inzet van alle ESS-partners. Als 
integrerend deel van de voorbereiding van 
de jaarlijkse werkprogramma's werd een 
mechanisme voor prioriteitstelling opgezet 
dat tijdens de gehele looptijd van het ESP 
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behoeften en vervangt een administratief 
mechanisme door een strategische 
benadering die rekening houdt met de 
belangen van gebruikers, producenten en 
respondenten.

2013-2017 geïmplementeerd zal worden. 
Deze voorbereiding moet ook rekening 
houden met de definitie van negatieve 
prioriteiten. Het omvat onder meer een 
jaarlijkse herziening van de bestaande 
statistische behoeften en vervangt een 
administratief mechanisme door een 
strategische benadering die rekening houdt 
met de belangen van gebruikers, 
producenten en respondenten.

Or. fi

Amendement 80
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geleidelijk invoeren van een 
bedrijfsarchitectuur voor het ESS die een 
beter geïntegreerde productie van EU-
statistieken mogelijk maakt; harmoniseren 
en standaardiseren van de statistische 
productiemethoden en metagegevens; 
versterken van de horizontale (tussen de 
diverse statistische gebieden) en de 
verticale (tussen de ESS-partners) 
integratie van statistische 
productieprocessen in het ESS met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel; gebruikmaken en 
samenvoegen van veelvoudige 
gegevensbronnen; produceren van 
statistieken voor meerdere doeleinden.

Geleidelijk invoeren van een 
bedrijfsarchitectuur voor het ESS die een 
beter geïntegreerde productie van EU-
statistieken mogelijk maakt; harmoniseren 
en standaardiseren van de statistische 
productiemethoden en metagegevens; 
versterken van de horizontale (tussen de 
diverse statistische gebieden) en de 
verticale (tussen de ESS-partners) 
integratie van statistische 
productieprocessen in het ESS met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel; gebruikmaken en 
samenvoegen van veelvoudige 
gegevensbronnen; produceren van 
statistieken voor meerdere doeleinden; 
verhogen van de snelheid waarmee 
gegevens worden verstrekt en/of de 
frequentie van de verzameling van deze 
gegevens.

Or. de
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Amendement 81
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 3 – alinea 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het verbeteren van de verstrekking van 
"noodzakelijke informatie", zoals 
achtergrondinformatie over de manier 
waarop gegevens worden verzameld, over 
de kwaliteit van gegevens en over de 
methodes die worden toegepast om ervoor 
te zorgen dat gebruikers de verzamelde 
gegevens beter kunnen begrijpen. 

Or. de

Amendement 82
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van het ESS de belangrijkste 
gegevensbron voor EU-statistieken maken 
voor alle gebruikers en met name voor 
publieke en particuliere besluitvormers, 
door een kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiedienst aan te reiken 
gebaseerd op het beginsel van vrije 
toegang tot Europese statistieken.

Van het ESS de belangrijkste 
gegevensbron voor EU-statistieken maken 
voor alle gebruikers en met name voor 
publieke en particuliere besluitvormers, 
door een kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiedienst aan te reiken 
gebaseerd op het beginsel van vrije en 
gemakkelijke toegang tot Europese 
statistieken.

Or. el

Amendement 83
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 4 – alinea 6 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het verhogen van het aanbod aan reeksen 
microgegevens voor statistische 
onderzoeksdoeleinden.

het verhogen van het aanbod aan reeksen 
microgegevens voor statistische 
onderzoeksdoeleinden en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
gegevens voor onderzoekers.

Or. de


