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Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Datele și statisticile empirice solide au 
o importanță vitală pentru măsurarea 
progresului și pentru evaluarea eficienței 
politicilor și a programelor Uniunii, în 
special în cadrul Strategiei UE 2020.

Or. en

Amendamentul 16
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În temeiul regulamentului respectiv, 
programul statistic european ar trebui să 
asigure cadrul necesar pentru elaborarea, 
producerea și difuzarea statisticilor 
europene, principalele domenii și 
obiectivele acțiunilor prevăzute pentru o 
perioadă de maximum cinci ani. Acesta ar 
trebui să stabilească prioritățile cu privire 
la necesitățile în materie de informare 
pentru realizarea activităților Uniunii 
Europene. Necesitățile respective ar trebui
să fie comparate cu resursele necesare la 
nivelul Uniunii și la nivel național pentru 
elaborarea statisticilor cerute, precum și cu 
sarcina de răspuns și costurile asociate ale 
respondenților.

(2) În temeiul regulamentului respectiv, 
programul statistic european ar trebui să 
asigure cadrul necesar pentru elaborarea, 
producerea și difuzarea statisticilor 
europene, principalele domenii și 
obiectivele acțiunilor prevăzute pentru o 
perioadă de maximum cinci ani. Acesta ar 
trebui să stabilească prioritățile cu privire 
la necesitățile în materie de informare 
pentru realizarea activităților Uniunii 
Europene. Necesitățile respective trebuie
să fie comparate cu resursele necesare la 
nivelul Uniunii și la nivel național pentru 
elaborarea statisticilor cerute, precum și cu 
sarcina de răspuns și costurile asociate ale 
respondenților, fiind necesar să se acorde 
o atenție deosebită raportului costuri-
beneficii.

Or. de
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Amendamentul 17
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consideră că punerea în aplicare a 
programului ar trebui să fie o 
oportunitate pentru a elabora statistici 
europene armonizate cu scopul de a 
contribui la elaborarea, producerea și 
difuzarea unor informații statistice 
comune, comparabile și fiabile la nivel 
european.

Or. en

Amendamentul 18
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statisticile elaborate, produse și 
difuzate în cadrul acestui program ar trebui 
să contribuie la punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii Europene, după cum se 
reflectă în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în Strategia Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii* și în alte politici 
abordate în cadrul priorităților strategice 
ale Comisiei pentru perioada 2010-2014 (și 
anume guvernanța economică consolidată 
și integrată, schimbările climatice, reforma 
politicii agricole, creșterea economică și 
coeziunea socială, Europa cetățenilor și 
globalizarea) și ar trebui să fie sprijinite 
prin intermediul acțiunilor finanțate în 
cadrul acestui program, prin care Uniunea 

(4) Statisticile de înaltă calitate elaborate, 
produse și difuzate în cadrul acestui 
program sunt vitale pentru luarea de 
decizii bazate pe dovezi și ar trebui să 
contribuie la punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii Europene, după cum se 
reflectă în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în Strategia Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii12 și în alte politici 
abordate în cadrul priorităților strategice 
ale Comisiei pentru perioada 2010-2014 (și 
anume guvernanța economică consolidată 
și integrată, schimbările climatice, reforma 
politicii agricole, creșterea economică și 
coeziunea socială, Europa cetățenilor și 
globalizarea) și ar trebui să fie sprijinite 
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Europeană poate oferi o valoare adăugată 
clară.

prin intermediul acțiunilor finanțate în 
cadrul acestui program, prin care Uniunea 
Europeană poate oferi o valoare adăugată 
clară.

Or. en

Amendamentul 19
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere criza financiară 
mondială, care a generat la rândul său o 
criză economică, trebuie realizate în 
special studii statistice cu privire la 
efectele asupra lucrătorilor și a locurilor 
de muncă.

Or. de

Amendamentul 20
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statisticile de înaltă calitate sunt, de 
asemenea, indispensabile pentru ajutorul 
acordat cetățenilor pentru a înțelege UE 
și pentru a se implica în procesul 
democratic. 

Or. en

Amendamentul 21
Thomas Händel
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Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) De asemenea, trebuie realizate în 
special studii statistice cu privire la 
efectele acțiunilor adoptate de UE în 
cadrul acordurilor dintre statele membre 
și troică privind combaterea crizei 
financiare și economice mondiale, asupra 
lucrătorilor și a cetățenilor. Pentru a 
realiza acest lucru, datele statistice trebuie 
colectate astfel încât să evidențieze 
evoluțiile din fiecare stat membru, de 
exemplu șomajul, schimbarea locului de 
muncă, nivelul și evoluția transferurilor 
sociale, numărul și calitatea locurilor de 
muncă, migrația rezultată în urma 
schimbării locului de muncă pe teritoriul 
statelor membre, pe teritoriul UE, în afara 
UE sau către UE, evoluția nivelului 
veniturilor sau a măsurilor de formare 
continuă. 

Or. de

Amendamentul 22
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 5 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– În al patrulea rând, constrângerile 
bugetare, atât la nivel național, cât și la 
nivel european, precum și necesitatea de a 
reduce și mai mult sarcina statistică a 
întreprinderilor și cetățenilor fac situația 
și mai dificilă.

– În al patrulea rând, constrângerile 
bugetare, atât la nivel național, cât și la 
nivel european, fac situația și mai dificilă.

Or. de
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Amendamentul 23
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ar trebui să se prevadă deschiderea 
programului și pentru participarea țărilor 
Asociației Europene a Liberului Schimb 
care participă la Spațiul Economic 
European (denumite în continuare „țările 
AELS/SEE”). De asemenea, ar trebui să 
se prevadă deschiderea programului 
pentru participarea altor țări, în special a 
țărilor învecinate cu Uniunea Europeană 
și a țărilor care depun cereri de aderare, 
care sunt țări candidate sau în curs de 
aderare la Uniunea Europeană.

eliminat

Or. de

Amendamentul 24
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) S-a efectuat o evaluare ex ante, în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare, pentru a axa programul instituit 
prin prezentul regulament pe nevoia de 
eficacitate în atingerea obiectivelor și 
pentru a integra constrângerile bugetare 
începând cu etapa de elaborare a 
programului. Valoarea și impactul 
măsurilor luate în temeiul programului ar 
trebui să fie monitorizate și evaluate 
periodic, inclusiv de evaluatori externi 
independenți. În scopul evaluării 
programului au fost formulate obiective 
cuantificabile și au fost elaborați indicatori.

(14) S-a efectuat o evaluare ex ante, în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare, pentru a axa programul instituit 
prin prezentul regulament pe nevoia de 
eficacitate în atingerea obiectivelor și 
pentru a integra constrângerile bugetare 
începând cu etapa de elaborare a 
programului. Valoarea și impactul 
măsurilor luate în temeiul programului ar 
trebui să fie monitorizate și evaluate 
periodic, inclusiv de evaluatori externi 
independenți, iar din rezultatele acestora 
trebuie să fie trase concluziile necesare. În 
scopul evaluării programului au fost 
formulate obiective cuantificabile și au fost 
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elaborați indicatori.

Or. de

Amendamentul 25
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie programul statistic european 
pentru perioada 2013-2017 (denumit în 
continuare „programul”).

Se instituie programul statistic european 
pentru perioada 2013-2017 (denumit în 
continuare „programul”). Programul este 
inclus în anexă.

Or. de

Amendamentul 26
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul reprezintă valoarea adăugată a 
garantării axării statisticilor europene pe 
informațiile necesare în vederea elaborării, 
punerii în aplicare, monitorizării și 
evaluării politicilor Uniunii. În plus, acesta 
contribuie la utilizarea eficace a resurselor 
prin sprijinirea acțiunilor care asigură o 
contribuție esențială la elaborarea, 
producerea și difuzarea de informații 
statistice armonizate, comparabile și 
fiabile.

Programul reprezintă valoarea adăugată a 
garantării axării statisticilor europene pe 
informațiile necesare în vederea elaborării, 
punerii în aplicare, monitorizării și 
evaluării politicilor Uniunii. În plus, acesta 
contribuie la utilizarea eficace a resurselor 
prin sprijinirea acțiunilor care asigură o 
contribuție esențială la elaborarea, 
producerea și difuzarea de informații 
statistice armonizate, comparabile și 
fiabile, pe baza unor standarde uniforme 
și a unor criterii comune de evaluare a 
calității, în special „relevanță”, 
„acuratețe”, „actualitate”,
„accesibilitate” și „coerență”.

Or. en
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Amendamentul 27
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
ca Sistemul Statistic European să devină 
cel mai important furnizor de statistici de 
înaltă calitate din Europa.

(1) Obiectivul general al programului este 
asigurarea și promovarea calității ridicate
a Sistemului Statistic European ca furnizor 
de statistici de înaltă calitate din Europa.

Or. de

Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
ca Sistemul Statistic European să devină
cel mai important furnizor de statistici de 
înaltă calitate din Europa.

(1) Obiectivul general al programului este 
ca Sistemul Statistic European să rămână
cel mai important furnizor public de 
statistici europene de înaltă calitate, pentru
factorii de decizie, administratorii publici, 
antreprenori, cetățeni și alți utilizatori.

Or. en

Amendamentul 29
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul tuturor acțiunilor statistice 
întreprinse în vederea punerii în aplicare 
a prezentului program trebuie luate în 
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considerare resursele de care dispun 
Comisia și autoritățile naționale de 
statistică, precum și sarcina de răspuns. 

Or. fi

Amendamentul 30
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. obiectivul 4: asigurarea dezvoltării și 
utilizării unor instrumente pentru a 
redefini prioritățile legate de activitățile 
statistice, a spori flexibilitatea Sistemului 
Statistic European și a îmbunătăți 
capacitatea sistemului de a răspunde în 
timp util la nevoile în schimbare ale 
utilizatorilor.

Or. fi

Amendamentul 31
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obiectivele menționate la prezentul 
articol sunt specificate în anexă împreună 
cu indicatorii utilizați pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a programului. În 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
223/2009, acestea fac obiectul unor 
planificări anuale detaliate, care vor 
include un mecanism de stabilire a 
priorităților ca parte integrantă a 
procesului. Acestea vor fi realizate printr-o 
cooperare strânsă și coordonată în cadrul 

(3) Obiectivele menționate la prezentul 
articol sunt specificate în anexă împreună 
cu indicatorii utilizați pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a programului. În 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
223/2009, acestea fac obiectul unor 
planificări anuale detaliate, care vor 
include un mecanism de stabilire a 
priorităților ca parte integrantă a 
procesului. Acestea vor fi realizate printr-o 
cooperare strânsă și coordonată în cadrul 
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Sistemului Statistic European, care este 
asigurată de parteneriatul între autoritatea 
statistică a Uniunii și institutele naționale 
de statistică și alte autorități naționale.

Sistemului Statistic European, care este 
asigurată de parteneriatul între autoritatea 
statistică a Uniunii și institutele naționale 
de statistică și alte autorități naționale.
Programul ar trebui să includă 
dezvoltarea unor instrumente 
corespunzătoare pentru a stabili 
prioritățile legate de activitățile statistice 
și pentru a spori calitatea și flexibilitatea 
Sistemului Statistic European.

Or. en

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statisticile europene trebuie să 
servească intereselor utilizatorilor, 
factorilor de decizie, administratorilor, 
cercetătorilor, organizațiilor societății 
civile, întreprinderilor și publicului larg și 
ar trebui să fie ușor accesibile pentru 
toată lumea.

Or. en

Amendamentul 33
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
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scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii 
administrative a respondenților statistici. 
Autoritățile naționale și autoritatea 
statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu 
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului.

scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii 
respondenților statistici, astfel încât să se 
asigure o mai bună utilizare a resurselor 
limitate ale Uniunii și ale statelor 
membre. Autoritățile naționale și 
autoritatea statistică a Uniunii Europene se 
asigură că statisticile europene sunt în 
conformitate cu normele europene privind 
calitatea și răspund nevoilor utilizatorilor 
instituționali din Uniunea Europeană, ale 
guvernelor, autorităților regionale, 
institutelor de cercetare, organizațiilor 
societății civile, întreprinderilor și 
publicului. Prioritățile selecționate se 
stabilesc de comun acord cu statele 
membre. În plus, Comisia trebuie să 
prezinte Consiliului și Parlamentului 
European justificări cu privire la 
introducerea oricărei noi măsuri și să 
pună la dispoziție, în timp util, toate 
informațiile în acest sens.

Or. de

Amendamentul 34
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
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eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii 
administrative a respondenților statistici. 
Autoritățile naționale și autoritatea 
statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu 
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului.

eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii 
administrative a respondenților statistici. 
Autoritățile naționale și autoritatea 
statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu 
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului. La momentul 
stabilirii priorităților, unul dintre 
obiective este acela de a compensa 
costurile suplimentare rezultate ca 
urmare a noilor cerințe statistice prin 
reducerea cerințelor statistice existente, în 
strânsă colaborare cu statele membre. În 
cazul în care planifică acțiuni noi sau 
modificări majore privind statisticile 
actuale, Comisia prezentă motivele în 
acest sens în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 privind statisticile europene. 
Autoritățile de statistică naționale și 
autoritatea de statistică a UE trebuie să 
coopereze mai intens cu organismele 
statistice de la nivel internațional, în 
scopul de a asigura, în special, coerența și 
comparabilitatea statisticilor.

Or. fi

Amendamentul 35
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 5 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate și comparabile de 
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scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii
administrative a respondenților statistici. 
Autoritățile naționale și autoritatea 
statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului.

înaltă calitate și în scopul asigurării unei 
funcționări adecvate a Sistemului Statistic 
European în ansamblu, respectând astfel 
principiile de integritate, de independență 
și de responsabilitate. Se iau măsuri 
adecvate pentru a asigura o bună 
coordonare și stabilirea eficace de priorități 
în cadrul SSE pentru a contribui la 
reducerea sarcinii administrative a 
respondenților statistici, precum și la cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
limitate la nivelul UE și la nivel național.
Autoritățile naționale și autoritatea 
statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului.

Or. en

Amendamentul 36
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii
administrative a respondenților statistici. 
Autoritățile naționale și autoritatea 

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii
administrative a respondenților statistici. 
Autoritățile naționale și autoritatea 
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statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu
normele europene privind calitatea și
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului.

statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului, în 
conformitate cu principiul accesului liber 
și transparent la statisticile europene.

Or. en

Amendamentul 37
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a acestui program este fixat la 
299,4 milioane EUR, incluzând 57,3 
milioane EUR pentru perioada de 
programare 2007-2013 și 242,1 milioane 
EUR pentru perioada de programare 
2014-2017.

(1) Pentru a asigura statistici fiabile, 
comparabile și eficiente din punct de 
vedere al costului, pachetul financiar este 
fixat la 299,4 milioane EUR, incluzând 
57,3 milioane EUR pentru perioada de 
programare 2007-2013 și 242,1 milioane 
EUR pentru perioada de programare 
2014-2017.

Or. en

Amendamentul 38
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar al programului poate 
fi, de asemenea, alocat astfel încât să 
acopere cheltuielile necesare pentru 
îmbunătățirea procesului și a capacității 
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de elaborare a statisticilor de înaltă 
calitate, la nivel național, și pentru 
nevoile legate de formarea profesională a 
statisticienilor naționali.

Or. en

Amendamentul 39
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
care îndeplinesc cerințele prevăzute la 
articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 și stabilesc obiectivele urmărite 
și rezultatele preconizate.

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
care îndeplinesc cerințele prevăzute la 
articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 și stabilesc obiectivele urmărite 
și rezultatele preconizate, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute la articolul 4 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 40
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
care îndeplinesc cerințele prevăzute la 
articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 și stabilesc obiectivele urmărite 
și rezultatele preconizate.

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
care îndeplinesc cerințele prevăzute la 
articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009 și stabilesc obiectivele urmărite 
și rezultatele preconizate. Programele 
anuale respective sunt prezentate 
Parlamentului European.
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Or. de

Amendamentul 41
Riikka Manner

Propunere de regulament
Anexa – introducere– paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea muncii în SSE este 
următoarea: autoritățile statelor membre 
sunt responsabile pentru elaborarea de 
statistici naționale armonizate și Eurostat 
pentru elaborarea de statistici la nivel 
european pe baza informațiilor furnizate 
de autoritățile naționale de statistică. 

Or. fi

Amendamentul 42
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa - Obiective – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Obiectivul 1: furnizarea de informații 
statistice de calitate în sprijinul elaborării, 
monitorizării și evaluării politicilor Uniunii 
Europene, care reflectă în mod 
corespunzător prioritățile;

- Obiectivul 1: furnizarea de informații 
statistice de înaltă calitate în sprijinul 
elaborării, monitorizării și evaluării 
politicilor Uniunii Europene, care reflectă 
în mod corespunzător prioritățile;

Or. en

Amendamentul 43
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei).

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv prevenirea abandonului 
școlar timpuriu și creșterea numărului de 
tineri în învățământul superior sau în 
învățământul profesional echivalent, 
promovarea educației în rândul adulților 
și mobilitatea în scop educațional, 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate, precum și promovarea incluziunii 
sociale, în special a persoanelor cu 
handicap și a celor care aparțin unor 
minorități, prin reducerea sărăciei).

Or. en

Amendamentul 44
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
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din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei).

din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, reducerea numărului cazurilor 
de abandon școlar timpuriu, inclusiv 
mobilitatea în scop educațional, 
îmbătrânirea activă și în condiții bune de 
sănătate, precum și promovarea incluziunii 
sociale prin reducerea numărului 
persoanelor care se confruntă cu riscul 
sărăciei sau al excluziunii sociale).

Or. en

Amendamentul 45
Riikka Manner

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
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ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei).

ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei). Indicatorii noi se 
bazează în principal pe datele statistice 
existente. 

Or. fi

Amendamentul 46
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei) .

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, promovarea 
calității ocupării forței de muncă,
realizarea obiectivelor UE privind energia 
și schimbările climatice, utilizarea eficientă 
a resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei).
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Or. el

Amendamentul 47
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

indicatori de obiectiv principali actualizați 
pentru Europa în 2020 (în domeniul 
ocupării forței de muncă, cercetării și 
dezvoltării, inovării, energiei/schimbărilor 
climatice, educației, mediului, protecției 
sociale și al incluziunii sociale) disponibili 
pe site-ul internet al Eurostat;

indicatori de obiectiv principali actualizați 
pentru Europa în 2020 (în domeniul 
ocupării forței de muncă, cercetării și 
dezvoltării, inovării, energiei/schimbărilor 
climatice, educației, mediului, protecției 
sociale și al incluziunii sociale, precum și 
al combaterii sărăciei) disponibili pe site-
ul internet al Eurostat;

Or. el

Amendamentul 48
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

indicatori de obiectiv principali actualizați 
pentru Europa în 2020 (în domeniul 
ocupării forței de muncă, cercetării și 
dezvoltării, inovării, energiei/schimbărilor 
climatice, educației, mediului, protecției 
sociale și al incluziunii sociale) disponibili 
pe site-ul internet al Eurostat;

indicatori de obiectiv principali actualizați 
pentru Europa în 2020 (în domeniul 
ocupării forței de muncă, cercetării și 
dezvoltării, inovării, energiei/schimbărilor 
climatice, educației, mediului, protecției 
sociale și al incluziunii sociale, precum și 
al reducerii sărăciei) disponibili pe site-ul 
internet al Eurostat;

Or. en

Amendamentul 49
Karima Delli
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

indicatori calitativi privind ocuparea 
forței de muncă ce disting între fracțiunea 
de normă și norma întreagă, precum și 
indicatori calitativi privind șomajul care 
iau în calcul persoanele din cadrul 
politicilor de activare, precum formarea 
profesională.

Or. en

Amendamentul 50
Riikka Manner

Propunere de regulament
Anexa– capitolul I – punctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

un management solid al calității pus în 
aplicare în cadrul lanțului de producție, 
care să includă și datele privind finanțele 
publice din amonte și fluxurile de lucru 
aferente în statele membre.

un management solid al calității pus în 
aplicare în cadrul lanțului de producție,
dezvoltarea și punerea în aplicare a unui 
cadru de referință în vederea asigurării 
calității datelor statistice privind 
procedura deficitului excesiv.

Or. fi

Amendamentul 51
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

un set de indicatori sociali cu scopul de a 
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monitoriza guvernanța economică în 
cadrul Strategiei Europa 2020 pentru 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 52
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele crizei financiare, creșterea 
fluxurilor transfrontaliere și fragmentarea 
proceselor de producție au subliniat 
necesitatea unui cadru mai coerent și a unei 
mai bune măsurări a producției globalizate.

Efectele sociale și economice ale crizei 
financiare, creșterea fluxurilor 
transfrontaliere și fragmentarea proceselor 
de producție au subliniat necesitatea unui 
cadru mai coerent și a unei mai bune 
măsurări a producției globalizate.

Or. en

Amendamentul 53
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îmbunătățirea indicatorilor și informațiilor 
statistice disponibile privind globalizarea 
economică și lanțurile de valoare 
economică adăugată mondiale pentru 
factorii de decizie ai UE și publicul larg.

Îmbunătățirea indicatorilor și informațiilor 
statistice disponibile privind globalizarea 
economică și lanțurile de valoare 
economică adăugată mondiale pentru 
factorii de decizie ai UE și publicul larg.
Aceste informații ar trebui să contribuie 
la evaluarea economică și socială a 
globalizării.

Or. en
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Amendamentul 54
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 1.3 – paragraful 3 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

analizarea efectelor sociale și economice 
ale globalizării, inclusiv evaluarea 
ocupării forței de muncă și a standardelor 
de viață.

Or. en

Amendamentul 55
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

PERFORMANȚA ÎN DOMENIUL 
ECONOMIC ȘI ÎN DOMENIUL SOCIAL

PERFORMANȚA ÎN DOMENIUL 
ECONOMIC ȘI ÎN DOMENIUL SOCIAL 
ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Or. de

Amendamentul 56
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criza economică a accentuat nevoia de a 
dispune de un set de indicatori 
macroeconomici de calitate pentru a 
înțelege și analiza mai bine fluctuațiile 
economice și, prin urmare, a facilita 

Criza economică a accentuat nevoia de a 
dispune de un set de indicatori 
macroeconomici de calitate  pentru a 
înțelege și analiza mai bine fluctuațiile 
economice și în raport cu impactul și 
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procesul decizional. Producția din ce în ce 
mai globalizată determină necesitatea de a 
elabora un cadru coerent care să faciliteze 
interpretarea și integrarea statisticilor din 
diferite domenii.

frământările sociale și, prin urmare, a 
facilita procesul decizional. Producția din 
ce în ce mai globalizată determină 
necesitatea de a elabora un cadru coerent 
care să faciliteze interpretarea și integrarea 
statisticilor din diferite domenii.

Or. el

Amendamentul 57
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suplimentarea măsurării performanțelor 
economice prin dimensiuni diferite ale 
globalizării, calității vieții; durabilității 
mediului, sănătății, bunăstării și coeziunii 
sociale. Elaborarea unui cadru pentru 
analiza producției globalizate.

Suplimentarea măsurării performanțelor 
economice prin dimensiuni diferite ale 
globalizării, calității vieții, accesului la 
bunuri și servicii, durabilității mediului, 
sănătății, bunăstării, coeziunii sociale și 
incluziunii sociale. Elaborarea unui cadru 
pentru analiza producției globalizate.

Or. en

Amendamentul 58
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 3 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

elaborarea de conturi satelit pentru cel 
puțin două noi domenii (de exemplu, 
cercetarea și dezvoltarea, sănătatea, 
conturile sociale);

elaborarea de conturi satelit pentru cel 
puțin două noi domenii (de exemplu, 
cercetarea și dezvoltarea, sănătatea, 
educația, conturile sociale, inclusiv 
domeniul locativ și accesul la servicii, 
incluziunea socială);

Or. en
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Amendamentul 59
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 3 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

elaborarea unui concept de măsurare a 
producției economice dincolo de analiza 
exclusivă a PIB.

Or. de

Amendamentul 60
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 3 – liniuța 6b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea datelor astfel încât efectele 
crizei economice asupra lucrătorilor și 
asupra cetățenilor în fiecare stat membru 
să fie evidente.

Or. de

Amendamentul 61
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 3 – liniuța 6c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea datelor astfel încât efectele 
acțiunilor adoptate de combatere a crizei 
economice asupra lucrătorilor și asupra 
cetățenilor în fiecare stat membru să fie 
evidente.
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Or. de

Amendamentul 62
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 5 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

armonizarea statisticilor privind locuințele 
și a statisticilor asociate disponibile pentru 
toate statele membre.

armonizarea statisticilor privind locuințele 
și a statisticilor asociate disponibile pentru 
toate statele membre, inclusiv prețul 
rezonabil și accesibilitatea locuințelor.

Or. en

Amendamentul 63
Riikka Manner

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 2.2 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

un sistem coerent de conturi de mediu 
elaborat sub forma unor „conturi satelit” 
ale principalelor conturi naționale, 
furnizând informații cu privire la emisiile 
atmosferice, consumul de energie, fluxurile 
și rezervele de resurse materiale naturale și 
de apă, comerțul cu materii prime de bază 
și materii prime pe cale de epuizare, taxele 
de mediu și cheltuielile cu protecția 
mediului, incluzând, eventual, creșterea 
economică durabilă/achizițiile publice în 
acest domeniu.

un sistem coerent de conturi de mediu 
elaborat sub forma unor „conturi satelit” 
ale principalelor conturi naționale, 
furnizând informații cu privire la emisiile 
atmosferice, consumul de energie, fluxurile 
și rezervele de resurse materiale naturale și 
de apă, comerțul cu materii prime de bază 
și materii prime pe cale de epuizare, taxele 
de mediu și cheltuielile cu protecția 
mediului, incluzând, eventual, creșterea 
economică durabilă/achizițiile publice în 
acest domeniu; luarea în considerare, la 
definirea domeniilor statistice ce trebuie 
dezvoltate, a obiectivelor Regulamentului 
(UE) nr. 691/2011 privind conturile 
economice de mediu europene referitoare 
la dezvoltarea de noi module pentru 
conturile economice de mediu.

Or. fi



PE487.671v01-00 28/37 AM\898342RO.doc

RO

Amendamentul 64
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sporirea eficienței și eficacității proceselor 
de producție. Furnizarea de statistici de 
calitate referitoare la domeniile cheie în 
care întreprinderile sunt centrul de interes, 
precum statisticile comerciale, indicatorii 
pe termen scurt, investițiile întreprinderilor 
în capital uman și competențe, tranzacțiile 
internaționale, globalizare, monitorizarea 
pieței unice, cercetarea, dezvoltarea, 
inovarea și turismul. Trebuie acordată o 
atenție specială disponibilității datelor în 
sectoarele industriale sau de servicii care 
prezintă o valoare adăugată ridicată.

Sporirea eficienței și eficacității proceselor 
de producție. Furnizarea de statistici de
înaltă calitate referitoare la domeniile 
cheie în care întreprinderile sunt centrul de 
interes, precum statisticile comerciale, 
indicatorii pe termen scurt, investițiile 
întreprinderilor în capital uman și 
competențe, tranzacțiile internaționale, 
globalizare, monitorizarea pieței unice, 
cercetarea, dezvoltarea, inovarea și 
turismul. Trebuie acordată o atenție 
specială disponibilității datelor în 
sectoarele industriale sau de servicii care 
prezintă o valoare adăugată ridicată.

Or. en

Amendamentul 65
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sporirea eficienței și eficacității proceselor 
de producție. Furnizarea de statistici de 
calitate referitoare la domeniile cheie în 
care întreprinderile sunt centrul de interes, 
precum statisticile comerciale, indicatorii 
pe termen scurt, investițiile întreprinderilor 
în capital uman și competențe, tranzacțiile 
internaționale, globalizare, monitorizarea 
pieței unice, cercetarea, dezvoltarea, 
inovarea și turismul. Trebuie acordată o 
atenție specială disponibilității datelor în 

Sporirea eficienței și eficacității proceselor 
de producție. Furnizarea de statistici de 
calitate referitoare la domeniile cheie în 
care întreprinderile sunt centrul de interes, 
precum statisticile comerciale, indicatorii 
pe termen scurt, investițiile întreprinderilor 
în capital uman și competențe, tranzacțiile 
internaționale, globalizare, monitorizarea 
pieței unice, cercetarea, dezvoltarea, 
inovarea și turismul. Trebuie acordată o 
atenție specială disponibilității datelor în 
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sectoarele industriale sau de servicii. sectoarele industriale sau de servicii, în 
special în sectoarele economiei ecologice 
sau digitale. 

Or. en

Amendamentul 66
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.1 – paragraful 3 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea de statistici de calitate privind 
cererea și oferta în domeniul turismului 
prin intermediul optimizării colectării 
datelor și printr-o mai bună integrare a 
datelor din domeniul turismului cu date din 
alte domenii;

furnizarea de statistici de înaltă calitate 
privind cererea și oferta în domeniul 
turismului prin intermediul optimizării 
colectării datelor și printr-o mai bună 
integrare a datelor din domeniul turismului 
cu date din alte domenii;

Or. en

Amendamentul 67
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.1 – paragraful 3 – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea de statistici de calitate privind 
cererea și oferta în domeniul turismului 
prin intermediul optimizării colectării 
datelor și printr-o mai bună integrare a 
datelor din domeniul turismului cu date din 
alte domenii;

furnizarea de statistici de înaltă calitate 
privind cererea și oferta în domeniul 
turismului prin intermediul optimizării 
colectării datelor și printr-o mai bună 
integrare a datelor din domeniul turismului 
cu date din alte domenii;

Or. en

Amendamentul 68
Konstantinos Poupakis
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Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cetățenii europeni se află în centrul multor 
politici UE. În consecință, există o cerere 
foarte puternică de statistici sociale, în 
general, pentru a sprijini procesul 
decizional, dar și pentru a ajuta cetățenii 
europeni și întreprinderile să înțeleagă 
impactul acestor politici asupra vieții lor. 

Cetățenii europeni se află în centrul multor
politici UE. În consecință, există o cerere 
foarte puternică de statistici sociale, în 
general, pentru a sprijini procesul 
decizional, datorită interconectării 
acestora cu indicatorii economici, dar și 
pentru a ajuta cetățenii europeni și 
întreprinderile să înțeleagă impactul 
acestor politici asupra vieții lor.

Or. el

Amendamentul 69
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în 
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, provocările demografice (populația 
în vârstă și migrația, în special), piața 
muncii, educația și formarea profesională, 
inclusiv mobilitatea în scop educațional a 
tinerilor, cultura, activitatea fizică, calitatea 
vieții, sănătatea, handicapul, consumul, 
libera circulație și piața unică, mobilitatea 
tinerilor, inovația tehnologică și stilurile de 
viață noi.

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în 
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, provocările demografice (populația 
în vârstă și cu handicap, persoanele care 
aparțin unor minorități, de exemplu 
romii, și migrația, în special), piața muncii, 
educația și formarea profesională, inclusiv 
educația timpurie, educația în rândul 
adulților și mobilitatea în scop educațional 
a tinerilor, cultura, activitatea fizică, 
calitatea vieții, inclusiv domeniul locativ și 
accesul la servicii, sănătatea, handicapul, 
consumul, libera circulație și piața unică, 
mobilitatea tinerilor, inovația tehnologică 
și stilurile de viață noi.

Or. en
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Amendamentul 70
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în 
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, provocările demografice (populația 
în vârstă și migrația, în special), piața 
muncii, educația și formarea profesională, 
inclusiv mobilitatea în scop educațional a 
tinerilor, cultura, activitatea fizică, calitatea 
vieții, sănătatea, handicapul, consumul, 
libera circulație și piața unică, mobilitatea 
tinerilor, inovația tehnologică și stilurile de 
viață noi.

Furnizarea de statistici de înaltă calitate 
privind domeniile-cheie ale politicii sociale 
în cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul 
de interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, handicapul, provocările 
demografice (populația în vârstă și 
migrația, în special), piața muncii, educația 
și formarea profesională, inclusiv 
mobilitatea în scop educațional a tinerilor, 
cultura, activitatea fizică, calitatea vieții, 
sănătatea, handicapul, consumul, libera 
circulație și piața unică, mobilitatea 
tinerilor, inovația tehnologică și stilurile de 
viață noi.

Or. en

Amendamentul 71
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în 
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, provocările demografice (populația 
în vârstă și migrația, în special), piața 
muncii, educația și formarea profesională, 
inclusiv mobilitatea în scop educațional a 
tinerilor, cultura, activitatea fizică, calitatea 
vieții, sănătatea, handicapul, consumul, 
libera circulație și piața unică, mobilitatea 
tinerilor, inovația tehnologică și stilurile de 

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în 
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, inclusiv fenomenul lucrătorilor 
săraci, provocările demografice (populația 
în vârstă și migrația, în special), piața 
muncii, șomajul, educația și formarea 
profesională, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional a tinerilor, cultura, activitatea 
fizică, calitatea vieții, sănătatea, 
handicapul, consumul, libera circulație și 
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viață noi. piața unică, mobilitatea tinerilor, inovația 
tehnologică și stilurile de viață noi.

Or. el

Amendamentul 72
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 3 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea de statistici privind natura și 
calitatea locurilor de muncă: indicatori 
calitativi privind ocuparea forței de 
muncă ce disting între fracțiunea de 
normă și norma întreagă, precum și 
indicatori calitativi privind șomajul care 
iau în calcul persoanele din cadrul 
politicilor de activare, precum formarea 
profesională.

Or. en

Amendamentul 73
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 3 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea de statistici privind accesul la 
locuințe decente și la prețuri accesibile.

Or. en

Amendamentul 74
Kinga Göncz
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Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 3 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea de indicatori privind calitatea 
vieții pentru măsurarea progresului 
societăților.

furnizarea de indicatori privind calitatea 
vieții, inclusiv privind domeniul locativ și 
accesul la servicii, pentru măsurarea 
progresului societăților.

Or. en

Amendamentul 75
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de statistici de mediu de calitate 
care să sprijine procesul de elaborare a 
politicilor UE.

Furnizarea de statistici de mediu de înaltă 
calitate care să sprijine procesul de 
elaborare a politicilor UE.

Or. en

Amendamentul 76
Antigoni Papadopoulou

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.3 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de statistici de calitate în 
domeniul energiei și al transporturilor, 
pentru a sprijini politicile UE

Furnizarea de statistici de înaltă calitate în 
domeniul energiei și al transporturilor, 
pentru a sprijini politicile UE

Or. en

Amendamentul 77
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.3 – paragraful 9 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

producerea și difuzarea de statistici privind 
siguranța transporturilor, mobilitatea 
pasagerilor, măsurarea circulației rutiere și 
transportul intermodal de marfă.

producerea și difuzarea de statistici privind 
siguranța transporturilor, mobilitatea 
pasagerilor și accesibilitatea diferitor
modalități de transport, măsurarea 
circulației rutiere și transportul intermodal 
de marfă.

Or. en

Amendamentul 78
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Anexa – capitolul I – punctul 3.3 – paragraful 9 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

producerea și difuzarea de statistici privind 
siguranța transporturilor, mobilitatea 
pasagerilor, măsurarea circulației rutiere și 
transportul intermodal de marfă.

producerea și difuzarea de statistici privind 
siguranța transporturilor și accesibilitatea, 
mobilitatea pasagerilor, măsurarea 
circulației rutiere și transportul intermodal 
de marfă.

Or. en

Amendamentul 79
Riikka Manner

Propunere de regulament
Anexa– capitolul II – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemul statistic european se confruntă cu 
o provocare importantă: furnizarea de 
statistici europene de înaltă calitate pentru 
a satisface nevoile din ce în ce mai mari în 
materie de statistici în contextul reducerii 

Comisia Europeană adoptă inițiative 
pentru a reduce cerințele statistice din 
anumite domenii statistice. Sistemul 
statistic european se confruntă cu o 
provocare importantă: furnizarea de 
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substanțiale a bugetelor statelor membre și 
al politicii de întrerupere a creșterii în
materie de resurse umane în cadrul 
Comisiei și în statele membre. Având în 
vedere aceste constrângeri bugetare la nivel 
european și național, este important să se 
consolideze stabilirea priorităților și 
măsurile de simplificare, care necesită 
angajamentul tuturor partenerilor SSE. Un 
mecanism de stabilire a priorităților a fost 
introdus ca parte integrantă din procesul de 
pregătire a programelor de lucru anuale și 
va fi pus în aplicare pe toată durata PSE 
pentru perioada 2013-2017. Aceasta 
implică, printre altele, o reexaminare 
anuală a cerințelor statistice existente care 
să înlocuiască un mecanism administrativ 
printr-o abordare strategică, ținând seama 
de interesele utilizatorilor, producătorilor și 
respondenților.

statistici europene de înaltă calitate pentru 
a satisface nevoile din ce în ce mai mari în 
materie de statistici în contextul reducerii 
substanțiale a bugetelor statelor membre și 
al politicii de întrerupere a creșterii în 
materie de resurse umane în cadrul 
Comisiei și în statele membre. Având în 
vedere aceste constrângeri bugetare la nivel 
european și național, este important să se 
consolideze stabilirea priorităților și 
măsurile de simplificare, care necesită 
angajamentul tuturor partenerilor SSE. Un 
mecanism de stabilire a priorităților a fost 
introdus ca parte integrantă din procesul de 
pregătire a programelor de lucru anuale și 
va fi pus în aplicare pe toată durata PSE 
pentru perioada 2013-2017. În cadrul 
procesului de pregătire trebuie să se țină 
seama și de stabilirea priorităților 
negative. Aceasta implică, printre altele, o 
reexaminare anuală a cerințelor statistice 
existente care să înlocuiască un mecanism 
administrativ printr-o abordare strategică, 
ținând seama de interesele utilizatorilor, 
producătorilor și respondenților.

Or. fi

Amendamentul 80
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare treptată a unei 
arhitecturi de funcționare a SSE care să 
permită producerea mai bine integrată a 
statisticilor UE; armonizarea și 
standardizarea metodelor de producere a 
statisticilor și a metadatelor; sporirea pe 
plan orizontal (între domeniile statistice) și 
vertical (între partenerii SSE) a gradului de 
integrare a proceselor de producere a 
statisticilor de către SSE în ceea ce privește 

Punerea în aplicare treptată a unei 
arhitecturi de funcționare a SSE care să 
permită producerea mai bine integrată a 
statisticilor UE; armonizarea și 
standardizarea metodelor de producere a 
statisticilor și a metadatelor; sporirea pe 
plan orizontal (între domeniile statistice) și 
vertical (între partenerii SSE) a gradului de 
integrare a proceselor de producere a 
statisticilor de către SSE în ceea ce privește 
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principiul subsidiarității; utilizarea de surse 
de date multiple și integrarea acestora; 
producerea de statistici multifuncționale.

principiul subsidiarității; utilizarea de surse 
de date multiple și integrarea acestora; 
producerea de statistici multifuncționale. 
Îmbunătățirea furnizării în timp util, 
respectiv a frecvenței de culegere a 
datelor.

Or. de

Amendamentul 81
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul II – punctul 3 – paragraful 2 – liniuța 11a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea îmbunătățită a „informațiilor 
necesare”, adică a informațiilor de bază 
privind modul în care datele au fost 
culese, calitatea datelor și metodele 
utilizate la colectarea datelor, pentru ca 
utilizatorii să poată înțelege mai bine 
datele colectate.  

Or. de

Amendamentul 82
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Anexa – capitolul II – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

SSE să devină prima sursă de date la 
statisticile UE pentru toți utilizatorii și, în 
special, pentru factorii de decizie publici și 
privați, oferind un serviciu de informații 
statistice de calitate bazat pe principiile 
accesului liber la statisticile europene.

SSE să devină prima sursă de date la 
statisticile UE pentru toți utilizatorii și, în 
special, pentru factorii de decizie publici și 
privați, oferind un serviciu de informații 
statistice de calitate bazat pe principiile 
accesului liber și facil la statisticile 
europene.

Or. el
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Amendamentul 83
Thomas Händel

Propunere de regulament
Anexa – capitolul II – punctul 4 – paragraful 6 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

o mai bună armonizare a conceptelor 
statistice pentru diferite domenii statistice;

o mai bună armonizare a conceptelor 
statistice și accesul simplificat al 
cercetătorilor la date.

Or. de


