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Ändringsförslag 15
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Tillförlitlig empirisk data och statistik 
är av avgörande betydelse för att man ska 
kunna mäta framstegen och utvärdera 
effektiviteten i EU:s politik och program, 
särskilt inom ramen för Europa 2020-
strategin.

Or. en

Ändringsförslag 16
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med den förordningen bör 
programmet för europeisk statistik utgöra 
ramen för utvecklingen, framställningen 
och spridningen av den europeiska 
statistiken, och där bör anges vilka 
huvudområden och mål som gäller för de 
åtgärder som planeras under högst fem år. 
Där bör fastställas vilka informationsbehov 
som ska prioriteras för att Europeiska 
unionens verksamhet ska kunna 
genomföras. Behovet bör vägas mot de 
resurser som krävs på unionsnivå och på 
nationell nivå för att sammanställa den 
önskade statistiken samt mot 
uppgiftslämnarbördan och de kostnader 
som är förenade med uppgiftslämnandet.

(2) I enlighet med den förordningen bör 
programmet för europeisk statistik utgöra 
ramen för utvecklingen, framställningen 
och spridningen av den europeiska 
statistiken, och där bör anges vilka 
huvudområden och mål som gäller för de 
åtgärder som planeras under högst fem år. 
Där bör fastställas vilka informationsbehov 
som ska prioriteras för att Europeiska 
unionens verksamhet ska kunna 
genomföras. Behovet ska vägas mot de 
resurser som krävs på unionsnivå och på 
nationell nivå för att sammanställa den 
önskade statistiken samt mot 
uppgiftslämnarbördan och de kostnader 
som är förenade med uppgiftslämnandet. 
Särskild vikt ska läggas vid nyttan i 
förhållande till kostnaderna.

Or. de
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Ändringsförslag 17
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genomförandet av programmet bör 
innebära en möjlighet att ta fram
harmoniserad europeisk statistik för att 
bidra till utveckling, framställning och 
spridning av gemensam, jämförbar och 
tillförlitlig statistisk information på EU-
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 18
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Statistik som utvecklas, framställs och 
sprids inom ramen för detta program bör 
bidra till genomförandet av Europeiska 
unionens politik enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla och andra politiska 
handlingslinjer i kommissionens 
strategiska prioriteringar för 2010–2014 
(dvs. en kraftfullare och integrerad 
ekonomisk styrning, klimatfrågan, 
reformen av jordbrukspolitiken, tillväxt 
och social sammanhållning, medborgarnas 
Europa och globalisering), och bör främjas 
genom åtgärder som finansieras genom 
detta program och där Europeiska unionen 

(4) Statistik av hög kvalitet som utvecklas, 
framställs och sprids inom ramen för detta 
program är nödvändig för ett bevisbaserat 
beslutsfattande och bör bidra till 
genomförandet av Europeiska unionens 
politik enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, Europa 2020-
strategin för smart och hållbar tillväxt för 
alla och andra politiska handlingslinjer i 
kommissionens strategiska prioriteringar 
för 2010–2014 (dvs. en kraftfullare och 
integrerad ekonomisk styrning, 
klimatfrågan, reformen av 
jordbrukspolitiken, tillväxt och social 
sammanhållning, medborgarnas Europa 
och globalisering), och bör främjas genom 
åtgärder som finansieras genom detta 
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kan skapa ett tydligt mervärde. program och där Europeiska unionen kan 
skapa ett tydligt mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 19
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I ljuset av den globala finanskrisen,
som ledde till en ekonomisk kris, bör 
särskilt följderna för arbetstagarna och 
sysselsättningen undersökas.

Or. de

Ändringsförslag 20
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Statistik av hög kvalitet är också 
oumbärlig för att hjälpa medborgarna att 
förstå EU och delta i den demokratiska 
processen.

Or. en

Ändringsförslag 21
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Dessutom ska en särskild statistisk 
undersökning göras av vilka effekter de 
åtgärder får som EU vidtagit i avtal 
mellan stater och trojkan för att hantera 
den globala finansiella och ekonomiska 
krisen för arbetstagare och medborgare. 
De statistiska uppgifterna ska samlas in 
på ett sådant sätt att utvecklingen i 
enskilda medlemsstater synliggörs, t.ex. 
arbetslöshet, byte av arbetsplats, storlek
på och förändringar av sociala 
transfereringar, arbetstillfällenas antal
och kvalitet, de lokala förändringarna på 
grund av byten av arbetsplats inom 
medlemsstaterna, inom EU, från EU och
till EU, liksom sociala transfereringar och
förändringar av lönestrukturen och av 
fortbildningsåtgärder. 

Or. de

Ändringsförslag 22
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 5 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För det fjärde gör budgetåtstramningar 
såväl på nationell som på europeisk nivå 
och strävan att ytterligare underlätta för 
företagen och allmänheten situationen än 
mer svårhanterlig.

– För det fjärde gör budgetåtstramningar 
såväl på nationell som på europeisk nivå 
situationen än mer svårhanterlig.

Or. de

Ändringsförslag 23
Franz Obermayr
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De länder i Europeiska 
frihandelssammanslutningen som deltar i 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (nedan kallade Efta-
/EES-länderna) bör ges möjlighet att delta 
i programmet. Även andra länder bör 
kunna delta i programmet, särskilt 
Europeiska unionens grannländer och 
länder som ansökt om medlemskap i 
Europeiska unionen eller som är 
kandidatländer eller anslutande länder.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 24
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det program som inrättas genom 
denna förordning har förhandsutvärderats i 
enlighet med principerna för sund 
ekonomisk förvaltning, med syftet att se till 
att programmet inriktas på behovet av 
effektivitet när det gäller att uppfylla målen 
och säkerställa att man redan vid 
utarbetandet av programmet tar hänsyn till 
budgetrestriktionerna. Värdet och verkan 
av de åtgärder som vidtas inom 
programmet bör övervakas och utvärderas 
med jämna mellanrum, även av oberoende 
externa utvärderare. För att programmet 
ska kunna utvärderas har det ställts upp 
mätbara mål och tagits fram indikatorer.

(14) Det program som inrättas genom 
denna förordning har förhandsutvärderats i 
enlighet med principerna för sund 
ekonomisk förvaltning, med syftet att se till 
att programmet inriktas på behovet av 
effektivitet när det gäller att uppfylla målen 
och säkerställa att man redan vid 
utarbetandet av programmet tar hänsyn till 
budgetrestriktionerna. Värdet och verkan 
av de åtgärder som vidtas inom 
programmet bör övervakas och utvärderas 
med jämna mellanrum, även av oberoende 
externa utvärderare, och av deras resultat 
måste man dra de nödvändiga 
konsekvenserna. För att programmet ska 
kunna utvärderas har det ställts upp 
mätbara mål och tagits fram indikatorer.

Or. de
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Ändringsförslag 25
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Härmed inrättas programmet för europeisk 
statistik för perioden 2013–2017 (nedan 
kallat programmet).

Härmed inrättas programmet för europeisk 
statistik för perioden 2013–2017 (nedan 
kallat programmet). Programmet finns i 
bilagan.

Or. de

Ändringsförslag 26
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets mervärde utgörs av att det 
säkrar att den europeiska statistiken 
inriktas på den information som behövs för 
att utforma, genomföra, övervaka och 
utvärdera unionens politik. Dessutom 
bidrar det till ett effektivt resursutnyttjande 
genom att främja åtgärder som i hög grad 
stöder utvecklingen, framställningen och 
spridningen av harmoniserad, jämförbar 
och tillförlitlig statistik.

Programmets mervärde utgörs av att det 
säkrar att den europeiska statistiken 
inriktas på den information som behövs för 
att utforma, genomföra, övervaka och 
utvärdera unionens politik. Dessutom 
bidrar det till ett effektivt resursutnyttjande 
genom att främja åtgärder som i hög grad 
stöder utvecklingen, framställningen och 
spridningen av harmoniserad, jämförbar 
och tillförlitlig statistik, på grundval av 
enhetliga standarder och gemensamma 
kvalitetskriterier för bedömning, i 
synnerhet ”relevans”, ”noggrannhet”, 
”läglighet”, ”tillgänglighet” och 
”konsekvens”.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets övergripande mål är att det 
europeiska statistiksystemet ska vara 
ledande när det gäller att tillhandahålla 
statistik av hög kvalitet om Europa.

1. Programmets övergripande mål är att det 
europeiska statistiksystemets höga 
standard när det gäller att tillhandahålla 
statistik av hög kvalitet om Europa ska 
främjas.

Or. de

Ändringsförslag 28
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets övergripande mål är att det 
europeiska statistiksystemet ska vara
ledande när det gäller att tillhandahålla 
statistik av hög kvalitet om Europa.

1. Programmets övergripande mål är att det 
europeiska statistiksystemet ska förbli 
ledande på det offentliga planet när det 
gäller att tillhandahålla europeisk statistik 
av hög kvalitet till beslutsfattare, 
offentliga handläggare, företagare, 
medborgare och andra användare.

Or. en

Ändringsförslag 29
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I samband med statistikåtgärder som 
vidtas i syfte att genomföra programmet 
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bör man beakta de resurser som de 
nationella statistikmyndigheterna och 
kommissionen har till sitt förfogande samt 
uppgiftslämnarbördan.

Or. fi

Ändringsförslag 30
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mål 4: Att säkerställa utvecklandet och 
genomförandet av verktyg med vilka 
åtgärderna inom statistikbranschen 
omprioriteras i syfte att öka flexibiliteten i 
det europeiska statistiksystemet och att 
förbättra systemets förmåga att i realtid 
möta de föränderliga behoven hos 
användarna.

Or. fi

Ändringsförslag 31
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Målen i denna artikel beskrivs närmare i 
bilagan, tillsammans med indikatorer för 
att övervaka genomförandet av 
programmet. I enlighet med förordning 
(EG) nr 223/2009 ska de vara föremål för 
en detaljerad årlig planering där en 
integrerad mekanism för att fastställa 
prioriteringar ingår. De ska uppnås genom 
nära och samordnat samarbete inom det 
europeiska statistiksystemet, som är 

3. Målen i denna artikel beskrivs närmare i 
bilagan, tillsammans med indikatorer för 
att övervaka genomförandet av 
programmet. I enlighet med förordning 
(EG) nr 223/2009 ska de vara föremål för 
en detaljerad årlig planering där en 
integrerad mekanism för att fastställa 
prioriteringar ingår. De ska uppnås genom 
nära och samordnat samarbete inom det 
europeiska statistiksystemet, som är 
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partnerskapet mellan unionens 
statistikmyndighet, de nationella 
statistikbyråerna och andra nationella 
myndigheter.

partnerskapet mellan unionens 
statistikmyndighet, de nationella 
statistikbyråerna och andra nationella 
myndigheter. Programmet bör inbegripa
utveckling av lämpliga instrument för att 
prioritera statistisk verksamhet samt för 
att höja kvaliteten och öka flexibiliteten
inom det europeiska statistiksystemet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Europeisk statistik måste tjäna 
intressena hos användare, beslutsfattare, 
handläggare, forskare, organisationer i
det civila samhället, företag och 
allmänheten i stort och bör vara 
lättillgängliga för alla.

Or. en

Ändringsförslag 33
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
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att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 
statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten.

att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas börda, så 
att det säkerställs att unionens och 
medlemsstaternas begränsade resurser 
utnyttjas bättre. De nationella 
myndigheterna och unionens 
statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten. De prioriteringar 
som valts ut ska fastställas genom 
överenskommelse med medlemsstaterna. 
Dessutom ska kommissionen vid 
införandet av nya åtgärder motivera dessa 
inför rådet och Europaparlamentet och 
tillhandahålla all relevant information i 
god tid.

Or. de

Ändringsförslag 34
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 
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statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten.

statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten. Prioriteringen 
bör syfta till att balansera de ökade 
kostnader som de nya statistikkraven 
förorsakar, vilket bör ske genom att i nära 
samarbete med medlemsstaterna skära 
ner befintliga statistikkrav. När nya 
åtgärder eller större ändringar i befintlig 
statistik planeras, presenterar 
kommissionen de skäl som avses i 
förordningen om europeisk statistik 
(EG) nr 223/2009 artikel 14 punkt 3. 
Medlemsstaternas statistikmyndigheter 
och EU:s statistikmyndighet bör utveckla 
sitt samarbete med olika statistikorgan på 
internationell nivå för att se till att det 
statistiska materialet är konsekvent och 
möjliggör jämförelser.

Or. fi

Ändringsförslag 35
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad och jämförbar
europeisk statistik av hög kvalitet och 
säkra att det europeiska statistiksystemet 
som helhet fungerar korrekt, och därmed 
respektera principerna om integritet, 
oberoende och redovisningsskyldighet. 
Det ska vidtas lämpliga åtgärder för att 
säkra att samordningen är god och att 



PE487.671v01-00 14/37 AM\898342SV.doc

SV

administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 
statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut,
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten.

prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda och se till att de 
begränsade resurserna på EU-nivå och 
nationell nivå används så effektivt som 
möjligt. De nationella myndigheterna och 
unionens statistikmyndighet ska se till att 
den europeiska statistiken uppfyller 
europeiska kvalitetsstandarder och 
tillgodoser behoven hos användare inom 
Europeiska unionens institutioner, 
regeringar, regionala myndigheter, 
forskningsinstitut, organisationer i det 
civila samhället, företag och allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 36
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 
statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 
statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser behoven 
hos användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 
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organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten.

organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten, i enlighet med 
principen om fritt tillträde till europeisk 
statistik under former som medger insyn.

Or. en

Ändringsförslag 37
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av detta program ska vara 
299,4 miljoner euro, varav 
57,3 miljoner euro täcks av 
programperioden 2007–2013 och 
242,1 miljoner euro av 
programperioden 2014–2017.

1. För att garantera tillförlitlig, jämförbar 
och kostnadseffektiv statistik ska 
finansieringsramen vara 
299,4 miljoner euro, varav 
57,3 miljoner euro täcks av 
programperioden 2007–2013 och 
242,1 miljoner euro av 
programperioden 2014–2017.

Or. en

Ändringsförslag 38
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets finansieringsram kan också 
fördelas på ett sådant sätt att den täcker 
de utgifter som behövs för att förbättra 
processerna för och kapaciteten att ta 
fram statistik av hög kvalitet, på nationell 
nivå, samt utgifter för nationella 
statistikers utbildningsbehov.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska för genomförandet av 
programmet anta årliga arbetsprogram som 
uppfyller kraven i artikel 17 i förordning 
(EG) nr 223/2009 samt innehåller uppgift 
om eftersträvade mål och förväntade 
resultat.

Kommissionen ska för genomförandet av 
programmet anta årliga arbetsprogram som 
uppfyller kraven i artikel 17 i förordning 
(EG) nr 223/2009 samt innehåller uppgift 
om eftersträvade mål och förväntade 
resultat, i enlighet med de mål som anges i 
artikel 4 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 40
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska för genomförandet av 
programmet anta årliga arbetsprogram som 
uppfyller kraven i artikel 17 i förordning 
(EG) nr 223/2009 samt innehåller uppgift 
om eftersträvade mål och förväntade 
resultat.

Kommissionen ska för genomförandet av 
programmet anta årliga arbetsprogram som 
uppfyller kraven i artikel 17 i förordning 
(EG) nr 223/2009 samt innehåller uppgift 
om eftersträvade mål och förväntade 
resultat. De årliga programmen ska 
översändas till Europaparlamentet.

Or. de

Ändringsförslag 41
Riikka Manner

Förslag till förordning
Bilaga – Inledning – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsfördelningen i det europeiska 
statistiksystemet ska vara följande: 
medlemsstaternas statistikmyndigheter 
ska ansvara för framställningen av 
harmoniserad nationell statistik medan 
Eurostat ska ansvara för framställningen 
av europeisk statistik utifrån data som 
inlämnats av de nationella 
statistikmyndigheterna.

Or. fi

Ändringsförslag 42
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – Mål – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mål 1: Att tillhandahålla statistik av hög 
kvalitet som kan tjäna som underlag för 
utvecklingen, övervakningen och 
utvärderingen av Europeiska unionens 
politik och som på lämpligt sätt avspeglar 
prioriteringarna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 43
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
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den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder,
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom fattigdomsbekämpning).

den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive insatser för att 
förhindra att elever lämnar skolan i förtid 
och för att öka antalet unga personer 
inom högre utbildning eller likvärdig 
yrkesutbildning samt för att främja 
vuxenutbildning och rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt social delaktighet, med 
särskild hänsyn till personer med 
funktionshinder eller minoritetsbakgrund,
genom fattigdomsbekämpning).

Or. en

Ändringsförslag 44
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 

Europa 2020-strategin för ”smart och 
hållbar tillväxt för alla”, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
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sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom 
fattigdomsbekämpning).

sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, ett minskat antal elever 
som lämnar skolan i förtid, inklusive 
rörlighet i utbildningssyfte, aktivt och 
hälsosamt åldrande samt främjande av 
social delaktighet genom en minskning av
antalet människor som lider av eller hotas 
av fattigdom och social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 45
Riikka Manner

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom fattigdomsbekämpning).

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom fattigdomsbekämpning). 
De nya indikatorerna bör huvudsakligen 
baseras på befintligt statistiskt material.

Or. fi
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Ändringsförslag 46
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning 
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom fattigdomsbekämpning).

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, insatser 
för att förbättra sysselsättningens kvalitet,
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom fattigdomsbekämpning).

Or. el

Ändringsförslag 47
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning 
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• uppdaterade överordnade målindikatorer 
för Europa 2020-strategin (inom 
sysselsättning, forskning och utveckling, 
innovation, energi/klimatförändringar, 
utbildning, miljö, socialt skydd och social 
delaktighet) på Eurostats webbplats,

• uppdaterade överordnade målindikatorer 
för Europa 2020-strategin (inom 
sysselsättning, forskning och utveckling, 
innovation, energi/klimatförändringar, 
utbildning, miljö, socialt skydd, social 
delaktighet och fattigdomsbekämpning) på 
Eurostats webbplats,
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Or. el

Ändringsförslag 48
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• uppdaterade överordnade målindikatorer 
för Europa 2020-strategin (inom 
sysselsättning, forskning och utveckling, 
innovation, energi/klimatförändringar, 
utbildning, miljö, socialt skydd och social 
delaktighet) på Eurostats webbplats,

• uppdaterade överordnade målindikatorer 
för Europa 2020-strategin (inom 
sysselsättning, forskning och utveckling, 
innovation, energi/klimatförändringar, 
utbildning, miljö, socialt skydd, social 
delaktighet och fattigdomsbekämpning) på 
Eurostats webbplats,

Or. en

Ändringsförslag 49
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.1 – stycke 3 – punktsats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• kvalitativa indikatorer på sysselsättning 
som skiljer mellan deltid och heltid, samt 
kvalitativa indikatorer på arbetslöshet
med hänsyn till människor i 
aktiveringsåtgärder som t.ex. utbildning. 

Or. en

Ändringsförslag 50
Riikka Manner
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Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.2 – stycke 3 – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• en effektiv kvalitetsledning genom hela 
produktionskedjan, som även omfattar 
data om de offentliga finanserna från 
tidigare led och de underliggande 
arbetsprocesserna i medlemsstaterna.

• en effektiv kvalitetsledning genom hela 
produktionskedjan samt använding av en 
mer utvecklad version av referensramen 
för kvalitetssäkring av data.

Or. fi

Ändringsförslag 51
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.2 – stycke 3 – punktsats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• en uppsättning sociala indikatorer för
att övervaka den ekonomiska styrningen 
inom ramen för Europa 2020-strategin 
för tillväxt och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 52
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Effekterna av finanskrisen, de ökade 
flödena över gränserna och 
fragmenteringen av 
produktionsprocesserna har belyst behovet 
av ett mer sammanhängande system och 

De sociala och ekonomiska effekterna av 
finanskrisen, de ökade flödena över 
gränserna och fragmenteringen av 
produktionsprocesserna har belyst behovet 
av ett mer sammanhängande system och 
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bättre mätning av den globaliserade 
produktionen.

bättre mätning av den globaliserade 
produktionen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förbättra de indikatorer och den 
statistik om den ekonomiska 
globaliseringen och de globala 
värdekedjorna som står till EU:s 
beslutsfattares och allmänhetens 
förfogande.

Att förbättra de indikatorer och den 
statistik om den ekonomiska 
globaliseringen och de globala 
värdekedjorna som står till EU:s 
beslutsfattares och allmänhetens 
förfogande. Den här informationen bör 
leda till en ekonomisk och social 
utvärdering av globaliseringen.

Or. en

Ändringsförslag 54
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 1.3 – stycke 3 – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• analys av globaliseringens sociala och 
ekonomiska effekter, bland annat i fråga 
om sysselsättning och levnadsstandard.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Thomas Händel

Förslag till förordning
 Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1 EKONOMISKA OCH SOCIALA 
RESULTAT

2.1 EKONOMISKA OCH SOCIALA 
RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING

Or. de

Ändringsförslag 56
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning 
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ekonomiska krisen har gjort det ännu 
viktigare med en uppsättning 
makroekonomiska indikatorer av hög 
kvalitet för att man bättre ska kunna förstå 
och analysera konjunktursvängningarna 
och lättare kunna fatta beslut. Den i allt 
högre grad globaliserade produktionen gör 
det nödvändigt att utveckla ett enhetligt 
system som gör det lättare att tolka och 
integrera statistik från olika områden.

Den ekonomiska krisen har gjort det ännu 
viktigare med en uppsättning 
makroekonomiska indikatorer av hög 
kvalitet för att man bättre ska kunna förstå 
och analysera konjunktursvängningarna
också i förhållande till de samhälleliga 
konsekvenserna och den sociala oron, och 
lättare kunna fatta beslut. Den i allt högre 
grad globaliserade produktionen gör det 
nödvändigt att utveckla ett enhetligt system 
som gör det lättare att tolka och integrera 
statistik från olika områden.

Or. el

Ändringsförslag 57
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att komplettera mätningen av de
ekonomiska resultaten med olika 
dimensioner av globalisering, livskvalitet, 
ekologisk hållbarhet, hälsa, välbefinnande 
och social sammanhållning. Att ta fram ett 
system för analys av den globaliserade 
produktionen.

Att komplettera mätningen av de 
ekonomiska resultaten med olika 
dimensioner av globalisering, livskvalitet, 
tillgång till varor och tjänster, ekologisk 
hållbarhet, hälsa, välbefinnande, social 
sammanhållning och social delaktighet. 
Att ta fram ett system för analys av den 
globaliserade produktionen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 3 – punktsats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• satelliträkenskaper som tagits fram för 
åtminstone två nya områden (t.ex. 
forskning och utveckling, hälsa eller
socialräkenskaper),

• satelliträkenskaper som tagits fram för 
åtminstone två nya områden (t.ex. 
forskning och utveckling, hälsa, 
utbildning, socialräkenskaper, inklusive 
bostäder och tillgång till tjänster samt 
social delaktighet),

Or. en

Ändringsförslag 59
Thomas Händel

Förslag till förordning
 Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 3 – punktsats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• utveckla ett sådant koncept för att mäta 
de ekonomiska resultaten som tar hänsyn 
till annat än bara BNP.

Or. de
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Ändringsförslag 60
Thomas Händel

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 3 – punktsats 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• data som, för varje enskild medlemsstat, 
synliggör den ekonomiska krisens effekter 
på arbetstagare och medborgare.

Or. de

Ändringsförslag 61
Thomas Händel

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 3 – punktsats 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• data som, för varje enskild medlemsstat, 
synliggör effekterna på arbetstagare och 
medborgare av de åtgärder som vidtagits 
för att hantera den ekonomiska krisen.

Or. de

Ändringsförslag 62
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.1 – stycke 5 – punktsats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• harmoniserad bostadsstatistik och 
närliggande statistik som är tillgänglig för 
alla medlemsstater.

• harmoniserad bostadsstatistik och 
närliggande statistik som är tillgänglig för 
alla medlemsstater, samt tillgängliga 
bostäder till rimliga priser.
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Or. en

Ändringsförslag 63
Riikka Manner

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 2.2 – stycke 3 – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• ett sammanhängande 
miljöräkenskapssystem som utformats som 
s.k. satelliträkenskaper till 
nationalräkenskapernas huvudkonton och 
ger information om luftföroreningar, 
energiförbrukning, flöden och reserver av 
viktiga materiella naturresurser och vatten, 
handel med basråvaror och råvaror av 
avgörande betydelse, miljöskatter och 
utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive 
grön tillväxt/upphandling, 

• ett sammanhängande 
miljöräkenskapssystem som utformats som 
s.k. satelliträkenskaper till 
nationalräkenskapernas huvudkonton och 
ger information om luftföroreningar, 
energiförbrukning, flöden och reserver av 
viktiga materiella naturresurser och vatten, 
handel med basråvaror och råvaror av 
avgörande betydelse, miljöskatter och 
utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive 
grön tillväxt/upphandling. Vid definiering 
av de statistikområden som utvecklas bör 
man beakta målen i förordningen om 
europeiska miljöräkenskaper (EU) 
nr 691/2011 gällande utvecklingen av nya 
moduler i miljöräkenskaperna,

Or. fi

Ändringsförslag 64
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att göra produktionsprocesserna 
effektivare och mer ändamålsenliga. Att 
tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 
viktiga områden där företagen står i fokus, 
såsom företagsstatistik, 
konjunkturindikatorer, företagens 
investeringar i personal och kompetens, 

(Berör inte den svenska versionen.)
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internationella transaktioner, globalisering, 
övervakning av den inre marknaden, FoU 
och innovation samt turism. Särskild vikt 
bör läggas vid att det finns uppgifter om 
industri- eller tjänstesektorer med högt 
förädlingsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 65
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att göra produktionsprocesserna 
effektivare och mer ändamålsenliga. Att 
tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 
viktiga områden där företagen står i fokus, 
såsom företagsstatistik, 
konjunkturindikatorer, företagens 
investeringar i personal och kompetens, 
internationella transaktioner, globalisering, 
övervakning av den inre marknaden, FoU 
och innovation samt turism. Särskild vikt 
bör läggas vid att det finns uppgifter om 
industri- eller tjänstesektorer med högt 
förädlingsvärde.

Att göra produktionsprocesserna 
effektivare och mer ändamålsenliga. Att 
tillhandahålla statistik av hög kvalitet om 
viktiga områden där företagen står i fokus, 
såsom företagsstatistik, 
konjunkturindikatorer, företagens 
investeringar i personal och kompetens, 
internationella transaktioner, globalisering, 
övervakning av den inre marknaden, FoU 
och innovation samt turism. Särskild vikt 
bör läggas vid att det finns uppgifter om 
industri- eller tjänstesektorer med högt 
förädlingsvärde, särskilt i gröna eller 
digitala ekonomisektorer. 

Or. en

Ändringsförslag 66
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.1 – stycke 3 – punktsats 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

• statistik av hög kvalitet om resultaten på 
viktiga områden inom innovation och FoU 
genom utökad användning av 
patentregister och ökad forskning samt 
användning av enskilda mikrodata för 
statistikändamål,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 67
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.1 – stycke 3 – punktsats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• statistik av hög kvalitet om tillgång och 
efterfrågan inom turism genom optimerad 
uppgiftsinsamling och bättre integrering av 
turismuppgifter med uppgifter från andra 
områden,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 68
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning 
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europas medborgare står i centrum för 
många av EU:s politikområden. Det är 
därför stor efterfrågan på socialstatistik i 
vid mening som ett underlag för 
beslutsfattandet, men också som ett medel 
för att ge Europas medborgare bättre 
möjligheter att bedöma hur politiken 
påverkar dem i vardagen.

Europas medborgare står i centrum för 
många av EU:s politikområden. Det är 
därför stor efterfrågan på socialstatistik i 
vid mening som ett underlag för 
beslutsfattandet, bland annat genom dess 
anknytning till de ekonomiska 
indikatorerna, men också som ett medel 
för att ge Europas medborgare bättre 
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möjligheter att bedöma hur politiken 
påverkar dem i vardagen.

Or. el

Ändringsförslag 69
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, demografiska 
utmaningar (bl.a. äldre personer och 
migration), arbetsmarknaden, utbildning,
inklusive ungdomars rörlighet i 
utbildningssyfte, kultur, fysisk aktivitet, 
livskvalitet, säkerhet, hälsa, 
funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet 
och den inre marknaden, ungdomars 
rörlighet, teknisk innovation och nya 
livsstilsval.

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, demografiska 
utmaningar (bl.a. äldre och 
funktionshindrade personer, personer som 
tillhör minoriteter, t.ex. romer, och 
migration), arbetsmarknaden, inklusive 
förskoleutbildning, vuxenutbildning, och 
ungdomars rörlighet, kultur, fysisk 
aktivitet, livskvalitet, inklusive bostäder 
och tillgång till tjänster, säkerhet, hälsa, 
funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet 
och den inre marknaden, ungdomars 
rörlighet, teknisk innovation och nya 
livsstilsval.

Or. en

Ändringsförslag 70
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, demografiska 

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, 
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utmaningar (bl.a. äldre personer och 
migration), arbetsmarknaden, utbildning, 
inklusive ungdomars rörlighet i 
utbildningssyfte, kultur, fysisk aktivitet, 
livskvalitet, säkerhet, hälsa, 
funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet 
och den inre marknaden, ungdomars 
rörlighet, teknisk innovation och nya 
livsstilsval.

funktionshinder, demografiska utmaningar 
(bl.a. äldre personer och migration), 
arbetsmarknaden, utbildning, inklusive 
ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
säkerhet, hälsa, funktionshinder, 
konsumtion, fri rörlighet och den inre 
marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk 
innovation och nya livsstilsval.

Or. en

Ändringsförslag 71
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning 
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, demografiska 
utmaningar (bl.a. äldre personer och 
migration), arbetsmarknaden, utbildning, 
inklusive ungdomars rörlighet i 
utbildningssyfte, kultur, fysisk aktivitet, 
livskvalitet, säkerhet, hälsa, 
funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet 
och den inre marknaden, ungdomars 
rörlighet, teknisk innovation och nya 
livsstilsval.

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, inbegripet 
företeelsen fattiga arbetstagare,
demografiska utmaningar (bl.a. äldre 
personer och migration), arbetsmarknaden, 
arbetslöshet, utbildning, inklusive 
ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
säkerhet, hälsa, funktionshinder, 
konsumtion, fri rörlighet och den inre 
marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk 
innovation och nya livsstilsval.

Or. el

Ändringsförslag 72
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 3 – punktsats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

• statistik om arbetstillfällens utformning 
och kvalitet: kvalitativa indikatorer på 
sysselsättning som skiljer mellan deltid 
och heltid, samt kvalitativa indikatorer på 
arbetslöshet med hänsyn till människor i 
aktiveringsåtgärder som t.ex. utbildning. 

Or. en

Ändringsförslag 73
Karima Delli
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 3 – punktsats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• statistik om tillgång till anständiga 
bostäder till rimliga priser.

Or. en

Ändringsförslag 74
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.2 – stycke 3 – punktsats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• indikatorer på livskvalitet för att mäta 
framstegen i samhället.

• indikatorer på livskvalitet, inklusive 
bostäder och tillgång till tjänster, för att 
mäta framstegen i samhället

Or. en

Ändringsförslag 75
Antigoni Papadopoulou
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Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla miljöstatistik av hög 
kvalitet som underlag för beslutsfattandet i 
EU.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 76
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.3 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla energi- och 
transportstatistik av hög kvalitet som 
underlag för EU:s politik.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 77
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.3 – stycke 9 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• framställning och spridning av statistik 
om transportsäkerhet, passagerarrörlighet, 
vägtrafikmätningar och intermodal 
godstransport.

• framställning och spridning av statistik 
om transportsäkerhet, passagerarrörlighet 
och tillgång till olika transportmedel, 
vägtrafikmätningar och intermodal 
godstransport.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – avsnitt 3.3 – stycke 9 – punktsats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• framställning och spridning av statistik 
om transportsäkerhet, passagerarrörlighet, 
vägtrafikmätningar och intermodal
godstransport.

• framställning och spridning av statistik 
om transportsäkerhet och tillgänglighet, 
passagerarrörlighet, vägtrafikmätningar 
och intermodal godstransport.

Or. en

Ändringsförslag 79
Riikka Manner

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel II – avsnitt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det europeiska statistiksystemet står inför
en betydande utmaning, nämligen hur man 
ska tillhandahålla europeisk statistik av hög 
kvalitet för att tillgodose det växande 
behovet av statistik i ett läge då 
medlemsstaternas budgetar är hårt 
åtstramade och inga nyanställningar görs 
vid kommissionen eller i medlemsstaterna. 
Med tanke på de begränsade resurserna 
såväl på europeisk som på nationell nivå är 
det viktigt att lägga tonvikten vid 
prioriteringar och förenklingsåtgärder, 
vilket kräver alla ESS-partners 
engagemang. En mekanism för att 
fastställa prioriteringar har integrerats i 
utarbetandet av de årliga 
arbetsprogrammen och kommer att 
användas under hela programmets löptid, 
dvs. 2013–2017. Detta innebär bl.a. en 
årlig översyn av befintliga statistikkrav, 
varigenom en administrativ mekanism 
ersätts med ett strategiskt tillvägagångssätt 
som tar hänsyn till användarnas, 

Europeiska kommissionen håller på att 
utarbeta initiativ för att minska
statistikkraven inom olika 
statistikområden. Det europeiska 
statistiksystemet står inför en betydande 
utmaning, nämligen hur man ska 
tillhandahålla europeisk statistik av hög 
kvalitet för att tillgodose det växande 
behovet av statistik i ett läge då 
medlemsstaternas budgetar är hårt 
åtstramade och inga nyanställningar görs 
vid kommissionen eller i medlemsstaterna. 
Med tanke på de begränsade resurserna 
såväl på europeisk som på nationell nivå är 
det viktigt att lägga tonvikten vid 
prioriteringar och förenklingsåtgärder, 
vilket kräver alla ESS-partners 
engagemang. En mekanism för att 
fastställa prioriteringar har integrerats i 
utarbetandet av de årliga 
arbetsprogrammen och kommer att 
användas under hela programmets löptid, 
dvs. 2013–2017. Vid beredningen bör 
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producenternas och uppgiftslämnarnas 
intressen.

hänsyn även tas till definitionen av 
negativa prioriteter. Därmed behövs bl.a. 
en årlig översyn av befintliga statistikkrav, 
varigenom en administrativ mekanism 
ersätts med ett strategiskt tillvägagångssätt 
som tar hänsyn till användarnas, 
producenternas och uppgiftslämnarnas 
intressen.

Or. fi

Ändringsförslag 80
Thomas Händel

Förslag till förordning
 Bilaga – kapitel II – avsnitt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att gradvis införa en verksamhetsarkitektur 
för det europeiska statistiksystemet som 
möjliggör mer integrerad framställning av 
EU-statistiken, att harmonisera och 
standardisera produktionsmetoder och 
metadata för statistiken, att öka horisontell 
(olika statistikområden) och vertikal (olika 
ESS-partner) integrering av de statistiska 
produktionsprocesserna i det europeiska 
statistiksystemet i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen, att använda och 
integrera flera olika datakällor samt att 
framställa statistik för flera olika ändamål.

Att gradvis införa en verksamhetsarkitektur 
för det europeiska statistiksystemet som 
möjliggör mer integrerad framställning av 
EU-statistiken, att harmonisera och 
standardisera produktionsmetoder och 
metadata för statistiken, att öka horisontell 
(olika statistikområden) och vertikal (olika 
ESS-partner) integrering av de statistiska 
produktionsprocesserna i det europeiska 
statistiksystemet i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen, att använda och 
integrera flera olika datakällor, att 
framställa statistik för flera olika ändamål
samt för att förbättra den hastighet med 
vilken data tillhandahålls liksom 
insamlingsfrekvensen.

Or. de

Ändringsförslag 81
Thomas Händel

Förslag till förordning
 Bilaga – kapitel II – avsnitt 3 – stycke 2 – punktsats 11a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

• förbättrat tillhandahållande av 
”nödvändig information” d.v.s. 
bakgrundsinformation om hur data 
samlats in, om kvaliteten på data och de 
metoder som använts för detta, så att 
användare kan förstå de data som samlats 
in bättre. 

Or. de

Ändringsförslag 82
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning 
Bilaga – kapitel II – avsnitt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att göra det europeiska statistiksystemet 
till den främsta uppgiftskällan för EU-
statistik för alla användare, och särskilt för 
offentliga och privata beslutsfattare, genom 
att tillhandahålla en statistiktjänst av hög 
kvalitet som bygger på principerna om fri 
tillgång till den europeiska statistiken.

Att göra det europeiska statistiksystemet 
till den främsta uppgiftskällan för EU-
statistik för alla användare, och särskilt för 
offentliga och privata beslutsfattare, genom 
att tillhandahålla en statistiktjänst av hög 
kvalitet som bygger på principerna om fri 
och enkel tillgång till den europeiska 
statistiken.

Or. el

Ändringsförslag 83
Thomas Händel

Förslag till förordning
 Bilaga – kapitel II – avsnitt 4 – stycke 6 – punktsats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• större utbud av mikrodatauppsättningar 
för forskningsändamål.

• större utbud av mikrodatauppsättningar 
för forskningsändamål och enklare 
tillgång till data för forskare.
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Or. de


