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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
позволи Европейската статистическа 
система да бъде водещият доставчик на 
висококачествена статистика за Европа.

1. Общата цел на програмата е да 
позволи Европейската статистическа 
система, представляваща 
партньорство между 
статистическия орган на Съюза и 
националните статистически 
институти или други национални 
органи, да продължава да бъде 
водещият доставчик на 
висококачествена европейска 
статистика за изготвяне на политики и 
за по-широк кръг от ползватели.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочените в настоящия член цели са 
уточнени в приложението, в което са 
посочени и показателите, използвани за 
наблюдение на изпълнението на 
програмата. В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 223/2009 дейността по тях 
следва да бъде предмет на подробно 
годишно планиране, неразделна част от 
което да бъде механизъм за определяне 
на приоритетите. Целите се постигат 
чрез тясно и съгласувано 
сътрудничество в рамките на 

3. Посочените в настоящия член цели са 
уточнени в приложението, в което са 
посочени и показателите, използвани за 
наблюдение на изпълнението на 
програмата. В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 223/2009 дейността по тях 
следва да бъде предмет на подробно 
годишно планиране, неразделна част от 
което да бъде механизъм за определяне 
на приоритетите. Целите се постигат 
чрез тясно и съгласувано 
сътрудничество в рамките на 
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Европейската статистическа система,
представляваща партньорство 
между статистическия орган на 
Съюза и националните 
статистически институти или 
други национални органи.

Европейската статистическа система. 
Програмата обхваща създаването на 
инструменти, които ще доведат до 
даване на приоритет на 
статистическите дейности, до по-
голяма гъвкавост на Европейската 
статистическа система и до 
повишена способност за своевременно 
задоволяване на потребностите на 
ползвателите.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
административната тежест за 
статистическите респонденти. 
Националните органи и статистическият 
орган на Съюза гарантират, че 
европейската статистика отговаря на 
европейските стандарти за качество
и обслужва потребностите на 
институционалните ползватели от 
Европейския съюз, правителствата, 
регионалните органи, изследователските 
институти, организациите на 
гражданското общество, предприятията 
и обществеността като цяло.

Програмата се изпълнява в съответствие 
с принципите на Кодекса на 
европейската статистическа практика с 
оглед изготвяне и разпространение на 
висококачествена хармонизирана 
европейска статистика и гарантиране на 
правилното функциониране на 
Европейската статистическа система 
като цяло. Предприемат се подходящи 
мерки, за да се осигури добра 
координация и ефективно определяне на 
приоритетите в рамките на ЕСС с цел да 
се допринесе за намаляването на 
тежестта за респондентите и по-
добро използване на ограничените
ресурси на равнището на Съюза и на 
национално равнище. Комисията 
надлежно обосновава въвеждането на 
нови действия и предоставя 
информация съгласно член 14, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
223/2009. Националните органи, 
компетентни по въпросите на 
европейската статистика, и 
статистическият орган на Съюза 
гарантират, че европейската статистика 
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отговаря на Кодекса на европейската 
статистическа практика и обслужва 
потребностите на институционалните 
ползватели от Европейския съюз, 
правителствата, регионалните органи, 
изследователските институти, 
организациите на гражданското 
общество, предприятията и 
обществеността като цяло, въз основа 
на ясно определени приоритети, 
съгласувани с държавите членки.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ по време на Европейския 
съвет от м. юни 2010 г. до голяма степен 
даде рамката на стратегическата 
програма за политиките на Европейския 
съюз и националните политики за 
следващите години. В тази програма се 
определят редица водещи цели и 
инициативи, за които ЕСС трябва да 
осигури статистически показатели в 
редица области (т.е. създаване на по-
добри условия за иновации, 
научноизследователска и развойна 
дейност, насърчаване на заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез намаляване на 

Приемането на стратегията „Европа 
2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ растеж по време на 
Европейския съвет от м. юни 2010 г. до 
голяма степен даде рамката на 
стратегическата програма за политиките 
на Европейския съюз и националните 
политики за следващите години. В тази 
програма се определят редица водещи 
цели и инициативи, за които ЕСС трябва 
да осигури статистически показатели в 
редица области (т.е. създаване на по-
добри условия за иновации, 
научноизследователска и развойна 
дейност, насърчаване на заетостта, 
постигане на целите на ЕС за действия 
във връзка с изменението на климата и в 
областта на енергетиката, ресурсна 
ефективност, повишаване на 
образователните равнища, включително 
засилване на мобилността с учебна цел, 
активен, свободен от ограничения 
живот на възрастните хора и остаряване 
в добро здраве, както и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
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бедността). намаляване на бедността).

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предоставя качествена 
статистическа информация с цел 
наблюдение изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

Да се предоставя качествена 
статистическа информация с цел 
наблюдение изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Новите показатели се 
основават, доколкото е възможно, на 
наличните статистически данни.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

създаване на база данни за измерване на 
растежа и производителността;

създаване на база данни за измерване на 
растежа;

Or. en

Обосновка

Въпреки че създаването на база данни за производителността би било от полза за 
ползвателите, за него ще са потребни много ресурси от подготвящите 
статистическите данни лица, което не е в съответствие с изискването за 
намаляване на тежестта. 
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Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 2 – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

хармонизиране на съответните 
счетоводни и статистически 
понятия.

Or. en

Обосновка

Това би довело до намаляване на свързаната с отговорите тежест и до повишаване 
на ефективността на използването на административни данни.

Изменение 8

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 2 – тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

разработване на концептуална рамка 
за измерване на качеството на живот 
и благосъстоянието.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 2.1 – параграф 3 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на хармонизирана 
статистика в жилищния сектор и на 
свързаната с нея статистика за всички 
държави членки.

предоставяне на хармонизирана 
статистика в жилищния сектор,
включително относно достъпността 
на жилищата, и на свързаната с нея 
статистика за всички държави членки.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се предостави качествена статистика 
за основните области на социалната 
политика, в центъра на които са 
гражданите, като напр. социалното 
сближаване, борбата с бедността, 
предизвикателствата в демографски 
план (по-специално възрастните хора и 
миграцията), пазара на труда, 
образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания, потреблението, 
свободното движение и единния пазар, 
мобилността на младите хора, 
иновациите в технологиите и новите 
начини на живот.

Да се предостави качествена статистика 
за основните области на социалната 
политика, в центъра на които са 
гражданите, като напр. социалното 
сближаване, борбата с бедността, 
предизвикателствата в демографски 
план (по-специално възрастните хора и 
лицата с увреждания, както и 
миграцията), пазара на труда, 
образованието и обучението, 
включително мобилността с учебна цел 
на младите хора, културата, 
физическата активност, качеството на 
живот, безопасността, здравеопазването, 
хората с увреждания и
безпрепятствената среда и услуги, 
потреблението, свободното движение и 
единния пазар, мобилността на младите 
хора, иновациите в технологиите и 
новите начини на живот.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.2 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на статистика за 
безопасността, здравето и 
уврежданията;

предоставяне на статистика за 
безопасността, здравето и 
уврежданията, включително относно 
достъпността;

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение – глава I – точка 3.3 – параграф 6 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

изготвяне и разпространение на 
статистика относно безопасността на 
транспорта, пътническата мобилност, 
оценката на движението по пътищата и 
комбинирания товарен транспорт.

изготвяне и разпространение на 
статистика относно безопасността на 
транспорта, пътническата мобилност и 
нейната достъпност, оценката на 
движението по пътищата и 
комбинирания товарен транспорт.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 3 – параграф 1 – тире 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

увеличено използване и предлагане на 
хармонизирани методологии 
(включително смесени подходи при 
събирането на данни) и хармонизирани 
метаданни;

разработване на методологични 
стандарти, за да се увеличат 
използването и предлагането на 
хармонизирани методологии 
(включително смесени подходи при 
събирането на данни) и хармонизирани 
метаданни;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение – глава II – точка 5 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

предлагане на програми за обучение в 
отговор на потребностите на 

предлагане на програми за обучение в 
отговор на потребностите на 
ползвателите и гражданите;
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ползвателите;

Or. en


