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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets generelle mål er, at det 
europæiske statistiske system skal være 
den førende leverandør af statistikker af 
høj kvalitet om Europa.

1. Programmets generelle mål er, at det 
europæiske statistiske system, som er 
partnerskabet mellem Unionens 
statistikmyndighed og de nationale 
statistiske kontorer og andre nationale 
myndigheder, fortsat skal være den 
førende leverandør af europæiske 
statistikker af høj kvalitet, der skal 
anvendes i den politiske beslutningsproces 
og af en bredere kreds af brugere.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Målene i denne artikel er nærmere 
beskrevet i bilaget sammen med 
indikatorerne til overvågning af 
gennemførelsen af programmet. I 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
223/2009 skal de indgå i den detaljerede 
årlige planlægning, der omfatter en 
prioriteringsmekanisme som en 
integrerende del af processen. De skal 
opfyldes via et tæt og koordineret 
samarbejde i det europæiske statistiske 
system, som er partnerskabet mellem 
Unionens statistikmyndighed og de 
nationale statistiske kontorer og andre 
nationale myndigheder.

3. Målene i denne artikel er nærmere 
beskrevet i bilaget sammen med 
indikatorerne til overvågning af 
gennemførelsen af programmet. I 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
223/2009 skal de indgå i den detaljerede 
årlige planlægning, der omfatter en 
prioriteringsmekanisme som en 
integrerende del af processen. De skal 
opfyldes via et tæt og koordineret 
samarbejde i det europæiske statistiske 
system. Programmet vil dække 
udviklingen af instrumenter, som skal 
medføre prioritering af statistiske 
aktiviteter, større fleksibilitet i det 
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europæiske statistiske system og bedre 
mulighed for rettidigt at opfylde 
brugernes behov.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes administrative byrde. De 
nationale myndigheder og Unionens 
statistikmyndighed skal sikre, at de 
europæiske statistikker stemmer overens 
med de europæiske kvalitetsstandarder og 
opfylder behovene hos institutionelle 
brugere i Den Europæiske Union, 
offentlige og regionale myndigheder, 
forskningsinstitutioner, civilsamfundets 
organisationer, virksomheder og 
offentligheden.

Programmet gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker med henblik på at udarbejde og 
formidle harmoniserede europæiske 
statistikker af høj kvalitet og sikre, at det 
europæiske statistiske system som helhed 
fungerer korrekt. Der træffes passende 
foranstaltninger for at sikre god 
koordinering og effektiv prioritering inden 
for det europæiske statistiske system for at 
medvirke til en mindskelse af 
respondenternes byrde og bedre anvende 
de begrænsede ressourcer på europæisk 
og nationalt plan. Når Kommissionen 
træffer nye foranstaltninger, begrunder 
den behørigt disse foranstaltninger og 
stiller oplysninger til rådighed i henhold 
til artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
223/2009. De nationale myndigheder med 
ansvar for europæiske statistikker og 
Unionens statistikmyndighed skal sikre, at 
de europæiske statistikker stemmer overens 
med adfærdskodekset for europæiske 
statistikker og opfylder behovene hos 
institutionelle brugere i Den Europæiske 
Union, offentlige og regionale 
myndigheder, forskningsinstitutioner, 
civilsamfundets organisationer, 
virksomheder og offentligheden generelt 
på grundlag af veldefinerede prioriter, der 
er aftalt med medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 1.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder 
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv og sund 
aldring og fremme af social integration 
gennem fattigdomsbekæmpelse).

Med Det Europæiske Råds godkendelse i 
juni 2010 af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
den strategiske dagsorden for Den 
Europæiske Union og de nationale 
politikker i stor udstrækning fastlagt for de 
kommende år. Denne dagsorden indeholder
en række hovedmål og flagskibsinitiativer, 
for hvilke ESS skal udarbejde statistiske 
indikatorer inden for en række områder 
(forbedring af betingelserne for innovation, 
forskning og udvikling, fremme af 
beskæftigelsen, opfyldelse af EU's 
målsætninger for klimaændringer og 
energi, effektiv ressourceudnyttelse, 
forbedring af uddannelsesniveauerne, 
herunder læringsmobilitet, aktiv, 
handicapvenlig og sund aldring og fremme 
af social integration gennem 
fattigdomsbekæmpelse).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 1.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At levere statistiske data af høj kvalitet for 
at overvåge gennemførelsen af Europa 
2020-politikken for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst.

At levere statistiske data af høj kvalitet for 
at overvåge gennemførelsen af Europa 
2020-politikken for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. Nye indikatorer baseres 
så vidt muligt på tilgængelige statistiske 
data.
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Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 2.1 – stk. 2 – led 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

oprettelse af en database til måling af 
vækst og produktivitet

oprettelse af en database til måling af 
vækst

Or. en

Begrundelse
Selv om oprettelsen af en produktivitetsdatabase ville være nyttig for brugere, ville 
etableringen af en sådan database kræve betydelige ressourcer fra dataproducenter, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med kravet om mindskelse af byrden.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 2.1 – stk. 2 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

harmonisering af tilsvarende 
regnskabsmæssige og statistiske begreber.

Or. en

Begrundelse
Dette ville mindske svarbyrden og øge effektiviteten af anvendelsen af de administrative data.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 2.1 – stk. 2 – led 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

et rammekoncept til måling af livskvalitet 
og trivsel.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 2.1 – stk. 3 – led 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

harmoniserede boligstatistikker og 
tilhørende statistikker tilgængelige for alle 
medlemsstater.

harmoniserede boligstatistikker, herunder 
tilgængelighed, og tilhørende statistikker 
tilgængelige for alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 3.2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre mennesker og 
migration), arbejdsmarkedet, uddannelse, 
herunder også unges læringsmobilitet, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
sikkerhed, sundhed, handicap, forbrug, fri 
bevægelighed og det indre marked, unges 
mobilitet, teknologisk innovation og ny 
livsstil.

At tilvejebringe kvalitetsstatistikker om 
kerneområder inden for socialpolitikken, 
hvor borgeren er i centrum, f.eks. social 
samhørighed, fattigdom, demografiske 
udfordringer (bl.a. ældre mennesker og 
handicappede og migration), 
arbejdsmarkedet, uddannelse, herunder 
også unges læringsmobilitet, kultur, fysisk 
aktivitet, livskvalitet, sikkerhed, sundhed, 
handicap og handicapvenlige miljøer og 
tjenesteydelser, forbrug, fri bevægelighed 
og det indre marked, unges mobilitet, 
teknologisk innovation og ny livsstil.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 3.2 – stykke 2 – led 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

statistikker vedrørende sikkerhed, sundhed 
og handicap

statistikker vedrørende sikkerhed, sundhed 
og handicap, herunder tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 3.3 – stk. 6 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

produktion og formidling af statistik om 
transportsikkerhed, passagermobilitet, 
vejtrafik og intermodal godstransport

produktion og formidling af statistik om 
transportsikkerhed, passagermobilitet og 
passageradgang, vejtrafik og intermodal 
godstransport

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 3 – stk. 1 – led 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

øget anvendelse og tilgængelighed af 
harmoniserede metodologier (herunder 
blandede fremgangsmåder ved 
dataindsamling) og harmoniserede 
metadata

udvikling af metodologiske standarder for 
at øge anvendelse og tilgængelighed af 
harmoniserede metodologier (herunder 
blandede fremgangsmåder ved 
dataindsamling) og harmoniserede 
metadata

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag – kapitel I – punkt 5 – stk. 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

uddannelsesprogrammer baseret på 
brugerbehov

uddannelsesprogrammer baseret på 
brugerbehov og borgernes behov

Or. en


