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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι να καταστήσει το ευρωπαϊκό 
στατιστικό σύστημα τον υπ’ αριθμόν ένα 
πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για 
την Ευρώπη.

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, 
το οποίο αποτελεί την εταιρική σχέση 
μεταξύ της στατιστικής αρχής της 
Ένωσης και των εθνικών στατιστικών 
ιδρυμάτων και λοιπών εθνικών αρχών, να 
συνεχίσει να αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα 
πάροχο ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής 
ποιότητας για τη διαμόρφωση πολιτικής 
και το ευρύτερο φάσμα χρηστών. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στόχοι που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο προσδιορίζονται ειδικότερα στο 
παράρτημα παράλληλα με τους δείκτες για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 αποτελούν 
αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου 
προγραμματισμού ο οποίος θα 
περιλαμβάνει μηχανισμό καθορισμού 
προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας. Επιτυγχάνονται με τη 

3. Οι στόχοι που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο προσδιορίζονται ειδικότερα στο 
παράρτημα παράλληλα με τους δείκτες για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 αποτελούν 
αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου 
προγραμματισμού ο οποίος θα 
περιλαμβάνει μηχανισμό καθορισμού 
προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας. Επιτυγχάνονται με τη 
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στενή και συντονισμένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος, που αποτελεί την εταιρική 
σύμπραξη μεταξύ της στατιστικής αρχής 
της Ένωσης και των εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών και άλλων 
εθνικών αρχών.

στενή και συντονισμένη συνεργασία στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού 
συστήματος. Το πρόγραμμα θα καλύπτει
την ανάπτυξη μέσων που θα δίδουν
προτεραιότητα στις στατιστικές
δραστηριότητες, στη μεγαλύτερη ευελιξία
του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος 
και αυξημένη ικανότητα στην 
ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών 
εγκαίρως. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των 
ανταποκρινομένων στις αιτήσεις 
στατιστικών. Οι εθνικές αρχές και η 
στατιστική αρχή της Ένωσης διασφαλίζουν 
ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των θεσμικών χρηστών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, 
των περιφερειακών αρχών, των 
ερευνητικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και του κοινού γενικότερα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής 
ποιότητας εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
στατιστικών και την διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στο σύνολό του.
Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα με σκοπό 
τον καλό συντονισμό του ΕΣΣ και τον 
αποτελεσματικό καθορισμό 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιό του, ώστε να 
μειωθεί ο φόρτος των ανταποκρινομένων 
στις αιτήσεις και να χρησιμοποιηθούν 
καλύτερα οι περιορισμένοι πόροι σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Κατά τη
θέσπιση νέων δράσεων, η Επιτροπή
αιτιολογεί δεόντως αυτές τις δράσεις και 
παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 14(3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
223/2009. Οι εθνικές αρχές που είναι 
αρμόδιες για τις ευρωπαϊκές στατιστικές 
και η στατιστική αρχή της Ένωσης 
διασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές 
στατιστικές συμμορφώνονται με τον 
κώδικα πρακτικής ευρωπαϊκών 
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στατιστικών και εξυπηρετούν τις ανάγκες 
των θεσμικών χρηστών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των κυβερνήσεων, των 
περιφερειακών αρχών, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων 
και του κοινού γενικότερα και βασίζονται 
εν γένει σε σαφώς καθορισμένες 
προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί με 
τα κράτη μέλη. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων 
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, υγιής γήρανση και 
παράταση του επαγγελματικού βίου και 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
με τη μείωση της φτώχειας).

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς» ανάπτυξη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 
2010 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το 
στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο 
ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους 
και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα 
οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί 
δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων 
(δηλαδή, βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση 
των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και των ενεργειακών 
στόχων, αποδοτικότητα των πόρων, 
βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας, ενεργός, χωρίς φραγμούς 
και υγιής γήρανση και παράταση του 
επαγγελματικού βίου και προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης με τη μείωση 
της φτώχειας).
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 1.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών στατιστικών 
πληροφοριών για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για υγιή, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Παροχή ποιοτικών στατιστικών 
πληροφοριών για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για υγιή, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι νέοι δείκτες
θα βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, 
στα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δημιουργία βάσης δεδομένων για τη 
μέτρηση της ανάπτυξης και της 
παραγωγικότητας·

δημιουργία βάσης δεδομένων για τη 
μέτρηση της ανάπτυξης·

Or. en

Αιτιολόγηση
Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την παραγωγικότητα θα ήταν
χρήσιμη για τους χρήστες, η δημιουργία της θα απαιτούσε πολλούς πόρους από παραγωγούς
δεδομένων πράγμα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με την απαίτηση μείωσης του φόρτου. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εναρμόνιση των αντίστοιχων λογιστικών
και στατιστικών εννοιών·

Or. en

Αιτιολόγηση
Αυτό θα οδηγούσε στη μείωση του φόρτου απαντήσεων και θα αύξανε την αποτελεσματικότητα
της χρήσης διοικητικών στοιχείων. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για
τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και της 
ευημερίας· 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εναρμονισμένες στατιστικές στέγασης και 
συναφείς στατιστικές, διαθέσιμες για όλα 
τα κράτη μέλη.

εναρμονισμένες στατιστικές στέγασης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας, και συναφείς 
στατιστικές, διαθέσιμες για όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2. – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και η μετανάστευση), η αγορά 
εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η 
κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και 
η ενιαία αγορά, η κινητικότητα της 
νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι 
νέες επιλογές τρόπου ζωής.

Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε 
βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής 
στους οποίους οι πολίτες είναι το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η 
κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι 
δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως οι 
ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι και η 
μετανάστευση), η αγορά εργασίας, η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένης της μαθησιακής 
κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η 
σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η 
ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία και 
περιβάλλον και υπηρεσίες χωρίς 
φραγμούς, η κατανάλωση, η ελεύθερη 
κυκλοφορία και η ενιαία αγορά, η 
κινητικότητα της νεολαίας, η τεχνολογική 
καινοτομία και οι νέες επιλογές τρόπου 
ζωής.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.2. – παράγραφος 2 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παροχή στατιστικών για την ασφάλεια, την 
υγεία και την αναπηρία·

παροχή στατιστικών για την ασφάλεια, την 
υγεία και την αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας·

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο I – σημείο 3.3. – παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παραγωγή και διάδοση στατιστικών για 
την ασφάλεια των μεταφορών, την 
κινητικότητα των επιβατών, τη μέτρηση 
της οδικής κυκλοφορίας και τις 
διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές·

παραγωγή και διάδοση στατιστικών για 
την ασφάλεια των μεταφορών, την 
κινητικότητα και την προσβασιμότητα
των επιβατών, τη μέτρηση της οδικής 
κυκλοφορίας και τις διατροπικές 
εμπορευματικές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αυξημένη χρήση και διαθεσιμότητα 
εναρμονισμένων μεθοδολογιών 
(συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 
μεικτού τρόπου συλλογής στοιχείων) και 
εναρμονισμένων μεταδεδομένων·

ανάπτυξη μεθοδολογικών προτύπων 
προκειμένου να αυξηθούν η χρήση και η
διαθεσιμότητα εναρμονισμένων 
μεθοδολογιών (συμπεριλαμβανομένων των 
προσεγγίσεων μεικτού τρόπου συλλογής
στοιχείων) και εναρμονισμένων 
μεταδεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – κεφάλαιο II – σημείο 5 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
χρηστών·

προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
χρηστών και των πολιτών·
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