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MÓDOSÍTÁSOK

 a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet általános célkitűzése, hogy 
az európai statisztikai rendszer az
Európára vonatkozó, magas színvonalú
statisztikák vezető szolgáltatójának 
szerepét töltse be.

(1) A program általános célkitűzése az, 
hogy az európai statisztikai rendszer, 
amely partneri kapcsolatban áll az Unió 
statisztikai hatóságával, a nemzeti 
statisztikai intézetekkel és más nemzeti 
hatóságokkal, továbbra is vezető szerepet 
töltsön be a szakpolitikák kialakítása és 
szélesebb körű felhasználás céljára magas 
színvonalú európai statisztikákat 
szolgáltatók között.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikkben említett célkitűzések és a 
program végrehajtásának nyomon 
követését lehetővé tevő mutatók részletes 
leírását a melléklet tartalmazza. A 
223/2009/EK rendeletnek megfelelően a 
célkitűzések éves szintű, részletes 
tervezése szükséges, amelynek részét 
képezi egy, a folyamat szerves részét 
képező prioritásmeghatározási 
mechanizmus. A célkitűzéseket az európai 
statisztikai rendszer – azaz az Unió 
statisztikai hatósága, valamint a nemzeti 

(3) Az e cikkben említett célkitűzések és a 
program végrehajtásának nyomon 
követését lehetővé tevő mutatók részletes 
leírását a melléklet tartalmazza. A 
223/2009/EK rendeletnek megfelelően a 
célkitűzések éves szintű, részletes 
tervezése szükséges, amelynek részét 
képezi egy, a folyamat szerves részét 
képező prioritásmeghatározási 
mechanizmus. A célkitűzéseket az európai 
statisztikai rendszer keretében folytatott 
szoros és összehangolt együttműködés 
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statisztikai intézetek és más nemzeti 
hatóságok közötti partnerség – keretében 
folytatott, szoros és összehangolt 
együttműködés útján kell megvalósítani.

útján kell megvalósítani. A program 
kiterjed majd olyan eszközök 
kifejlesztésére is, amelyek révén 
megvalósítható a statisztikai 
tevékenységek prioritásainak 
meghatározása, az európai statisztikai 
rendszer rugalmasságának fokozása és 
alkalmasabbá tétele arra, hogy megfelelő 
időben eleget tegyen a felhasználók 
igényeinek.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot az európai statisztikákra 
vonatkozó magatartási szabályzat elveivel 
összhangban hajtják végre a kiváló 
minőségű, harmonizált európai statisztikák 
készítése és közzététele, valamint a teljes 
európai statisztikai rendszer megfelelő 
működésének biztosítása céljából. A
statisztikai válaszadók adminisztratív
terheinek csökkentéséhez való hozzájárulás 
érdekében megfelelő intézkedéseket kell 
hozni az ESR-en belüli jó koordináció és 
hatékony prioritásmeghatározás 
biztosítására. A nemzeti hatóságok és az 
Unió statisztikai hatósága biztosítják, hogy 
az európai statisztikák megfeleljenek az 
európai minőségi előírásoknak, és az 
Európai Unió intézményi felhasználóinak, 
kormányzatainak, regionális hatóságainak, 
kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, 
vállalkozásainak és lakosságának igényeit 
szolgálják.

A programot az európai statisztikákra 
vonatkozó magatartási szabályzat elveivel 
összhangban hajtják végre a kiváló 
minőségű, harmonizált európai statisztikák 
készítése és közzététele, valamint a teljes 
európai statisztikai rendszer megfelelő 
működésének biztosítása céljából. A 
válaszadók terheinek csökkentéséhez való 
hozzájárulás, valamint az uniós és nemzeti 
szinten rendelkezésre álló korlátozott 
eszközök jobb kihasználása érdekében
megfelelő intézkedéseket kell hozni az 
ESR-en belüli jó koordináció és hatékony 
prioritásmeghatározás biztosítására. Új 
intézkedések bevezetésekor a Bizottságnak 
megfelelően indokolnia kell azokat, és 
tájékoztatást kell adnia a 223/2009/EK 
rendelet 14. cikkének (3) bekezdése 
szerint. Az európai statisztikák ügyében 
illetékes nemzeti hatóságok és az Unió 
statisztikai hatósága biztosítják, hogy az 
európai statisztikák megfeleljenek az 
európai  statisztika gyakorlati kódexének, 
és az Európai Unió intézményi 
felhasználóinak, kormányzatainak, 
regionális hatóságainak, 
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kutatóintézeteinek, civil szervezeteinek, 
vállalkozásainak és lakosságának igényeit 
szolgálják, amely igények általában a 
tagállamokkal egyetértésben kijelölt, jól 
meghatározott prioritásokon alapulnak.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
stratégiának a 2010. júniusi Európai 
Tanács általi jóváhagyása jelentős 
mértékben befolyásolta az Európai Uniót 
és a nemzeti szakpolitikákat az elkövetkező 
években érintő stratégiai menetrendet. Ez a 
menetrend számos olyan kiemelt célt és 
kezdeményezést határoz meg, amelyekkel 
kapcsolatban az ESR-nek több területre (az 
innováció, a kutatás és a fejlesztés 
feltételeinek javítására, a foglalkoztatás 
előmozdítása, az EU éghajlat-változási és 
energiaügyi célkitűzéseinek teljesítése, az 
erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, 
az oktatás színvonalának növelése – többek 
között a tanulmányi célú mobilitás –, az 
aktív és egészséges időskor, valamint a 
társadalmi befogadásnak a szegénység 
csökkentése általi előmozdítása) vonatkozó 
statisztikai mutatókat kell szolgáltatnia.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló Európa 2020 
stratégiának a 2010. júniusi Európai 
Tanács általi jóváhagyása jelentős 
mértékben befolyásolta az Európai Uniót 
és a nemzeti szakpolitikákat az elkövetkező 
években érintő stratégiai menetrendet. Ez a 
menetrend számos olyan kiemelt célt és 
kezdeményezést határoz meg, amelyekkel 
kapcsolatban az ESR-nek több területre (az 
innováció, a kutatás és a fejlesztés 
feltételeinek javítására, a foglalkoztatás 
előmozdítása, az EU éghajlat-változási és 
energiaügyi célkitűzéseinek teljesítése, az 
erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, 
az oktatás színvonalának növelése – többek 
között a tanulmányi célú mobilitás –, az 
aktív, akadályoktól mentes és egészséges 
időskor, valamint a társadalmi 
befogadásnak a szegénység csökkentése 
általi előmozdítása) vonatkozó statisztikai 
mutatókat kell szolgáltatnia.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jó minőségű statisztikai információk 
szolgáltatása az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia végrehajtásának nyomon 
követéséhez.

Jó minőségű statisztikai információk 
szolgáltatása az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégia végrehajtásának nyomon 
követéséhez. Az új mutatóknak lehetőség 
szerint a rendelkezésre álló statisztikai 
adatokon kell alapulniuk.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 2.1 pont – 2 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a növekedés és a termelékenység mérésére 
szolgáló adatbázis létrehozása;

a növekedés mérésére szolgáló adatbázis 
létrehozása;

Or. en

Indokolás
A termelékenységgel kapcsolatos adatbázis létrehozása ugyan hasznos lenne a felhasználók 
számára, azonban létrehozása sok erőfeszítést igényelne az adatszolgáltatók részéről, ami 
nem felel meg a terhek csökkentésével kapcsolatos követelménynek.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 2.1 pont – 2 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vonatkozó elszámolások és statisztikai 
koncepciók harmonizálása.

Or. en
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Indokolás
Ennek révén csökkenthetők a válaszadók terhei, illetve fokozni lehet az adminisztratív adatok 
felhasználásának hatékonyságát.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 2.1 pont – 2 bekezdés – 6 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az életminőség és a jólét mérésére szolgáló 
koncepcionális keret kidolgozása. 

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 2.1 pont – 3 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

valamennyi tagállam tekintetében 
rendelkezésre álló harmonizált, lakásügyi 
és kapcsolódó statisztikák.

valamennyi tagállam tekintetében 
rendelkezésre álló harmonizált lakásügyi és 
kapcsolódó statisztikák, ideértve az 
akadálymentességre vonatkozó 
statisztikákat is.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 3.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Színvonalas statisztikák szolgáltatása a 
szociálpolitika azon kulcsfontosságú 
területeire vonatkozóan, amelyek esetén a 
polgárok érdekei állnak a középpontban; 
ilyenek például a társadalmi kohézió, a 

Színvonalas statisztikák szolgáltatása a 
szociálpolitika azon kulcsfontosságú 
területeire vonatkozóan, amelyek esetén a 
polgárok érdekei állnak a középpontban; 
ilyenek például a társadalmi kohézió, a 
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szegénység, a demográfiai kihívások
(különösen az idősek és a migráció 
kapcsán), a munkaerőpiac, az oktatás és a 
képzés – ideértve a fiatalok tanulmányi 
célú mobilitását –, a kultúra, a testmozgás, 
az életminőség, a biztonság, az egészség, a 
fogyatékosság, a fogyasztás, a szabad 
mozgás és az egységes piac, a fiatalok 
mobilitása, a technológiai innováció, 
valamint az újfajta életviteli döntések.

szegénység, a demográfiai kihívások
(különösen az idősek, a fogyatékossággal 
élők és a migráció kapcsán), a 
munkaerőpiac, az oktatás és a képzés –
ideértve a fiatalok tanulmányi célú 
mobilitását –, a kultúra, a testmozgás, az 
életminőség, a biztonság, az egészség, a 
fogyatékosság, az akadályoktól mentes 
környezet és szolgáltatások, a fogyasztás, a 
szabad mozgás és az egységes piac, a 
fiatalok mobilitása, a technológiai 
innováció, valamint az újfajta életviteli 
döntések.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 3.2 pont – 2 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a biztonsággal, az egészséggel és a 
fogyatékossággal kapcsolatos statisztikák 
szolgáltatása;

a biztonsággal, az egészséggel és a 
fogyatékossággal kapcsolatos statisztikák 
szolgáltatása, ideértve az 
akadálymentességre vonatkozó 
statisztikákat is;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I fejezet – 3.3 pont – 6 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

közlekedésbiztonsággal, az utasok 
mobilitásával, a közúti forgalom mérésével 
és az intermodális áruszállítással 
kapcsolatos statisztikák készítése és 
közzététele.

közlekedésbiztonsággal, az utasok 
mobilitásával és akadálymentességével, a 
közúti forgalom mérésével és az 
intermodális áruszállítással kapcsolatos 
statisztikák készítése és közzététele.
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Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II fejezet – 3 pont – 1 bekezdés – 10 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a harmonizált módszerek (köztük az 
adatgyűjtésre vonatkozó, vegyes 
módszereket alkalmazó megközelítések) és 
harmonizált metaadatok használatának és 
elérhetőségének növelése;

módszertani normák kidolgozása a 
harmonizált módszerek (köztük az 
adatgyűjtésre vonatkozó, vegyes 
módszereket alkalmazó megközelítések) és 
harmonizált metaadatok használatának és 
elérhetőségének növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II fejezet – 5 pont – 3 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a felhasználók igényeinek megfelelő 
képzési programok biztosítása;

a felhasználók és a polgárok igényeinek 
megfelelő képzési programok biztosítása;

Or. en


