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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li s-
Sistema Statistika Ewropea ssir il-fornitur 
ewlieni ta’ statistika ta’ kwalità għolja 
dwar l-Ewropa.

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li s-
Sistema Statistika Ewropea, li hija l-
isħubija bejn l-awtorità tal-istatistika tal-
Unjoni u l-istituti tal-istatistika nazzjonali 
u awtoritajiet nazzjonali oħra, tibqa' tkun
il-fornitur ewlieni ta’ statistika Ewropea ta’ 
kwalità għolja għat-tfassil tal-politika u 
għal firxa aktar wiesgħa ta' utenti.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għanijiet imsemmija f’dan l-Artikolu 
huma speċifikati fl-Anness flimkien mal-
indikaturi użati għall-monitoraġġ u l-
implimentazzjoni tal-programm. Skont ir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 huma 
għandhom ikunu soġġetti għall-ippjanar 
annwali dettaljat li se jinkludi mekkaniżmu 
ta' twaqqif ta' prijoritajiet bħala parti 
integrali tal-proċess. Huma għandhom 
jintlaħqu permezz ta’ kooperazzjoni mill-
qrib u kkoordinata fis-Sistema Statistika 
Ewropea, li hija s-sħubija bejn l-awtorità 
statistika tal-Unjoni u l-istituti nazzjonali 

3. L-għanijiet imsemmija f’dan l-Artikolu 
huma speċifikati fl-Anness flimkien mal-
indikaturi użati għall-monitoraġġ u l-
implimentazzjoni tal-programm. Skont ir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 huma 
għandhom ikunu soġġetti għall-ippjanar 
annwali dettaljat li se jinkludi mekkaniżmu 
ta' twaqqif ta' prijoritajiet bħala parti 
integrali tal-proċess. Huma għandhom 
jintlaħqu permezz ta’ kooperazzjoni mill-
qrib u kkoordinata fis-Sistema Statistika 
Ewropea. Il-programm se jkopri l-iżvilupp 
ta’ strumenti li jwasslu għall-
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tal-istatistika u awtoritajiet nazzjonali 
oħra.

prijoritizzazzjoni tal-attivitajiet tal-
istatistika, għal aktar flessibbiltà tas-
Sistema Statistika Ewropea u kapaċità 
akbar li tissodisfa l-bżonnijiet tal-utenti fi 
żmien xieraq.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzati u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-ESS sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jirrispondu l-
istatistika. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika tal-Unjoni għandhom 
jiżguraw li l-istatistika Ewropea 
tikkonforma mal-istandards ta’ kwalità
Ewropej u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti 
istituzzjonali, il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
reġjonali, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea.

Il-programm għandu jiġi implimentat skont 
il-prinċipji tal-Kodiċi tal-Prattika Ewropew 
tal-Istatistika bl-għan li tiġi prodotta u 
mxerrda statistika Ewropea ta’ kwalità 
għolja u armonizzati u li jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Sistema Statistika 
Ewropea b’mod ġenerali. Għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa għall-iżgurar ta' 
koordinazzjoni tajba u twaqqif ta' 
prijoritajiet effikaċi fl-SSE sabiex isir 
kontribut għat-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq dawk li jirrispondu l-
istatistika u għall-użu aħjar tar-riżorsi 
limitati fil-livell tal-Unjoni u fil-livell 
nazzjonali. Bl-introduzzjoni tal-azzjonijiet 
ġodda, il-Kummissjoni se tiġġustifika kif 
xieraq dawk l-azzjonijiet u se tipprovdi 
informazzjoni b'konformità mal-Artikolu 
14(3) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009. 
L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-
istatiska Ewropea u l-awtorità statistika 
tal-Unjoni għandhom jiżguraw li l-
istatistika Ewropea tikkonforma mal-
Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea
u sservi l-ħtiġijiet tal-utenti istituzzjonali, 
il-gvernijiet, l-awtoritajiet reġjonali, l-
istituzzjonijiet ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-pubbliku tal-Unjoni Ewropea, 
ibbażata b'mod ġenerali fuq prijoritajiet 
iddefiniti sew u miftiehma mal-Istati 
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Membri.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, u l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali permezz tat-tnaqqis 
tal-faqar).

L-approvazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 għal tkabbir ‘għaqli, sostenibbli u 
inklużiv’ mill-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 
2010 tat forma fil-parti l-kbira lill-aġenda 
strateġika għall-Unjoni Ewropea u l-
politiki nazzjonali fis-snin li ġejjin. Din l-
aġenda tistabbilixxi numru ta’ miri ewlenin 
u inizjattivi ewlenin li għalihom ikunu 
jridu jinkisbu indikaturi tal-istatistika mill-
ESS f’numru ta’ oqsma (jiġifieri t-titjib tal-
kundizzjonijiet għall-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-
impjiegi, l-ilħuq tal-għanijiet rigward it-
tibdil fil-klima u dawk tal-enerġija tal-UE, 
l-effiċjenza tar-riżorsi, it-titjib tal-livelli ta’ 
edukazzjoni, inkluż il-mobilità tat-tagħlim, 
it-tixjiħ attiv b’saħħtu u mingħjar ostakli, 
u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali 
permezz tat-tnaqqis tal-faqar).

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ informazzjoni statistika ta’ 
kwalità sabiex tiġi mmonitorjata l-
implimentazzjoni tal-politika ta’ Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

Il-provvista ta’ informazzjoni statistika ta’ 
kwalità sabiex tiġi mmonitorjata l-
implimentazzjoni tal-politika ta’ Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 



PE483.792v01-00 6/9 PA\894585MT.doc

MT

inklużiv. inklużiv. L-indikaturi l-ġodda għandhom, 
sefejn possibbli, ikunu bbażati fuq data 
statistika disponibbli.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dejtabejż għall-kejl tat-tkabbir u l-
produttività maħluqa;

Dejtabejż għall-kejl tat-tkabbir maħluqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Minkejja li l-ħolqien ta' databejż tal-produttività se jkun utli għall-utenti, it-tfassil tagħħa se 
jirrikjedi ħafna riżorsi mill-produtturi tad-dejta li mhuwiex konformi mar-rekwiżt tat-tnaqqis 
tal-piż.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 2 – inċiż 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-armonizzazzjoni tal-kunċetti tal-
kontabilità u tal-istatistika korrispondenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dan se jwassal għal tnaqqis fil-piż biex tingħata risposta u se jżid l-effiċjenza tal-użu tad-
dejta amministrattiva.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1 – paragrafu 2 – inċiż 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta' qafas kunċettwali għall-kejl 
tal-kwalità tal-ħajja u l-benessri.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 2.1. – paragrafu 3 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika armonizzata dwar id-djar u oħra 
relatata disponibbli għall-Istati Membri 
kollha.

Statistika armonizzata dwar id-djar, 
inkluża l-aċċessibbiltà, u oħra relatata 
disponibbli għall-Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2. – it-tieni paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, l-isfidi 
demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-migrazzjoni), is-suq tax-xogħol, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi l-mobilità 
tat-tagħlim taż-żgħażagħ, il-kultura, l-
attività fiżika, il-kwalità tal-ħajja, is-
sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà, il-konsum, 
il-moviment ħieles u s-suq uniku, il-
mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 

Il-provvista ta’ statistika ta’ kwalità dwar 
oqsma ewlenin ta’ politika soċjali fejn iċ-
ċittadin ikun iċ-ċentru tal-interess, bħall-
koeżjoni soċjali, il-faqar, l-isfidi 
demografiċi (b’mod partikolari l-anzjani u 
l-persuni b'diżabbiltà u l-migrazzjoni), is-
suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
inklużi l-mobilità tat-tagħlim taż-żgħażagħ, 
il-kultura, l-attività fiżika, il-kwalità tal-
ħajja, is-sigurtà, is-saħħa, id-diżabbiltà u 
ambjent u servizzi mingħajr ostakoli, il-
konsum, il-moviment ħieles u s-suq uniku, 
il-mobilità taż-żgħażagħ, l-innovazzjoni 
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ħajja . teknoloġika u għażliet dwar stil ġdid ta’ 
ħajja .

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.2. – paragrafu 2 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika pprovduta dwar is-sigurtà, is-
saħħa u d-diżabbiltà;

Statistika pprovduta dwar is-sigurtà, is-
saħħa u d-diżabbiltà, inkluża l-
aċċessibbiltà;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu I – punt 3.3. – paragrafu 6 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Statistika prodotta u mxerrda dwar is-
sigurtà tat-trasport, il-mobilità tal-
passiġġieri, il-kejl tat-traffiku fit-toroq u t-
trasport intermodali tal-merkanzija.

Statistika prodotta u mxerrda dwar is-
sigurtà tat-trasport, il-mobilità u l-
aċċessibbiltà tal-passiġġieri, il-kejl tat-
traffiku fit-toroq u t-trasport intermodali 
tal-merkanzija.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 3 – paragrafu 1 – inċiż 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iżjed użu u disponibbiltà ta’ metodoloġiji 
armonizzati (inklużi approċċi ta’ moduli 

L-iżvilupp ta' standards metodoloġiċi 
sabiex jiżdied l-użu u d-disponibbiltà ta’ 
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mħallta għall-ġbir ta’ dejta) u metadejta 
armonizzata;

metodoloġiji armonizzati (inklużi approċċi 
ta’ moduli mħallta għall-ġbir ta’ dejta) u 
metadejta armonizzata;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness – kapitolu II – punt 5 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programmi ta’ taħriġ offruti li jindirizzaw 
il-ħtiġijiet tal-utenti;

Programmi ta’ taħriġ offruti li jindirizzaw 
il-ħtiġijiet tal-utenti u taċ-ċittadini;

Or. en


