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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin dat het Europees 
statistisch systeem de toonaangevende 
leverancier van hoogwaardige statistieken 
over Europa wordt.

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin dat het Europees 
statistisch systeem, namelijk het 
partnerschap tussen de statistische 
instantie van de Unie en de nationale 
instituten voor de statistiek en andere 
nationale instanties,  de toonaangevende 
leverancier blijft van hoogwaardige 
Europese statistieken voor het maken van 
beleid en voor een ruimere waaier van 
gebruikers .

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in dit artikel genoemde 
doelstellingen alsmede de indicatoren voor 
het toezicht op de uitvoering van het 
programma worden gespecificeerd in de 
bijlage. Voor deze doelstellingen wordt 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
223/2009 een gedetailleerde jaarlijkse 
planning opgesteld, die als integraal 
bestanddeel een mechanisme voor 
prioriteitstelling omvat. Zij worden 

3. De in dit artikel genoemde 
doelstellingen alsmede de indicatoren voor 
het toezicht op de uitvoering van het 
programma worden gespecificeerd in de 
bijlage. Voor deze doelstellingen wordt 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
223/2009 een gedetailleerde jaarlijkse 
planning opgesteld, die als integraal 
bestanddeel een mechanisme voor 
prioriteitstelling omvat. Zij worden 
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verwezenlijkt door nauwe en 
gecoördineerde samenwerking binnen het 
Europees statistisch systeem, het 
partnerschap tussen de statistische 
instantie van de Unie en de nationale 
instituten voor de statistiek en andere 
nationale instanties.

verwezenlijkt door nauwe en 
gecoördineerde samenwerking binnen het 
Europees statistisch systeem. Het 
programma zal betrekking hebben op het 
ontwikkelen van instrumenten die ervoor 
zorgen dat voorrang wordt gegeven aan 
statistische activiteiten, dat het Europees 
statistisch systeem flexibeler wordt en dat 
sneller kan worden ingespeeld op de 
behoeften van de gebruikers.  

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de 
administratieve lasten voor de statistische
respondenten. De nationale instanties en de 
statistische instantie van de Unie 
waarborgen dat de Europese statistieken 
voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen
en aan de behoeften van institutionele 
gebruikers in de Europese Unie, 
regeringen, regionale autoriteiten, 
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, het bedrijfsleven en het 
publiek.

Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, met het doel 
geharmoniseerde Europese statistieken van 
hoge kwaliteit te produceren en te 
verspreiden, en de goede werking van het 
Europees statistisch systeem als geheel te 
waarborgen. Er worden passende 
maatregelen genomen om een goede 
coördinatie en doeltreffende prioritering 
binnen het ESS te waarborgen, en aldus bij 
te dragen aan de verlichting van de lasten 
voor de respondenten en een beter gebruik 
van de beperkte middelen op nationaal en 
EU-niveau. Bij het introduceren van 
nieuwe acties motiveert de Commissie 
deze acties naar behoren en verstrekt zij 
informatie overeenkomstig artikel 14, lid 
3, van Verordening (EG) nr. 223/2009. De 
nationale voor Europese statistieken 
bevoegde instanties en de statistische 
instantie van de Unie waarborgen dat de 
Europese statistieken voldoen aan de 
praktijkcode Europese statistieken en aan 
de behoeften van institutionele gebruikers 
in de Europese Unie, regeringen, regionale 
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autoriteiten, onderzoeksinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven en het publiek en in het 
algemeen gebaseerd zijn op duidelijk 
aangegeven prioriteiten die met de 
lidstaten overeengekomen zijn.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief en gezond 
ouder worden, alsmede bevordering van de 
sociale integratie door de bestrijding van 
armoede).

De goedkeuring van de Europa 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei" in juni 2010 door de 
Europese Raad heeft in grote mate de 
strategische agenda voor het beleid van de 
Europese Unie en de lidstaten tijdens de 
komende jaren bepaald. Deze agenda stelt 
een aantal kerndoelstellingen en 
vlaggenschipinitiatieven vast waarvoor het 
ESS statistische indicatoren moet leveren 
op een aantal gebieden (namelijk 
verbetering van de voorwaarden voor 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling, 
bevordering van de werkgelegenheid, 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU inzake klimaatverandering en 
energie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
verbetering van het onderwijsniveau, 
inclusief leermobiliteit, actief, gezond en 
zonder belemmeringen ouder worden, 
alsmede bevordering van de sociale 
integratie door de bestrijding van 
armoede).

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van hoogwaardige statistische 
informatie om de tenuitvoerlegging van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bewaken.

Aanleveren van hoogwaardige statistische 
informatie om de tenuitvoerlegging van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te bewaken. 
Nieuwe indicatoren worden indien 
mogelijk gebaseerd op de beschikbare 
statistische gegevens.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleggen van een databank voor groei-
en productiviteitsmetingen;

het aanleggen van een databank voor 
groeimetingen;

Or. en

Motivering
Een databank voor productiviteitsmetingen creëren is misschien wel nuttig voor gebruikers 
maar het aanleggen ervan zou veel middelen vergen van de gegevensverstrekkers, hetgeen 
niet in overeenstemming is met de vereiste van lastenvermindering. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 2 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het harmoniseren van de overeenkomstige 
boekhoudkundige en statistische 
concepten. 

Or. en
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Motivering
Dit zou leiden tot een vermindering van de responslast en een verhoogde doeltreffendheid in 
het gebruik van administratieve gegevens.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 2 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het ontwikkelen van een conceptueel 
kader voor het meten van levenskwaliteit 
en welzijn.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 2.1 – alinea 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het beschikbaar stellen van 
geharmoniseerde huisvestings- en daarmee 
verband houdende statistieken voor alle 
lidstaten.

het beschikbaar stellen van 
geharmoniseerde statistieken inzake 
huisvesting, met inbegrip van 
toegankelijkheid, en daarmee verband 
houdende statistieken voor alle lidstaten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, demografische 

Aanleveren van kwaliteitsstatistieken over 
kerngebieden van het sociale beleid waarin 
de burger centraal staat, zoals sociale 
samenhang, armoede, demografische 
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uitdagingen (met name ouderen en 
migratie), de arbeidsmarkt, onderwijs en 
opleiding, met inbegrip van leermobiliteit 
van jongeren, cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit, consumptie, vrij verkeer en de 
interne markt, mobiliteit van jongeren, 
technologische innovatie en nieuwe 
levensstijlkeuzes.

uitdagingen (met name ouderen en 
personen met een handicap en migratie), 
de arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, 
met inbegrip van leermobiliteit van 
jongeren, cultuur, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 
invaliditeit en een omgeving en diensten 
zonder belemmeringen,  consumptie, vrij 
verkeer en de interne markt, mobiliteit van 
jongeren, technologische innovatie en 
nieuwe levensstijlkeuzes.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.2 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanleveren van statistieken over
veiligheid, gezondheid en invaliditeit;

het aanleveren van statistieken over 
veiligheid, gezondheid en invaliditeit, met 
inbegrip van toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk I – punt 3.3 – alinea 6 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het produceren en verspreiden van 
statistieken over de veiligheid van het 
vervoer, mobiliteit van passagiers, 
metingen van het wegverkeer en 
intermodaal vrachtvervoer.

het produceren en verspreiden van 
statistieken over de veiligheid van het 
vervoer, mobiliteit van passagiers en 
toegankelijkheid, metingen van het 
wegverkeer en intermodaal vrachtvervoer.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 3 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het in grotere mate gebruikmaken en 
beschikbaar stellen van geharmoniseerde 
methoden (met inbegrip van gemengde 
benaderingen van gegevensverzameling) 
en geharmoniseerde metagegevens;

het ontwikkelen van methodologische 
normen met het oog op het in grotere mate 
gebruikmaken en beschikbaar stellen van 
geharmoniseerde methoden (met inbegrip 
van gemengde benaderingen van 
gegevensverzameling) en geharmoniseerde 
metagegevens;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage – hoofdstuk II – punt 5 – alinea 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aanbieden van op de 
gebruikersbehoeften afgestemde 
opleidingsprogramma’s;

het aanbieden van op de behoeften van de 
gebruikers en de burgers afgestemde 
opleidingsprogramma’s;

Or. en


