
PA\894585RO.doc PE483.792v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2011/0459(COD)

7.3.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017
(COM(2011)0928 – C7-0001/2012 – 2011/0459(COD))

Raportor pentru aviz: Ádám Kósa



PE483.792v01-00 2/9 PA\894585RO.doc

RO

PA_Legam



PA\894585RO.doc 3/9 PE483.792v01-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
ca Sistemul Statistic European să devină
cel mai important furnizor de statistici de 
înaltă calitate din Europa.

(1) Obiectivul general al programului este 
ca Sistemul Statistic European, care 
constituie parteneriatul între autoritatea 
de statistică a Uniunii și institutele 
naționale de statistică și alte autorități 
naționale, să fie în continuare cel mai 
important furnizor de statistici europene de 
înaltă calitate pentru elaborarea de politici 
și pentru o gamă mai largă de utilizatori.

 Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Obiectivele menționate la prezentul 
articol sunt specificate în anexă împreună 
cu indicatorii utilizați pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a programului. În 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
223/2009, acestea fac obiectul unor 
planificări anuale detaliate, care vor 
include un mecanism de stabilire a 
priorităților ca parte integrantă a 
procesului. Acestea vor fi realizate printr-o 
cooperare strânsă și coordonată în cadrul 

(3) Obiectivele menționate la prezentul 
articol sunt specificate în anexă împreună 
cu indicatorii utilizați pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a programului. În 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
223/2009, acestea fac obiectul unor 
planificări anuale detaliate, care vor 
include un mecanism de stabilire a 
priorităților ca parte integrantă a 
procesului. Acestea vor fi realizate printr-o 
cooperare strânsă și coordonată în cadrul 
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Sistemului Statistic European, care este 
asigurată de parteneriatul între 
autoritatea statistică a Uniunii și 
institutele naționale de statistică și alte 
autorități naționale.

Sistemului Statistic European. Programul 
se va ocupa de dezvoltarea de instrumente 
care conduc la stabilirea de priorități în 
privința activităților statistice, la o 
flexibilitate sporită a Sistemului Statistic 
European și la o capacitate mai mare de a 
satisface nevoile utilizatorilor în timp util.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii
administrative a respondenților statistici.
Autoritățile naționale și autoritatea 
statistică a Uniunii Europene se asigură că 
statisticile europene sunt în conformitate cu
normele europene privind calitatea și 
răspund nevoilor utilizatorilor instituționali 
din Uniunea Europeană, ale guvernelor, 
autorităților regionale, institutelor de 
cercetare, organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului.

Programul este pus în aplicare în 
conformitate cu principiile Codului de 
bune practici al statisticilor europene, în 
vederea elaborării și a difuzării de statistici 
europene armonizate de înaltă calitate și în 
scopul asigurării unei funcționări adecvate 
a Sistemului Statistic European în 
ansamblu. Se iau măsuri adecvate pentru a 
asigura o bună coordonare și stabilirea 
eficace de priorități în cadrul SSE pentru a 
contribui la reducerea sarcinii
respondenților și la utilizarea mai eficientă 
a resurselor limitate la nivelul Uniunii și 
la nivel național. În momentul 
introducerii de noi acțiuni, Comisia oferă 
justificări corespunzătoare și furnizează 
informații în conformitate cu articolul 14 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
223/2009. Autoritățile naționale
competente pentru statistici europene și 
autoritatea statistică a Uniunii Europene se 
asigură că statisticile europene sunt în 
conformitate cu Codul de bune practici al 
statisticilor europene și răspund nevoilor 
utilizatorilor instituționali din Uniunea 
Europeană, ale guvernelor, autorităților 
regionale, institutelor de cercetare, 
organizațiilor societății civile, 
întreprinderilor și publicului, în general pe 
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baza unor priorități bine definite 
convenite împreună cu statele membre.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă și în 
condiții bune de sănătate, precum și 
promovarea incluziunii sociale prin 
reducerea sărăciei).

Aprobarea strategiei Europa 2020 pentru o 
„creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” de către Consiliul European 
din iunie 2010 a contribuit în mare măsură 
la modelarea agendei strategice pentru 
Uniunea Europeană și a politicilor 
naționale din anii următori. Această agendă 
stabilește o serie de obiective principale și 
inițiative emblematice pentru care SSE 
trebuie să furnizeze indicatori statistici în 
mai multe domenii (de exemplu, 
îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, 
cercetare și dezvoltare, promovarea 
ocupării forței de muncă, realizarea 
obiectivelor UE privind energia și 
schimbările climatice, utilizarea eficientă a 
resurselor, îmbunătățirea nivelului de 
educație, inclusiv mobilitatea în scop 
educațional, îmbătrânirea activă,
neîngrădită și în condiții bune de sănătate, 
precum și promovarea incluziunii sociale 
prin reducerea sărăciei).

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de informații statistice de 
calitate pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a politicii strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Furnizarea de informații statistice de 
calitate pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a politicii strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Noii indicatori se 
bazează, pe cât posibil, pe datele statistice 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

crearea unei baze de date pentru măsurarea 
creșterii și productivității;

crearea unei baze de date pentru măsurarea 
creșterii;

Or. en

Justificare
Deși crearea unei baze de date a productivității ar fi utilă pentru utilizatori, instituirea 
acesteia ar necesita multe resurse din partea producătorilor de date, ceea ce este contravine 
cerinței privind reducerea sarcinii. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 2 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

armonizarea conceptelor corespunzătoare 
utilizate în contabilitate și statistică.

Or. en
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Justificare
Acest lucru ar determina reducerea sarcinii de răspuns și ar crește eficiența utilizării datelor 
administrative.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 2 – liniuța 6b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

un cadru conceptual pentru măsurarea 
calității vieții și a nivelului de bunăstare 
atins.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 2.1 – paragraful 3 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

armonizarea statisticilor privind locuințele 
și a statisticilor asociate disponibile pentru 
toate statele membre.

armonizarea statisticilor privind locuințele, 
inclusiv privind accesibilitatea, și a 
statisticilor asociate disponibile pentru 
toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, provocările demografice (populația 

Furnizarea de statistici de calitate privind 
domeniile-cheie ale politicii sociale în 
cadrul cărora cetățenii reprezintă centrul de 
interes, cum ar fi coeziunea socială, 
sărăcia, provocările demografice (populația 
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în vârstă și migrația, în special), piața 
muncii, educația și formarea profesională, 
inclusiv mobilitatea în scop educațional a
tinerilor, cultura, activitatea fizică, calitatea 
vieții, sănătatea, handicapul, consumul, 
libera circulație și piața unică, mobilitatea 
tinerilor, inovația tehnologică și stilurile de 
viață noi.

în vârstă și persoanele cu handicap și 
migrația, în special), piața muncii, educația 
și formarea profesională, inclusiv 
mobilitatea în scop educațional a tinerilor, 
cultura, activitatea fizică, calitatea vieții, 
sănătatea, handicapul și mediul și serviciile 
fără bariere, consumul, libera circulație și 
piața unică, mobilitatea tinerilor, inovația 
tehnologică și stilurile de viață noi.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 3.2 – paragraful 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

furnizarea de statistici privind siguranța, 
sănătatea și persoanele cu handicap;

furnizarea de statistici privind siguranța, 
sănătatea și persoanele cu handicap, 
inclusiv accesibilitatea;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexă – capitolul I – punctul 3.3 – paragraful 6 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

producerea și difuzarea de statistici privind 
siguranța transporturilor, mobilitatea 
pasagerilor, măsurarea circulației rutiere și 
transportul intermodal de marfă.

producerea și difuzarea de statistici privind 
siguranța transporturilor, mobilitatea și 
accesibilitatea pasagerilor, măsurarea 
circulației rutiere și transportul intermodal 
de marfă.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexă – capitolul II – punctul 3 – paragraful 1 – liniuța 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

creșterea gradului de utilizare și a 
disponibilității metodologiilor armonizate 
(inclusiv abordările bazate pe modalități 
mixte de colectare a datelor), precum și a 
metadatelor armonizate;

dezvoltarea de standarde metodologice cu
scopul de a crește gradul de utilizare și 
disponibilitate a metodologiilor armonizate 
(inclusiv abordările bazate pe modalități 
mixte de colectare a datelor), precum și a 
metadatelor armonizate;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexă – capitolul II – punctul 5 – paragraful 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

oferirea de programe de formare care să 
abordeze nevoile utilizatorilor;

oferirea de programe de formare care să 
abordeze nevoile utilizatorilor și ale 
cetățenilor;

Or. en


