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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets övergripande mål är att det 
europeiska statistiksystemet ska vara 
ledande när det gäller att tillhandahålla 
statistik av hög kvalitet om Europa.

1. Programmets övergripande mål är att det 
europeiska statistiksystemet, som är ett 
partnerskap mellan unionens 
statistikmyndighet, de nationella 
statistikbyråerna och andra nationella 
myndigheter, ska fortsätta att vara ledande 
när det gäller att tillhandahålla europeisk 
statistik av hög kvalitet som ska utnyttjas 
för utformning av politik och av andra 
användare.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Målen i denna artikel beskrivs närmare i 
bilagan, tillsammans med indikatorer för 
att övervaka genomförandet av 
programmet. I enlighet med förordning 
(EG) nr 223/2009 ska de vara föremål för 
en detaljerad årlig planering där en 
integrerad mekanism för att fastställa 
prioriteringar ingår. De ska uppnås genom 
nära och samordnat samarbete inom det 
europeiska statistiksystemet, som är 
partnerskapet mellan unionens 
statistikmyndighet, de nationella 

3. Målen i denna artikel beskrivs närmare i 
bilagan, tillsammans med indikatorer för 
att övervaka genomförandet av 
programmet. I enlighet med förordning 
(EG) nr 223/2009 ska de vara föremål för 
en detaljerad årlig planering där en 
integrerad mekanism för att fastställa 
prioriteringar ingår. De ska uppnås genom 
nära och samordnat samarbete inom det 
europeiska statistiksystemet. Programmet 
kommer att innebära att man utvecklar 
instrument för att prioritera statistisk 
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statistikbyråerna och andra nationella 
myndigheter.

verksamhet, öka det europeiska 
statistiksystemets flexibilitet och förbättra 
förmågan att i tid tillgodose 
användarbehovet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska 
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas 
administrativa börda. De nationella 
myndigheterna och unionens 
statistikmyndighet ska se till att den 
europeiska statistiken uppfyller europeiska 
kvalitetsstandarder och tillgodoser 
behoven hos användare inom Europeiska 
unionens institutioner, regeringar, 
regionala myndigheter, forskningsinstitut, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten.

Programmet ska genomföras i enlighet med 
principerna i uppförandekoden för 
europeisk statistik i syfte att framställa och 
sprida harmoniserad europeisk statistik av 
hög kvalitet och säkra att det europeiska
statistiksystemet som helhet fungerar 
korrekt. Det ska vidtas lämpliga åtgärder 
för att säkra att samordningen är god och 
att prioriteringar verkligen görs inom det 
europeiska statistiksystemet för att bidra 
till att minska uppgiftslämnarnas börda och 
bättre använda de begränsade resurserna 
på unionsnivå och nationell nivå. Vid 
införandet av nya åtgärder ska 
kommissionen vederbörligen motivera 
dessa och tillhandahålla information i 
enlighet med artikel 14.3 i förordning 
(EG) nr 223/2009. De nationella 
myndigheterna med ansvar för europeisk 
statistik och unionens statistikmyndighet 
ska se till att den europeiska statistiken 
uppfyller uppförandekoden för europeisk 
statistik och tillgodoser behoven hos 
användare inom Europeiska unionens 
institutioner, regeringar, regionala 
myndigheter, forskningsinstitut, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och allmänheten, som generellt 
grundas på väldefinierade prioriteringar 
som överenskommits med 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt 
åldrande samt främjande av social 
delaktighet genom fattigdomsbekämpning).

Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, som Europeiska 
rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i 
hög grad format Europeiska unionens och 
den nationella politikens strategiska agenda 
för de kommande åren. Genom denna 
agenda fastställs ett antal överordnade mål 
och flaggskeppsinitiativ för vilka det 
europeiska statistiksystemet måste 
tillhandahålla statistiska indikatorer på en 
rad områden (förbättrade villkor för 
innovation, forskning och utveckling, 
sysselsättningsfrämjande åtgärder, 
uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, 
resurseffektivitet, förbättrade 
utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i 
utbildningssyfte, aktivt, hinderfritt och 
hälsosamt åldrande samt främjande av 
social delaktighet genom 
fattigdomsbekämpning).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
för att övervaka genomförandet av 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
för att övervaka genomförandet av 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. Nya indikatorer 
ska i största möjliga mån baseras på 
tillgängliga statistiska uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 2.1 – stycke 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

en databas för mätning av tillväxt och 
produktivitet,

en databas för mätning av tillväxt,

Or. en

Motivering
Även om inrättandet av en databas för mätning av produktivitet skulle vara av nytta för 
användarna skulle detta kräva stora resurser av uppgiftsproducenterna, vilket inte är i linje 
med kravet på minskad börda.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 2.1 – stycke 2 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

harmonisering av motsvarande 
redovisningsbegrepp och statistiska 
begrepp,

Or. en

Motivering
Detta skulle minska ansvarsbördan och effektivisera användningen av administrativa 
uppgifter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 2.1 – stycke 2 – strecksats 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

en begreppsmässig ram för mätning av 
den livskvalitet och det välbefinnande som 
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uppnåtts,

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 2.1 – stycke 3 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

harmoniserad bostadsstatistik och 
närliggande statistik som är tillgänglig för 
alla medlemsstater.

harmoniserad bostadsstatistik, inbegripet 
tillgänglighet, och närliggande statistik 
som är tillgänglig för alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, demografiska 
utmaningar (bl.a. äldre personer och 
migration), arbetsmarknaden, utbildning, 
inklusive ungdomars rörlighet i 
utbildningssyfte, kultur, fysisk aktivitet, 
livskvalitet, säkerhet, hälsa, 
funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet 
och den inre marknaden, ungdomars 
rörlighet, teknisk innovation och nya 
livsstilsval.

Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet 
om viktiga socialpolitiska områden med 
medborgarna i fokus, t.ex. social 
sammanhållning, fattigdom, demografiska 
utmaningar (bl.a. äldre personer,
funktionshindrade och migration), 
arbetsmarknaden, utbildning, inklusive 
ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, 
kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
säkerhet, hälsa, funktionshinder och 
hinderfri miljö och hinderfria tjänster, 
konsumtion, fri rörlighet och den inre 
marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk 
innovation och nya livsstilsval.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 3.2 – stycke 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

statistik om säkerhet, hälsa och 
funktionshinder,

statistik om säkerhet, hälsa och 
funktionshinder, inbegripet tillgänglighet,

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel I – led 3.3 – stycke 6 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

framställning och spridning av statistik om 
transportsäkerhet, passagerarrörlighet, 
vägtrafikmätningar och intermodal 
godstransport.

framställning och spridning av statistik om 
transportsäkerhet, rörlighet och 
tillgänglighet för passagerare, 
vägtrafikmätningar och intermodal 
godstransport.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel II – led 3 – stycke 1 – strecksats 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ökad användning av och tillgång till 
harmoniserade metoder (inklusive 
blandade metoder för uppgiftsinsamling) 
och harmoniserade metadata,

utveckling av metodstandarder för att öka
användningen av och tillgången till 
harmoniserade metoder (inklusive 
blandade metoder för uppgiftsinsamling) 
och harmoniserade metadata,

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – kapitel II – led 5 – stycke 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utbildningsprogram som är inriktade på 
användarnas behov,

utbildningsprogram som är inriktade på 
användarnas och medborgarnas behov,

Or. en


