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MOTIVERING

1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

•

Motiv och syfte med förslaget

Europeiska unionen står inför utmaningar på många politikområden samtidigt som efterfrågan
på europeisk statistik1 är kontinuerligt hög. För genomförandet och övervakningen av EUpolitiken krävs jämförbar statistik av hög kvalitet om situationen när det gäller ekonomin, de
sociala förhållandena och miljön i EU och om dess beståndsdelar på nationell och regional
nivå. Europeisk statistik är också nödvändig för att allmänheten ska få en tydligare bild av
Europa och för att medborgarna ska kunna delta i den demokratiska processen och i debatten
om dagens och framtidens EU.
För att tillgodose det informationsbehov som följer av kommissionens tio politiska
prioriteringar2 måste några statistiska brister snarast åtgärdas. Dessutom måste aktualiteten för
viss europeisk statistik förbättras snarast, så att den tillhandahåller de mer aktuella uppgifter
som krävs inom ramen för den europeiska planeringsterminen.
Även om man inom de nationella statistiksystemen har gjort stora ansträngningar för att
modernisera sina produktionsmetoder med stöd av programmet för europeisk statistik 2013–
2017 är infrastrukturen för statistikproduktionen fortfarande inte tillräckligt flexibel för att vid
behov kunna tillhandahålla ny statistik och samtidigt begränsa den kostnad och administrativa
börda som hänger samman med detta. Om inget görs kommer det europeiska statistiksystemet
(ESS) inte att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på statistik eller behovet av att göra
statistiken tillgänglig snabbare, vilket sätter den europeiska statistikens relevans på spel.
Detta förslag syftar därför till att förlänga programmet för europeisk statistik för perioden
2018–2020 och ge det ekonomiska stöd som det europeiska statistiksystemet behöver för att
kunna
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–

tillhandahålla statistiska uppgifter av hög kvalitet och överbrygga de statistiska brister
som snarast behöver åtgärdas, med fokus på ett antal prioriterade områden som
återspeglar kommissionens tio politiska prioriteringar,

–

bygga den permanenta kapacitet som behövs för att snabbare kunna tillgodose nya
behov och anpassa den statistiska infrastrukturen för att utnyttja möjligheterna med
nya uppgiftskällor, samt

–

stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet (ESS) och med partner utanför
systemet för att ytterligare förbättra systemets produktivitet och säkra dess ledande
ställning när det gäller officiell statistik världen över.

Den rättsliga ramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om
utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets
förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik samt rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande
av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf.
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De parter som främst kommer att beröras av förslaget är statistikanvändarna (t.ex.
beslutsfattare, medier och forskare), statistikproducenterna (nationella statistikbyråer och
andra nationella myndigheter) samt uppgiftslämnarna (hushåll och företag).
Eftersom programmet för europeisk statistik är ett övergripande initiativ ingår det inte i
kommissionens program för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet).
•

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

I artikel 13 i förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik föreskrivs följande:
”Programmet för europeisk statistik ska utgöra ramen för utveckling, framställning och
spridning av europeisk statistik samt ange huvudområdena och målen för de åtgärder som
planeras under en period som motsvarar den fleråriga budgetramen.” I programmet anges
ramarna och prioriteringarna för den europeiska statistiken under programmets löptid. Där
fastställs också budgeten för denna period. Eurostats årliga arbetsprogram bygger på det
fleråriga programmet för europeisk statistik. Det nuvarande programmet för europeisk
statistik, enligt förordning (EU) nr 99/2013, omfattar perioden 2013–2017 och är det åttonde
programmet i sitt slag.
Syftet med detta initiativ är att fastställa en rättslig ram för programmet för europeisk statistik
under hela den fleråriga budgetramens löptid.
I artikel 14 i förordning (EG) nr 223/2009 fastställs att programmet för europeisk statistik ska
genomföras genom enskilda statistikåtgärder som beslutats
–

av Europaparlamentet och rådet,

–

av kommissionen i vissa fall, eller

–

genom överenskommelse mellan de nationella statistikbyråerna eller andra nationella
myndigheter och kommissionen (Eurostat) inom ramen för det europeiska
statistiksystemet.

Detta förslag omfattar inte ”annan statistik” enligt definitionen i kommissionens beslut
2012/504/EU3 som inte är europeisk statistik och som fastställts i det planerings- och
samordningsarbete som leds av Eurostat.
•

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Huvudsyftet med den europeiska statistiken är att stödja utvecklingen, övervakningen och
utvärderingen av EU:s politik med tillförlitliga, objektiva, jämförbara och samstämmiga
statistiska uppgifter.
Detta förslag kommer att stödja de tio politiska prioriteringarna i kommissionens agenda för
sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring, liksom annan unionspolitik, t.ex.
den europeiska planeringsterminen, Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för
alla och den europeiska energiunionen. Behovet av politiska åtgärder mot bakgrund av den
djupa ekonomiska krisen och dess sociala konsekvenser ställer krav på en bättre ekonomisk
och social politik på grundval av tillförlitliga och jämförbara fakta. Faktabaserade beslut är
särskilt viktiga för resultatstyrningen av EU-politiken. Vid åtskilliga tillfällen, senast i
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Kommissionens beslut 2012/504/EU) om Eurostat (EUT L 251, 18.9.2012, s. 49).
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Ekofinrådets slutsatser av den 8 december 2015, har rådet betonat vikten av officiell statistik
för beslutsfattandet.
Detta initiativ kommer särskilt att stödja unionens politik på följande områden:
–

I enlighet med nyckelprioriteringar för tillväxt och nya arbetstillfällen, kompetens,
rörlighet samt minskad fattigdom och social utestängning bör de sociala
indikatorerna bidra till att stärka EU:s sociala dimension, den europeiska monetära
unionen och bedömningen av de sociala konsekvenserna av den makroekonomiska
politiken.

–

För att stödja prioriteringen att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar
behövs ytterligare statistiskt arbete för att analysera den tekniska förändringens och
innovationens effekter på tillväxten och sysselsättningen och för att införa ett system
för övervakning av den cirkulära ekonomin.

–

För att tillhandahålla ett bättre statistiskt underlag för den europeiska energiunionen,
behövs närmare uppgifter om energiförbrukning och bättre tidiga skattningar av
energibalanser.

–

För den prioritering som rör den digitala inre marknaden behövs det statistik över
gränsöverskridande försäljning på nätet. Det behövs särskilt mer detaljerade
uppgifter om tillgång till tjänster som tillhandahålls av förmedlare som distribuerar
innehåll, om förtroendet för webbplattformar och förmedlare samt om hinder för
hushållen att köpa varor och tjänster över gränserna.

–

För att stödja prioriteringen att främja en djupare och mer rättvis ekonomisk och
monetär union blir det allt viktigare med ett harmoniserat bostadsprisindex med
tillhörande statistik i samband med bedömningen av medlemsstaternas
strukturreformer. Till följd av detta efterfrågar användarna ytterligare ansträngningar
för att utöka statistikens omfattning och kvalitet.

–

För att stärka EU:s roll som global aktör och i enlighet med 2030-agendan för hållbar
utveckling bör statistiken bidra till att EU kan styra och övervaka effekterna av sin
utrikespolitik och sina biståndsprogram samt bidra till goda styrelseformer och
demokratisk debatt i partnerländerna.

2.

RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

•

Rättslig grund

OCH

Förslagets rättsliga grund är artikel 338 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
enligt vilken Europaparlamentet och rådet får besluta om åtgärder för att framställa sådan
statistik som behövs för unionens verksamhet. Enligt denna artikel ska framställningen av
europeisk statistik uppfylla krav om opartiskhet, tillförlitlighet, objektivitet, vetenskapligt
oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för statistiska uppgifter.
•

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig i den mån förslaget inte avser ett område där Europeiska
unionen har exklusiv befogenhet. Befogenhetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna
motiveras av behovet av att säkerställa jämförbar statistik av hög kvalitet som underlag för
EU:s politik och av den gränsöverskridande karaktär som många aspekter av statistiken
generellt har och den europeiska statistiken i synnerhet. Det är därför bara genom ett
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samordnat tillvägagångssätt för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik
– i enlighet med programmet för europeisk statistik – som man kan säkerställa den
samstämmighet och jämförbarhet som krävs när det gäller den statistik som är av betydelse
för EU:s verksamhet.
Målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att utveckla, framställa och sprida europeisk
statistik inom ramen för ett förlängt program för europeisk statistik 2018–2020, kan inte i
tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, utan kan därför bättre uppnås på EU-nivå
genom en EU-rättsakt som säkerställer den jämförbarhet av statistiska uppgifter som krävs på
europeisk nivå inom alla statistikområden som omfattas av denna akt. Själva
uppgiftsinsamlingen kan dock utföras av medlemsstaterna.
•

Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl:
I enlighet med proportionalitetsprincipen går den föreslagna förordningen inte utöver vad som
är nödvändigt för att uppnå målet med förordningen. De särskilda målen för den föreslagna
förlängningen av programmet är desamma som i det nuvarande programmet (2013–2017).
Dessa mål beskrivs och planeras mer i detalj i kommissionens årliga statistiska arbetsprogram,
som utarbetas i nära samarbete med medlemsstaterna och antas med beaktande av yttrandet
från kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén). De nya statistikkrav
som får konsekvenser för medlemsstaterna kommer att utarbetas med medlemsstaternas
direkta medverkan på ett tidigt stadium.
•

Val av instrument

Föreslagen regleringsform: förordning.
Förslaget syftar till att ändra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om
programmet för europeisk statistik 2013–20174 genom att förlänga det för perioden 2018–
2020.
3.

RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MED

•

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig
lagstiftning

Utvärderingen av gemenskapens statistiska program 2008–2012, halvtidsutvärderingen5 av
programmet för europeisk statistik 2013–2017 och de slutliga utvärderingarna av programmet
för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) har
analyserats grundligt.
I halvtidsrapporten om programmet för europeisk statistik 2013–2017 konstaterades att
programmet i allmänhet har genomförts väl och att 17 av de 23 utförliga målen är på god väg
att uppnås. Programmet ger ett gott mervärde på EU-nivå, förvaltas på ett effektivt sätt,
tillgodoser användarnas behov och är förenligt med andra statistiska program. Övergången till
4
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för
europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av programmet för
europeisk
statistik
2013–2017,
COM(2015)
309
final,
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SV/1-2015-309-SV-F1-1.PDF.
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nya metoder för statistikproduktion är exempelvis till nytta för de tillvägagångssätt som
används i hela det europeiska statistiksystemet. I utvärderingen lämnas följande tre
rekommendationer i syfte att vägleda och ytterligare förbättra genomförandet av programmet:
–

Att särskilt uppmärksamma mål där problem har uppstått.

–

Att avsätta tillräckliga resurser för att upprätthålla investeringarna i en modernisering
av framställningen av europeisk statistik.

–

Att utforma och genomföra projekt på EU-nivå som kan maximera det europeiska
mervärdet.

Ovanstående rekommendationer har noggrant analyseras och beaktas i detta förslag.
•

Samråd med berörda parter

En strategi för samråd om förslaget om att förlänga programmet 2013–2017 utarbetades i ett
tidigt skede för att inhämta underlag och synpunkter från så många berörda parter som
möjligt. Mot denna bakgrund och efter intensiva samråd med olika berörda grupper från och
med 2014 föreslog Eurostat ett heltäckande tillvägagångssätt för samrådet med berörda parter
inom ramen för konsekvensbedömningen.
De berörda parterna rådfrågades i enlighet med strategin, de allmänna principerna och
minimistandarderna i kommissionens riktlinjer för samråd med berörda parter. De
huvudsakliga inslagen i strategin var en rad riktade samråd med de viktigaste berörda parterna
samt ett offentligt samråd6 för att säkerställa att alla berörda parter fick tillfälle att lämna
synpunkter.
Eftersom det nuvarande programmet för europeisk statistik 2013–2017 utarbetades under
2010–2011 ansågs det viktigt att inhämta synpunkter från berörda parter för att identifiera
förändringar som skett under tiden och som bör beaktas för förlängningen av programmet.
Det rör sig här om politiska, ekonomiska och sociala förändringar samt den tekniska och
statistiska utvecklingen och metodutvecklingen. En bedömning gjordes därefter, särskilt ur
användarnas synvinkel, om prioriteringarna för den europeiska statistiken fram till 2020.
Synpunkter begärdes slutligen också på de föreslagna åtgärdernas konsekvenser för
statistikanvändarna, statistikproducenterna och uppgiftslämnarna (särskilt företag) och på de
problem som konstaterats och måste lösas för att genomföra åtgärderna. Samrådet inriktades
också på de olika alternativens konsekvenser för förlängningen av programmet för europeisk
statistik.
I samrådsstrategin identifierades och kartlades olika kategorier och grupper av berörda parter
för att alla skulle vara tillräckligt täckta. Dessa kategorier och grupper omfattade
institutionella och icke-institutionella användare av europeisk statistik, statistikproducenter
(de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter), uppgiftslämnarna (företag
och hushåll) och allmänheten i stort. Ett omfattande samråd med olika kategorier av berörda
parter inleddes 2014 och fortsatte under 2015. Det bestod av
–

en konferens för europeiska statistikanvändare och berörda parter,

–

samråd med kommissionens generaldirektorat,

–

samråd med dataproducenter/nationella statistikbyråer, och
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Samrådet genomfördes via webbplattformen ”Din röst i Europa” mellan den 23 juli och den 15 oktober
2015 och offentliggjordes via Eurostats kommunikationskanaler och de nationella statistikbyråerna.
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–

ett offentligt samråd om förändringar i den globala miljön som kan påverka
prioriteringarna i programmet för europeisk statistik 2018–2020 och om
konsekvenserna av de olika alternativen.

I ett tidigt skede i utarbetandet av programmet för europeisk statistik7 och därefter fortlöpande
har kommissionen också fört samråd med Europeiska rådgivande kommittén för statistik, som
företräder användare och uppgiftslämnare på europeisk nivå och vars ledamöter är
väletablerade experter på statistikområdet. Kommittén framhöll att belastningen på
uppgiftslämnarna verkligen måste minska, att aktualiteten måste förbättras, att nya
uppgiftskällor utanför det europeiska statistiksystemet måste inbegripas och att tillräckliga
resurser måste anslås för bedömningen av nya politiska åtgärder.
Utöver dessa externa samråd har kommissionen gjort en intern bedömning av sina
statistikbehov, som visar att dessa behov inte kommer att minska under förlängningsperioden
2018–2020. Den nuvarande nivån på den statistik som är av betydelse för att utforma,
analysera och övervaka politiken måste bibehållas. Uppgiftsluckor bör fyllas, nya behov på
vissa specifika politikområden bör tillgodoses och mer aktuella uppgifter och ytterligare
geografiska uppdelningar bör tillhandahållas. De flesta nya behov hänför sig till de tio
politiska prioriteringarna i kommissionens politiska riktlinjer för 2014–2019. Nya
uppgiftskällor (t.ex. s.k. stordata) behöver dessutom utnyttjas på ett effektivare sätt, vilket
skulle kunna leda till effektivitetsvinster på sikt. Särskilda områden som bör utvecklas är
socialstatistik (inbegripet migrations-, hälso- och genusstatistik) och företagsstatistik. Den nya
utformningen av de europeiska energimarknaderna kräver en rationalisering av
energistatistiken så att den tillhandahåller aktuella, jämförbara och tillräckligt detaljerade
uppgifter inom ramen för energiunionen och klimatpolitiken.
Analysen av synpunkterna från de olika grupper som berörs visade på den grundläggande
skillnaden att
–

användarna vill ha statistiska produkter av högsta möjliga kvalitet, bl.a. när det gäller
relevans, aktualitet, täckning och jämförbarhet, medan

–

dataproducenterna, med hänsyn till sina knappa resurser, står inför en rad utmaningar
att tillgodose efterfrågan.

Alla grupper framhöll
statistikproduktionen.

behovet

av

att

ytterligare

modernisera

processerna

för

Resultaten av samråden med berörda parter granskades noga och beaktades i analysen av de
olika alternativen i samband med konsekvensbedömningen. Det alternativ som
rekommenderas, i den form det framgår av förslaget, skulle få de största effekterna när det
gäller kapaciteten att ta fram uppgifter snabbare, vilket är av avgörande betydelse för att
tillgodose användarnas grundläggande behov. I förslaget ingår också nya åtgärder för att
förbättra social- och energistatistikens relevans och aktualitet samt utnyttjandet av nya
datakällor, inbegripet s.k. stordata. Tonvikten ligger på moderniseringsprojekt för att öka
flexibiliteten i systemen för statistikproduktion och att minska både de långsiktiga
kostnaderna för dataproducenterna och den administrativa bördan för uppgiftslämnarna.

7

SV

Enligt kraven i Europaparlamentets och rådets beslut nr 234/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande
av Europeiska rådgivande kommittén för statistik och om upphävande av rådets beslut 91/116/EEG
(EUT L 73, 15.3.2008, s. 13).
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•

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt
•

Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning8 har gjorts för detta förslag. Nämnden för lagstiftningskontroll
yttrade sig positivt om konsekvensbedömningen den 18 mars 2016.
Eftersom det enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 223/2009 ska fastställas ett flerårigt
program för europeisk statistik undersöktes det inte i konsekvensbedömningen huruvida
programmet skulle förlängas, utan hur detta skulle ske på bästa sätt. Eftersom det nuvarande
programmet för europeisk statistik (2013–2017) förlängs genom förslaget, oavsett alternativ,
har följande befintliga särskilda mål förts över till perioden 2018–2020:
–

Mål 1: Att tillhandahålla de statistiska uppgifter av hög kvalitet som behövs för att
stödja utvecklingen, övervakningen och utvärderingen av EU:s politik och tillgodose
behoven hos ett bredd spektrum av användare.

–

Mål 2: Att införa nya metoder för att framställa den europeiska statistiken i syfte att
uppnå effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar.

–

Mål 3: Att stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet (ESS) och med
partner utanför systemet för att ytterligare förbättra systemets produktivitet och dess
ledande ställning när det gäller officiell statistik världen över.

Följande alternativ övervägdes:
Alternativ 1: Samma program för europeisk statistik (2013–2017), som förlängs för
perioden 2018–2020 (grundscenario)
Detta alternativ användes som grundscenario för jämförelse med övriga alternativ. Det
innebär ingen ändring av den planerade statistiken (mål 1), ramen för anpassning av den
statistiska infrastrukturen (mål 2) eller samarbetet (mål 3).
Alternativ 2: Förlängning av det befintliga programmet för europeisk statistik med
anpassningar
Detta alternativ innebär ett program för perioden 2018–2020 med samma struktur som det
nuvarande programmet, samtidigt som hänsyn tas till eventuella möjligheter att öka
utnyttjandet av s.k. stordata för statistikproduktion, det europeiska statistiksystemets
Vision 2020 och nya användarbehov.
Detta alternativ innebär också förändringar både av programmets innehåll och dess budget. I
viss utsträckning kan det även anses att tillämpningsområdet ändras, särskilt genom en ev.
omprioritering av de nuvarande statistiska produkterna.
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Arbetsdokument från kommissionens avdelningar med en konsekvensbedömning som åtföljer förslaget till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 99/2013 om programmet för
europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020.
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Alternativ 2a: Ändring av det befintliga programmet för europeisk statistik och en minskad
årsbudget
Inledningsvis övervägdes detta alternativ, men det förkastades på ett tidigt stadium eftersom
det inte i tillräcklig utsträckning löser de problem som konstaterats. Alternativet skulle
innebära en drastisk sänkning av ambitionsnivån när det gäller målet med detaljerad statistik
för flera ändamål och effektivitetsvinster, särskilt för nya uppgiftskällor (ingen investering i
s.k. stordata), och skulle inverka negativt på uppgifternas aktualitet och relevans.
Av samrådet med de nationella statistikbyråerna framgick att detta alternativ skulle uppfylla
kraven enligt mål 2 i mycket mindre utsträckning än förväntat för alla medlemsstater. Det är
möjligt att det i vissa länder inte skulle inledas något moderniseringsprojekt. Eftersom den
verksamhet som rör genomförandet av det europeiska statistiksystemets Vision 2020 är
avhängig av finansieringen till systemet skulle verksamheten allvarligt äventyras utan
tillräckligt budgetstöd. Kostnaden för s.k. stordata (it-infrastruktur, mer avancerad it- och
statistikkompetens och annan kompetens) och öppen data-utvecklingen lyftes fram.
Alternativ 2b: Ändrat program med förbättrade statistikprodukter för att anpassa
statistikproduktionen till kommissionens tio politiska prioriteringar, balanserat
genom omfattande omprioritering (samma årsbudget som för det befintliga
programmet för europeisk statistik)
Detta alternativ skulle innebära en väsentlig omprioritering av de befintliga statistiska
produkterna för att bidra till en förbättring (särskilt när det gäller aktualitet) av statistiken för
att tillgodose de mest akuta användarbehoven, särskilt i fråga om statistik över ojämlikhet,
fattigdom och materiell fattigdom, energi och miljö. För att ge utrymme för nya åtgärder
skulle vissa befintliga uppgiftsinsamlingar behöva minskas betydligt i omfattning och
täckning (färre uppgifter och geografiska uppdelningar eller mindre frekvent insamling). En
eventuell inskränkning av de produkter som nu tas fram skulle grundas på kostnaderna och
den relativa nyttan med denna statistik.
Alternativ 2c: Ändrat program med nya statistiska produkter för att anpassa
statistikproduktionen till kommissionens tio politiska prioriteringar, kompletterat
med omfattande initiativ för att minska uppgiftslämnarnas börda och de
nationella statistikbyråernas kostnader samt en ökad årsbudget
Detta alternativ skulle innebära nya eller förbättrade statistiska produkter (mål 1), utöver de
befintliga produkterna i det nuvarande programmet, med beaktande av nya användarbehov,
enligt följande:

SV

–

Förbättra uppgifternas aktualitet när det gäller ojämlikhet, fattigdom och materiell
fattigdom i Europa (inbegripet snabbskattningar).

–

Framställa mer, och mer aktuell, statistik på energiområdet (energieffektivitet,
energitrygghet, förnybara energikällor, förbrukning, priser etc.).

–

Förbättra kvaliteten och aktualiteten när det gäller uppgifter om miljön för att stödja
klimatpolitiken och den cirkulära ekonomin.

–

Mäta framstegen mot FN:s mål för hållbar utveckling.

–

Stödja drivkrafter för teknisk utveckling och e-handel.

–

Förbättra de årliga befolkningsprognoserna.
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–

Utvidga statistiken över bostadspriser.

–

Utöka täckningen för statistiken om tjänstesektorn.

–

Mäta globaliseringen.

Detta alternativ skulle också innebära nya investeringar i den statistiska infrastrukturen enligt
mål 2, inriktade på följande:
–

Utredningsarbetet för en framtida EU-undersökning på det sociala området för att
göra de sociala indikatorerna avsevärt flexiblare i syfte att snabbare kunna tillgodose
nya användarbehov.

–

Statistik på begäran och spridning som en tjänst: öka möjligheterna att tillhandahålla
fler och bättre produkter och tjänster för dataanalys för att stödja, utforma och
övervaka EU-politiken, särskilt när det gäller konkurrenskraft, den cirkulära
ekonomin, jordbruks- och livsmedelspolitik samt regional utveckling.

–

Modernisering, inbegripet användning av nya källor: utnyttja den digitala
utvecklingens möjligheter, särskilt när det gäller att börja använda nya uppgiftskällor
(s.k. stordata och sakernas internet).

–

Grundläggande infrastruktur- och pilotprojekt för modernisering: stärka den
europeiska statistikinfrastrukturen genom projekt som bygger på erfarenheterna av
det europeiska systemet för kompatibla register för företagsstatistik (EuroGroupsregister) och plattformen Census Hub. Utveckla och sprida nya metod- och it-verktyg
bland statistikmyndigheterna och säkerställa en utökad användning av administrativa
uppgifter och datalänkningsmetoder.

Alternativ 3: Två separata program
Detta alternativ liknar alternativ 2b när det gäller mål och planerat arbete, men inriktas på ett
annorlunda arbetssätt genom två olika program, varav ett program bara skulle inriktas på
modernisering:
–

Förlängning av det nuvarande programmet för europeisk statistik för perioden 2018–
2020 och anpassning av löptiden till den fleråriga budgetramen, utan
moderniseringsaspekter (mål 2 i det nuvarande programmet).

–

Ett separat program med fokus på att modernisera och utveckla den europeiska
statistiskinfrastrukturen, vars innehåll skulle återspegla mål 2 enligt alternativ 2b.
Det är inte möjligt att fastställa en annan löptid för detta andra program (t.ex. längre
än 2020), eftersom den bestäms av den gällande fleråriga budgetramen (som löper ut
2020).

Alternativ som rekommenderas
I konsekvensbedömningen granskades de olika alternativens konsekvenser för de
huvudsakliga grupper som berörs på grundval av olika kriterier. Konsekvenserna för
användarna undersöktes med hänsyn till aktualitet, relevans och harmonisering, medan
konsekvenserna för dem som framställer statistiken analyserades med hänsyn till
kostnadsminskningar och den delade infrastrukturens omfattning. Att minska bördan var det
huvudsakliga kriteriet för att bedöma konsekvenserna för uppgiftslämnarna. Även
konsekvenserna för EU:s budget analyserades för varje alternativ.
På grundval av en analys av flera kriterier framstod alternativ 2c som det bästa alternativet.
Det skulle få de mest positiva konsekvenserna när det gäller aktualitet, med nya åtgärder
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inriktade på förbättrad aktualitet i fråga om statistik över ojämlikhet, fattigdom och materiell
fattigdom samt för energi- och miljöstatistiken. Statistikens relevans för beslutsfattarna
förväntas öka betydligt med detta alternativ, med investeringar på nya områden,
omprioriteringar, åtgärder för att öka kapaciteten att tillhandahålla fler och bättre tjänster och
produkter (t.ex. statistik på begäran) samt ökad spridning.
Alternativ 2c kommer att hjälpa dataproducenterna att uppfylla de nya kraven enligt målen 1
och 2 genom att budgeten för programmet för europeisk statistik ökar, i enlighet med de
viktigaste berörda parternas önskemål. En betydande del av de extra budgetanslagen kommer
att betalas ut via medlemsstaterna genom bidrag, vilket kommer att göra det möjligt för dem
att ytterligare modernisera sina produktionssystem och utnyttja nya uppgiftskällor.
Alternativ 2c förväntas leda till att den totala svarsbördan minskar för företag och
privatpersoner, även om de största effekterna först kommer att visa sig på medellång sikt,
eftersom de nya uppgiftskällorna kommer att börja användas successivt beroende på de lokala
förhållandena i medlemsstaterna.
Om det rekommenderade alternativet genomförs skulle detta innebära en ökning av
driftsbudgeten för programmet för europeisk statistik under perioden 2018–2020. I
konsekvensbedömningen drogs slutsatsen att endast en ytterligare investering skulle garantera
en utveckling av nya statistikprodukter och mer aktuella uppgifter, enligt användarnas
önskemål, utan att man tar bort annan statistik av stor betydelse. Ytterligare investeringar i
den statistiska infrastrukturen (både i medlemsstaterna och hos Eurostat) kommer dessutom
att krävas för att underlätta användningen av nya uppgiftskällor för att framställa statistik som
är anpassad till användarnas behov, vilket kommer att minska de administrativa kostnaderna
och svarsbördan.
Övriga konsekvenser
De ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av förslaget kommer att vara
indirekta. När det gäller ekonomin kommer initiativet att leda till ändamålsenligare statistiska
underlag (t.ex. om globaliseringen, tjänstesektorn och innovation) för de politiska åtgärder
som bidrar till att stimulera och befästa den ekonomiska tillväxten. Förslaget kommer också
att leda till att möjligheterna att bedöma de sociala konsekvenserna av ekonomiska beslut
ökar. Effekterna i fråga om sysselsättning och arbetslöshet, fattigdomsutveckling och
arbetsmarknaden i stort kommer att vara av särskilt intresse. Förbättrad aktualitet för de
sociala indikatorerna kommer tillsammans med de befintliga makroekonomiska indikatorerna
att möjliggöra en mer integrerad och ändamålsenlig analys av olika beslut. När det gäller
miljön kommer förslaget att underlätta strategier som bidrar till hållbar tillväxt genom
förbättrad energi- och miljöstatistik.
•

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Eftersom programmet för europeisk statistik är ett övergripande initiativ ingår det inte i
kommissionens program för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet). Kommissionen har dock tagit tre initiativ inom ramen för detta program på de
specifika områdena jordbruks-, social- och företagsstatistik. De syftar till att komplettera den
modernisering som planeras enligt det aktuella initiativet genom förenkling och
rationalisering av de uppsplittrade förordningarna om jordbruksstatistik, sociala
undersökningar om personer och hushåll och företagsstatistik samt till att göra
uppgiftsinsamlingen effektivare, flexiblare och mindre betungande för uppgiftslämnarna.

SV
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Dessa initiativ kan dock börja genomföras först på medellång till lång sikt och kommer därför
inte att rymmas inom tidsramen för det förlängda programmet.
•

Grundläggande rättigheter

Ej tillämpligt
4.

BUDGETKONSEKVENSER

Det totala belopp som kommer att belasta EU-budgeten med anledning av förlängningen av
programmet (2018–2020) är 218,1 miljoner euro (löpande priser).
De detaljerade budgetkonsekvenserna anges i finansieringsöversikten.
5.

ÖVRIGA INSLAG

•

Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och
rapportering

Enligt den ändrade artikel 15.3 ska kommissionen lägga fram en slutlig utvärderingsrapport
om genomförandet av programmet för Europaparlamentet och rådet senast den 31 december
2021, efter samråd med kommittén för det europeiska statistiksystemet och Europeiska
rådgivande kommittén för statistik. Detta kommer att göras i enlighet med kommissionens
riktlinjer.
På grundval av erfarenheterna från halvtidsutvärderingen av programmet för europeisk
statistik 2013–2017 har Eurostat börjat koppla verksamheten enligt det årliga
arbetsprogrammet till de 114 indikatorerna i programmet. På så sätt underlättas framtida
utvärderingar samtidigt som det blir möjligt att varje år automatisk följa upp alla indikatorer
för programmet och kontrollera om målen har uppnåtts.
•

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt
•

Ingående redogörelse för bestämmelserna i förslaget

Genom förslaget ändras programmet för europeisk statistik 2013–2017 på så sätt att nya
statistiska produkter införs för att anpassa statistikproduktionen till kommissionens tio
politiska prioriteringar, vilket kompletteras med initiativ för att modernisera metoderna för
statistikproduktionen och för att minska bördan för uppgiftslämnarna och kostnaderna för de
nationella statistikbyråerna.

SV
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2016/0265 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om
programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för
perioden 2018–2020
(Text av betydelse för EES och Schweiz)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,
med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och
av följande skäl:
(1)

Tillförlitliga och relevanta faktaunderlag som grundas på europeisk statistik är absolut
nödvändiga för att mäta framstegen och utvärdera effektiviteten i unionens politik och
program, särskilt inom ramen för Europa 2020-strategin och agendan för
sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/20093 ska programmet
för europeisk statistik utgöra ramen för utveckling, framställning och spridning av
europeisk statistik samt ange huvudområdena och målen för de åtgärder som planeras
under en period som motsvarar den fleråriga budgetramen.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/20134 omfattar bara perioden
2013–2017, medan den nuvarande fleråriga budgetramen sträcker sig fram till 2020.
Förordningen bör därför ändras så att programmet för europeisk statistik förlängs till
2020.

(4)

I strävan efter bättre lagstiftning bör unionens politik i ökad utsträckning utformas och
övervakas på grundval av tillförlitliga faktaunderlag. Den europeiska statistiken har en

1
2
3

4
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EUT C […], […], s. […].
EUT C […], […], s. […].
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om
utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets
förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande
av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för
europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).
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särskild roll i det avseendet och kan vara av avgörande betydelse, särskilt på
politikområden där anpassning är viktig för att politiken ska vara framgångsrik.
(5)

Bättre statistik är därför av avgörande betydelse för att uppnå bättre resultat och bidra
till ett bättre Europa, och större ansträngningar bör göras för att främja investeringar i
officiell statistik både på europeisk och på nationell nivå. Den bör ge vägledning på
prioriterade politikområden och för kapacitetsuppbyggnad, som komplement till den
nuvarande vägledningen och den fortlöpande omprioriteringen. I synnerhet bör det
vidtas åtgärder för att ta itu med de mest akuta bristerna i statistiken, öka aktualiteten
och stödja de politiska prioriteringarna och samordningen av den ekonomiska
politiken via den europeiska planeringsterminen. Kommissionen (Eurostat) bör också
tillhandahålla nya befolkningsprognoser i nära samarbete med de nationella
statistikbyråerna i syfte att uppdatera analysen av de ekonomiska och finansiella
konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

(6)

Experimentella räkenskaper för ekosystem och statistik över klimatförändringar,
inklusive sådan statistik som är av betydelse för klimatanpassningen och
miljöpåverkan, bör vidareutvecklas, särskilt för att stödja genomförandet av 2015 års
Parisavtal och 2030-agendan för hållbar utveckling. Den europeiska energiunionen
och 2030-ramen för klimat och energi, vars syfte är att göra unionens ekonomi och
energisystem mer konkurrenskraftiga, säkrare och mer hållbara, kommer att kräva ny
statistik om energiförbrukning, energieffektivitet, förnybar energi, energiberoende och
försörjningstrygghet.

(7)

Förlängningen av programmet är en möjlighet att göra anpassningar och återspegla
nya inriktningar och att komplettera de befintliga målen och den fortlöpande
prioriteringen.

(8)

En lämplig ökning av budgeten för statistik på EU-nivå bör stödja dessa förändringar
av programmet och ge ett betydande mervärde och betydelsefulla resultat genom
storskaliga projekt, strukturella hävstångseffekter och stordriftsfördelar till nytta för de
statistiska systemen i alla medlemsstater.

(9)

I denna förordning fastställs en finansieringsram för förlängningen av programmet för
europeisk statistik för åren 2018–2020. Den ska utgöra det särskilda referensbeloppet i
den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan
Europaparlamentet, rådet och kommissionen5 under det årliga budgetförfarandet.

(10)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att förlänga programmet för europeisk
statistik så att det omfattar perioden 2018–2020, inte i tillräcklig utsträckning kan
uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan
unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går
denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(11)

I enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 har utkastet till förslag till förlängning av
programmet för europeisk statistik för perioden 2018–2020 lagts fram för
förhandsgranskning av kommittén för det europeiska statistiksystemet, Europeiska
rådgivande kommittén för statistik, inrättad genom Europaparlamentets och rådets

5
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Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
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beslut nr 234/2008/EG6 samt den kommitté för valuta-, finansbetalningsbalansstatistik som inrättats genom rådets beslut 2006/856/EG7.
(12)

och

Förordning (EU) nr 99/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EU) nr 99/2013 ska ändras på följande sätt:
1.

I artikel 1 ska följande stycke läggas till:
”Programmet ska förlängas till att omfatta perioden 2018–2020.”

2.

I artikel 7.1 ska följande stycke införas:
”Unionens finansieringsram för genomförandet av programmet för perioden
2018–2020 ska vara 218,1 miljoner EUR, som täcks av programperioden 2014–
2020.”

3.

Artikel 13 ska ersättas med följande:
”Skyddet av unionens ekonomiska intressen
1. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens
ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av verksamhet som finansieras
enligt den här förordningen, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri,
korruption och annan olaglig verksamhet, genom konsekventa och effektiva
kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda
medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande
administrativa och ekonomiska påföljder.
2. Kommissionen och revisionsrätten eller deras företrädare ska ha befogenhet att
utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla
stödmottagare, uppdragstagare, underleverantörer och tredje parter som, direkt
eller indirekt, har erhållit unionsfinansiering enligt programmet.
3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med
förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
883/20138 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/969 utföra kontroller på
plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av
sådan finansiering i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri,
korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska
intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som, direkt
eller indirekt, finansieras inom ramen för denna förordning.
4. Befogenheten att utföra sådana revisioner, kontroller på plats och inspektioner
ska uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i
samarbetsavtal med tredjeländer och internationella organisationer, bidragsavtal,
bidragsbeslut och avtal som följer av genomförandet av denna förordning.

6

7

8
9
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Europaparlamentets och rådets beslut nr 234/2008/EG av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska
rådgivande kommittén för statistik och om upphävande av rådets beslut 91/116/EEG
(EUT L 73, 15.3.2008, s. 13).
Rådets beslut 2006/856/EG av den 13 november 2006 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finansoch betalningsbalansstatistik (EUT L 332, 30.11.2006, s. 21).
EUT L 248, 18.9.2013, s. 1.
EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
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5. Om genomförandet av en åtgärd helt eller delvis har lagts ut på entreprenad
eller vidaredelegerats eller om det kräver att ett upphandlingsavtal ingås med eller
ekonomiskt stöd ges till en tredje part, ska avtalet, bidragsavtalet eller
bidragsbeslutet inbegripa en skyldighet för avtalsparten eller bidragsmottagaren
att ålägga alla inblandade tredje parter att uttryckligen godta dessa befogenheter
för kommissionen, revisionsrätten och Olaf.
6. Punkterna 4 och 5 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av
punkterna 1, 2 och 3.”
4.

Artikel 15.3 ska ersättas med följande:
”Kommissionen ska, efter samråd med kommittén för det europeiska
statistiksystemet och Europeiska rådgivande kommittén för statistik, senast den
31 december 2021 lägga fram en slutlig utvärderingsrapport om genomförandet av
programmet för Europaparlamentet och rådet.”

5.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens
officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

SV

På rådets vägnar
Ordförande
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT
1.

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.

Förslagets eller initiativets beteckning
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning
(EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en
förlängning av programmet för perioden 2018–2020.

1.2.

Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och
budgeteringen1
29 Statistik (29 01 – Administrativa utgifter för politikområdet Statistik; 29 02 –
Programmet för europeisk statistik)

1.3.

Typ av förslag eller initiativ
 Ny åtgärd
 Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd

2

 Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden
 Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4.

Mål

1.4.1.

Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett
att bidra till
Förslaget är förenligt med Europeiska unionens prioriteringar, eftersom statistik som
utvecklas, framställs och sprids inom ramen för programmet för europeisk statistik
kommer att bidra till genomförandet av EU:s politik, t.ex. Europa 2020-strategin för
smart och hållbar tillväxt för alla och annan politik som tas upp i kommissionens tio
prioriterade områden för perioden 2014–2019 (agendan för sysselsättning, tillväxt,
rättvisa och demokratisk förändring).

1.4.2.

Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och
budgeteringen som berörs
De specifika målen 1 och 4:
Att tillhandahålla statistik i god tid som kan tjäna som underlag för utveckling,
övervakning och utvärdering av unionens politik och som på lämpligt sätt avspeglar
prioriteringarna samtidigt som en balans upprätthålls mellan de ekonomiska, sociala
och miljömässiga områdena och tillgodoser behoven hos ett brett spektrum av
användare av europeisk statistik, inklusive andra beslutsfattare, forskare, företag och
Europas medborgare i allmänhet, på ett kostnadseffektivt sätt utan onödigt
dubbelarbete.
Att säkerställa fortlöpande tillhandahållande av statistik under programmets hela
löptid, förutsatt att detta inte stör mekanismerna för prioritetssättning inom det
europeiska statistiksystemet.

1

2
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Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna
förkortningarna ABM respektive ABB.
I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
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Berörda verksamheter
budgeteringen

enligt

den

verksamhetsbaserade

förvaltningen

och

3403 – Utarbetande av statistisk information
Specifikt mål 2:
Att införa nya metoder för framställning av europeisk statistik med sikte på att uppnå
effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar.
Berörda verksamheter
budgeteringen

enligt

den

verksamhetsbaserade

förvaltningen

och

3403 – Utarbetande av statistisk information
3480 – Administrativt stöd för Eurostat
3481 – Politisk strategi och samordning vid Eurostat
Specifikt mål 3:
Att stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet och med partner utanför
systemet för att ytterligare förbättra systemets produktivitet och dess ledande
ställning när det gäller officiell statistik världen över.
Berörda verksamheter
budgeteringen

enligt

den

verksamhetsbaserade

förvaltningen

och

3481 – Politisk strategi och samordning vid Eurostat
Mer detaljerade mål anges i kommissionens årliga statistiska arbetsprogram.
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1.4.3.

Verkan eller resultat som förväntas
Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av
befolkningen som berörs.

Detta initiativ syftar till att fastställa den rättsliga ramen för programmet för
europeisk statistik under den fleråriga budgetramens löptid och att ge det europeiska
statistiksystemet det ekonomiska stöd det behöver för att kunna

1.4.4.

−

förse användarna med statistiska uppgifter av hög kvalitet och överbrygga de
statistiska brister som snarast behöver åtgärdas, med fokus på ett antal
prioriterade områden som återspeglar kommissionens tio politiska prioriteringar,

−

göra det möjligt för dem som framställer officiell statistik att bygga upp den
permanenta kapacitet som behövs för att snabbare kunna tillgodose nya behov
och anpassa den statistiska infrastrukturen för att utnyttja möjligheterna med nya
uppgiftskällor,

−

ytterligare minska bördan för uppgiftslämnarna (företag och privatpersoner)
genom att förbättra det europeiska statistiksystemets effektivitet och
produktivitet, samt

−

stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet och befästa dess ledande
ställning när det gäller officiell statistik världen över.

Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan
Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Följande huvudsakliga resultatindikatorer anges i programförklaringen och
förvaltningsplanerna och rapporteras i de årliga verksamhetsrapporterna för det
nuvarande programmet för europeisk statistik (2013–2017), varav de flesta också
kommer att användas för att övervaka genomförandet av det förlängda programmet
för perioden 2018–2020:
Indikatorer för användarnas uppfattning om programmet
användarundersökningar som genomförs av Eurostat):

(källa:

årliga

1.

Andelen användare som anser att den allmänna kvaliteten på de uppgifter och
tjänster som Eurostat tillhandahåller är ”mycket bra” eller ”bra”.

2.

Andelen användare som anser att den europeiska statistikens allmänna kvalitet är
”mycket bra” eller ”bra”.

3.

Andelen användare som anser att den europeiska statistikens aktualitet för deras
ändamål är ”mycket bra” eller ”bra”.

4.

Andelen användare som anser att den europeiska statistikens jämförbarhet
mellan regioner och länder är ”mycket bra” eller ”bra”.

Faktiska indikatorer:

SV

5.

Antal utdrag av uppgifter (i miljoner) som görs av externa användare från
Eurostats
offentliga
databaser
via
Eurostats
webbplats
(källa:
övervakningsrapport om elektronisk spridning av uppgifter från Eurostat).

6.

Punktligheten i ett statistisk urval: Genomsnittligt antal dagar i förväg (positivt)
eller för sent (negativt) i jämförelse med målet enligt lagstiftningen. Stickprovet
tas från de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna (källa: Eurostats årliga
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lägesrapport om uppgiftskraven inom EMU, framlagd av ekonomiska och
finansiella kommittén), samt EU:s utrikeshandel (källa: Eurostat).
7.

Tidsseriernas längd i ett statistiskt urval (euroindikatorer — aktiva serier – källa:
Eurostats databas).

Indikatorer som grundas på självbedömning (en för varje mål):
8.

Grad av måluppfyllelse för varje specifikt mål, procentuellt i förhållande till i
vilken grad de berörda aktiviteterna/resultaten har uppnåtts (källa: övervakning
två gånger om året).

Följande förbättringar kommer att göras för att övervaka genomförandet av det
förlängda programmet för perioden 2018–2020:
En av indikatorerna for användarnas uppfattning (nr 1–4), som bygger på en enda
källa och inte är entydigt kopplad till Eurostats program eller budget, kommer att
utgå (nr 2).
Den nuvarande indikatorn nr 7 avseende tidsseriernas längd i ett statistiskt urval
kommer att ersättas med en mer tillförlitlig indikator som omfattar alla
statistikområden och tar hänsyn till att ”substitut” tillhandahålls för brutna tidsserier
(t.ex. på grund av en förändring av metoden). Den nya versionen av indikatorn
kommer att vara nära kopplad till programmålen samt direkt eller i stor utsträckning
påverkas av EU-budgeten.
En ytterligare indikator kommer att mäta antalet olika typer av statistik (dvs.
indikatorer, delindikatorer, uppdelningar, enheter etc.) som görs tillgängliga för
användarna (som helhet och för de huvudsakliga statistikområden som främst berörs
av förlängningen av programmet, t.ex. social- och miljöstatistik). Denna indikator
skulle kunna kompletteras med antalet datapunkter/värden eller siffror. Den
huvudsakliga skillnaden mellan de två indikatorerna är att den andra indikatorn också
ökar varje gång nya uppgifter blir tillgängliga, medan den första indikatorn bara ökar
när nya typer av statistik framställs. Dessa nya indikatorer kommer att vara nära
kopplade till programmålen samt direkt eller i stor utsträckning påverkas av EUbudgeten.
Möjligheten att fastställa en bättre indikator på aktualitet och utveckla en it-rutin för
att beräkna den på grundval av uppgifter som finns tillgängliga i Eurostats offentliga
databaser kommer också att analyseras. Om en sådan indikator på aktualitet kan
införas kommer den att ersätta den nuvarande indikatorn nr 3.
1.5.

Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.

Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt
Enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 223/2009 ska programmet för europeisk
statistik utgöra ramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk
statistik samt ange huvudområdena och målen för de åtgärder som planeras under en
period som motsvarar den fleråriga budgetramen. I programmet för europeisk
statistik fastställs prioriteringarna för informationsbehoven för att genomföra EU:s
verksamhet och fastställa budgeten för genomförandet av verksamheten. Eftersom
det nuvarande programmet löper ut 2017 bör det förlängas så att det omfattar
perioden 2018–2020.
Det råder stor efterfrågan på officiell statistik, jämfört med andra uppgiftskällor,
eftersom sådan statistik framställs och sprids i enlighet med specifika principer och
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kvalitetskriterier, och därför har ett mervärde för användarna. Vissa statistiska brister
måste åtgärdas om statistiken ska kunna ge ett bättre stöd för EU-politiken.
Aktualiteten för viss statistik måste snarast förbättras, så att den ger den information
som behövs inom ramen för den europeiska planeringsterminen. De statistikbehov
som följer av kommissionens tio politiska prioriteringar och av samhällets ökade
komplexitet ger anledning att ifrågasätta den nuvarande europeiska statistikens
relevans.
Även om man inom de nationella statistiksystemen har gjort stora ansträngningar för
att modernisera sina produktionsmetoder med stöd av programmet för europeisk
statistik 2013–2017 är infrastrukturen för statistikproduktionen fortfarande inte
tillräckligt flexibel för att vid behov kunna tillhandahålla ny statistik och samtidigt
begränsa den kostnad och administrativa börda som hänger samman med detta. Om
inte den nuvarande investeringsnivån höjs kommer det europeiska statistiksystemet
inte att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på statistik eller behovet av att göra
statistiken tillgänglig snabbare.
De parter som främst kommer att beröras av förslaget är statistikanvändarna (t.ex.
beslutsfattare, företag, medier, forskare och allmänheten på EU-nivå och nationell
nivå), statistikproducenterna (nationella statistikbyråer och andra nationella
myndigheter) samt uppgiftslämnarna (hushåll och företag).
1.5.2.

Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå
Medlemsstaterna samlar in statistiska uppgifter på nationell nivå, men för att
uppgifterna på EU-nivå ska vara jämförbara bör insamlingen av uppgifterna ske
enligt samma harmoniserade principer. Det är bara genom en samordnad metod för
utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i enlighet med
programmet för europeisk statistik som man kan säkerställa den statistiska
samstämmighet och jämförbarhet som är av betydelse för EU:s verksamhetsområden.
De åtgärder på EU-nivå som föreslås skulle också bidra till en effektiv
resursanvändning (tack vare stordriftsfördelar) och till att stödja de nationella
myndigheterna när de utvecklar sin kapacitet i fråga om harmonisering och metoder.

1.5.3.

Erfarenheter från liknande försök eller åtgärder
Utvärderingen
av
gemenskapens
statistiska
program
2008–2012,
halvtidsutvärderingen av programmet för europeisk statistik 2013–2017 och de
slutliga utvärderingarna av programmet för modernisering av den europeiska
företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) har analyserats grundligt.
I halvtidsrapporten om programmet för europeisk statistik 2013–2017 konstaterades
att programmet i allmänhet har genomförts väl och att 17 av de 23 utförliga målen är
på god väg att uppnås. Programmet ger ett gott mervärde på EU-nivå, förvaltas på ett
effektivt sätt, tillgodoser användarnas behov och är förenligt med andra statistiska
program. Övergången till nya metoder för statistikproduktion är exempelvis till nytta
för de tillvägagångssätt som används i hela det europeiska statistiksystemet. I
utvärderingen lämnas följande tre rekommendationer i syfte att vägleda och
ytterligare förbättra genomförandet av programmet:

SV

−

Att särskilt uppmärksamma mål där problem har uppstått.

−

Att avsätta tillräckliga resurser för att upprätthålla investeringarna i en
modernisering av framställningen av europeisk statistik.
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−
1.5.4.

Att utforma och genomföra projekt på EU-nivå som kan maximera det
europeiska mervärdet.

Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter
I kommissionens beslut 2012/504/EU3 fastställs Eurostats roll och ansvar inom
kommissionens interna organisation när det gäller utveckling, framställning och
spridning av statistik. I fråga om planering och programplanering av åtgärder på
statistikområdet föreskrivs det i artikel 5 i beslutet att verksamhet som gäller
europeisk statistik ska fastställas i programmet för europeisk statistik och i det årliga
arbetsprogrammet, i enlighet med artikel 13 respektive artikel 17 i förordning (EG)
nr 223/2009.

3
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Kommissionens beslut 2012/504/EU av den 17 september 2012 om Eurostat (EUT L 251, 18.9.2012, s. 49).
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1.6.

Tid under vilken
resursanvändningen

åtgärden

kommer

att

pågå

respektive

påverka

 Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

–  Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2018 till den 31 december
2020
–  Det
påverkar
resursanvändningen
från
2018
till
2020
för
åtagandebemyndiganden och från 2018 till 2024 för betalningsbemyndiganden.
 Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid
– Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,
– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.
1.7.

Planerad metod för genomförandet
 Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

–  inom dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens
delegationer
–  via genomförandeorgan
 Delad förvaltning med medlemsstaterna
 Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet
delegeras till
–  tredjeländer eller organ som de har utsett
–  internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)
–  EIB och Europeiska investeringsfonden
–  organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen
–  offentligrättsliga organ
–  privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig
förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier
–  organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts
genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga
ekonomiska garantier
–  personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom
Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som
anges i den grundläggande rättsakten
–

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

SV
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2.

FÖRVALTNING

2.1.

Bestämmelser om uppföljning och rapportering
Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Enligt artikel 1.3 i förslaget till förordning ska kommissionen, efter samråd med
kommittén för det europeiska statistiksystemet och Europeiska rådgivande
kommittén, senast den 31 december 2021 lägga fram en slutlig utvärderingsrapport
om genomförandet av programmet för Europaparlamentet och rådet. Utvärderingen
kommer att göras i enlighet med kommissionens riktlinjer.
På grundval av erfarenheterna från halvtidsutvärderingen av programmet för
europeisk statistik 2013–2017 har kommissionen (Eurostat) börjat koppla
verksamheten enligt det årliga arbetsprogrammet till de 114 indikatorerna i
programmet. På så sätt underlättas framtida utvärderingar samtidigt som det blir
möjligt att varje år automatisk följa upp alla indikatorer för programmet och
kontrollera om målen har uppnåtts. Lärdomar från tidigare erfarenheter som
beaktades vid utarbetandet av förslaget redovisas i avsnitt 1.5.3 ovan. Resultaten av
samråden med berörda parter och konsekvensbedömningen redovisas i avsnitt 3 i
motiveringen.
2.2.

Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.

Risker som identifierats
Förvaltningen av det föreslagna programmet är direkt centraliserad förvaltning som
sköts av kommissionen. I finansiellt hänseende kommer programmet att genomföras
genom tilldelning av kontrakt, särskilt inom områdena statistik och it-tjänster, och
genom bidrag (huvudsakligen till nationella statistikansvariga myndigheter).
Enligt förordning (EG) nr 223/2009 kan dessa myndigheter få bidrag utan någon
ansökningsomgång. I fråga om bidrag är en av de största risker som identifierats
kopplad till beräkningen av personalkostnader. Risknivån avseende återbetalningen
av personalkostnader har minskat genom att systemet för enhetskostnader har införts
(kommissionens beslut C(2014) 6332).
De årliga efterhandskontrollerna av kvaliteten har inte visat på några problem av
betydelse vad gäller upphandling. De iakttagelser som kommissionens internrevision
och revisionsrätten gjorde under 2011–2012 har åtgärdats. Ingen revision av
upphandlingar har gjorts sedan dess. Eurostat har inte identifierat några betydande
risker på detta område.

2.2.2.

Uppgifter om det interna kontrollsystemet
Eurostats kontrollstrategi för 2012–2017 kommer att ses över och utvidgas till att
omfatta förlängningen av programmet för europeisk statistik för perioden 2018–
2020. Strategin kommer att bygga på en riskanalys och riskbedömning som görs
innan programmet förlängs.
De huvudsakliga delarna i det interna kontrollsystemet är, och kommer att fortsätta
att vara, förhandskontrollen av de operativa och ekonomiska aspekterna av varje
finansiell transaktion (laglighet, korrekthet och sund ekonomisk förvaltning) i
enlighet med artikel 66.5 i budgetförordningen. Förhandskontrollerna omfattar hela
utgiftscykeln, från planeringen och programplaneringen av bidrag och upphandlingar
till utbetalningarna. För detta ändamål kommer varje transaktion att kontrolleras med
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hjälp av särskilda checklistor som ska användas av varje aktör i det finansiella flödet.
Om det är lämpligt kan ytterligare riskanalyser och riskbedömningar övervägas mot
bakgrund av resultaten av de årliga kontrollerna. Om så krävs kan också förstärkta
förhands- och efterhandskontroller göras.
Lämplig övervakning, finansiell och resultatbaserad rapportering, revision samt
utvärdering kommer också att bidra till att programmets budget genomförs i enlighet
med principerna för sund ekonomisk förvaltning och till att säkra att kraven på
laglighet och korrekthet är uppfyllda.
2.2.3.

Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk
för fel
Programmets kontrollstrategi anses hålla risken med bristande efterlevnad under
väsentlighetskriteriet på 2 %, vilket ligger i linje med målen för internkontroll och
riskhantering i Eurostats strategiska plan för 2016–2020. Internkontrollsystemet (och
dess kostnader) bedöms vara tillräckligt för att uppnå detta mål. Det kommer att
säkerställas att dessa kontrollmetoder kompletterar varandra, så att dubbelarbete
undviks och kontroller av kostnadseffektiviteten möjliggörs. Eurostat bedömer att
kostnaderna för alla kontroller kommer att utgöra ca 4,5 % av programmets budget.
Nyttan av kontroller (utöver att lagstiftningen följs) är mer valuta för pengarna,
avskräckande effekter, effektivitetsvinster och systemförbättringar.

2.3.

Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter
Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

Den 30 oktober 2013 antog Eurostat sin bedrägeribekämpningsstrategi för 2014–
2017 i överensstämmelse med kommissionens strategi mot bedrägerier av den 24
juni 2011. Eurostats strategi har följande tre operativa mål:
i.

Att förstärka befintliga åtgärder mot bedrägerier.

ii. Att på ett bättre sätt integrera bedrägeribekämpningsaspekter i Eurostats
riskbedömning/riskhantering och i revisioner, planering, rapportering och
övervakning.
iii. Att stärka Eurostats bedrägeribekämpningskapacitet och medvetenheten som en
del av kommissionens löpande arbete mot bedrägerier.
Strategin åtföljs av en handlingsplan mot bedrägerier. Under tillämpningsperioden
följs genomförandet av strategin upp två gånger om året genom rapporter som
skickas till ledningen.
Eurostat kommer att bedöma effekterna av strategin under 2017 och uppdatera den i
enlighet med detta. Som en milstolpe i utvärderingen av strategin kommer Eurostat
under 2016 att se över sin handlingsplan mot bedrägerier.
Översynen av strategin och handlingsplanen kommer att göras på grundval av den
uppdaterade
metodik
och
vägledning
som
Europeiska
byrån
för
bedrägeribekämpning (Olaf) utfärdade i februari 2016.
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3.

BERÄKNADE
INITIATIVET

BUDGETKONSEKVENSER

AV

FÖRSLAGET

ELLER

3.1.

Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga
budgetens utgiftsdel
 Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)
Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje
sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i
den
fleråriga
budgetrame
n

Budgetrubrik

Typ av
anslag

Rubrik 1a
Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Diff./Nondiff.1

från
Eftalände
r2

från
kandidatlän
der3

från
tredjeländ
er

enligt artikel 21.2
b i budgetförordningen

29.02.01
Förlängning av programmet för
europeisk statistik för perioden 2018–
2020 – att tillhandahålla statistik av
hög kvalitet, införa nya metoder for
framställning av europeisk statistik
och stärka samarbetet inom det
europeiska statistiksystemet

Diff.

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Icke-diff.

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Bidrag

29.01.04.01
Stödutgifter för programmet för europeisk
statistik

1
2
3
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Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
Kandidatländer och i tillämpliga fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

27

SV

3.2.

Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.

Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Nummer

Rubrik i den fleråriga budgetramen

GD ESTAT

Rubrik 1a
Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

År

För in så många år som
behövs för att redovisa
inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

År
20181

År

År

2019

2020

59,475
5,829

73,245
28,141

75,486
51,027

3,230

3,313

3,397

9,940

62,705

76,558

78,883

218,146

9,059

31,454

54,424

59,475

73,245

75,486

2021 och
därefter

TOTALT

 Driftsanslag
29.0201

 Anslag av administrativ natur som
ramanslagen för vissa operativa program2

Åtaganden

(1)

Betalningar

(2)

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2a)

finansieras

29.010401

TOTALA anslag
för GD ESTAT

 TOTALA driftsanslag
1
2
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genom
(3)

Åtaganden

=1+1a
+3
=2+2a

Betalningar

Åtaganden

123,209

208,206
208,206

+3

(4)

123,209

218,146

208,206

Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och
direkta forskningsåtgärder.
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Betalningar

 TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras
genom ramanslagen för vissa operativa program

TOTALA anslag
för RUBRIK nr 1 i den fleråriga
budgetramen

(5)

5,829

28,141

51,027

(6)

3,230

3,313

3,397

9,940
218,146

Åtaganden

=4+ 6

62,705

76,558

78,883

Betalningar

=5+ 6

9,059

31,454

54,424

123,209

123,209

208,206

218,146

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet: EJ TILLÄMPLIGT
 TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

Betalningar

(5)

 TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras
genom ramanslagen för vissa operativa program

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA nr 1–4 i den
fleråriga budgetramen
(referensbelopp)

SV

(6)

Åtaganden

=4+ 6

Betalningar

=5+ 6
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Rubrik i den fleråriga budgetramen

5

”Administrativa utgifter”
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
För in så många år som behövs
för att redovisa inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

År

År

År

2018

2019

2020

88,904

87,148

85,392

261,444

3,290

3,290

3,290

9,870

92,194

90,438

88,682

271,314

92,194

90,438

88,682

271,314

TOTALT

GD ESTAT
 Personalresurser
 Övriga administrativa utgifter
GD ESTAT TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIK nr 5 i den fleråriga
budgetramen

Anslag

(summa åtaganden
summa betalningar)

=

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA nr 1–5 i den
fleråriga budgetramen

3
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År

År

År

20183

2019

2020

Åtaganden

154,899

166,996

167,565

Betalningar

101,253

121,892

143,106

År
2021
och
därefte
r

För in så många år som
behövs för att redovisa
inverkan på
resursanvändningen (jfr
punkt 1.6)

TOTALT

489,460
123,209

489,460

Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
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3.2.2.

Beräknad inverkan på driftsanslagen
–  Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk
–  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Mål- och
resultatbeteckn
ing

År

År

2019

2020

För in så många år som behövs för att redovisa
inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

DE SPECIFIKA MÅLEN 1 och 4

Kostn.

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

1

Typ

Gen
oms
nittli
g
kost
nad

Antal

RESULTAT

Antal



År
2018

Kostn.

Totalt
antal

Total
kostnad

2

Att tillhandahålla statistik i god tid som kan tjäna som underlag för utveckling, övervakning och utvärdering av unionens politik och som på lämpligt sätt avspeglar prioriteringarna samtidigt
som en balans upprätthålls mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga områdena och tillgodoser behoven hos ett brett spektrum av användare av europeisk statistik, inklusive andra
beslutsfattare, forskare, företag och Europas medborgare i allmänhet, på ett kostnadseffektivt sätt utan onödigt dubbelarbete.
Att se till att statistik fortgående levereras under programmets hela löptid, förutsatt att detta inte stör det europeiska statistiksystemets prioritetssättande mekanismer.
Statistisk
verksamh
et

0,170

215

35,441

264

45,194

267

46,617

746

127,252

Delsumma för specifikt mål
nr 1

0,170

215

35,441

264

45,194

267

46,617

746

127,252

- Resultat

SPECIFIKT MÅL nr 2
Att införa nya metoder för framställning av europeisk statistik med sikte på att uppnå effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar.
- Resultat

Statistisk
verksamh
et

Delsumma för specifikt mål
nr 2

1
2
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0,387

60

22,504

68

26,482

69

27,260

197

76,246

0,387

60

22,504

68

26,482

69

27,260

197

76,246

Resultaten är de produkter och tjänster som ska tillhandahållas (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
Mål som redovisats under punkt 1.4.2. ”Specifikt/specifika mål”.
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SPECIFIKT MÅL nr 3
Att stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet och med partner utanför systemet för att ytterligare förbättra systemets produktivitet och befästa dess ledande ställning när det gäller
officiell statistik världen över.
Statistisk
verksamhet

0,056

28

1,530

28

1,569

28

1,609

84

4,708

Delsumma för specifikt mål
nr 3

0,056

28

1,530

28

1,569

28

1,609

84

4,708

TOTALT

0,204

303

59,.475

360

73,245

364

75,486

1027

208,206

- Resultat

SV
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3.2.3.

Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1. Sammanfattning
–  Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk
–  Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt
följande:
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

År

År

2018 1

2019

2020

För in så många år som behövs för att redovisa
inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RUBRIK 5 i den
fleråriga budgetramen
Personalresurser

88,904

87,148

85,392

261,444

3,290

3,290

3,290

9,870

92,194

90,438

88,682

271,314

Personalresurser

2,584

2,650

2,718

7,952

Andra utgifter
av administrativ natur

0,646

0,663

0,679

1,988

Delsumma
för belopp utanför
RUBRIK 5 i den
fleråriga budgetramen

3,230

3,313

3,397

9,940

TOTALT

95,424

93,751

92,079

281,254

Övriga administrativa
utgifter
Delsumma för
RUBRIK 5 i den
fleråriga budgetramen

Belopp utanför RUBRIK
5 i den fleråriga
budgetramen2

Personalbehoven och andra utgifter av administrativ natur ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har
avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs
kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet
för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

1
2
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Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program
och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
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3.2.3.2. Beräknat personalbehov
–  Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk.
–  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:
Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

År

År

2018

2019

År 2020

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan
på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)
29 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i
medlemsstaterna)

605

593

581

104,6

102,6

100,6

Annan budgetrubrik (29 01 04 01)

39,0

39,0

39,0

TOTALT

748,6

734,6

720,6

XX 01 01 02 (vid delegationer)
XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)
XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier
finansierade genom ramanslaget)
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter,
vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)
- vid huvudkontoret

XX 01 04 yy 1

- vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som
arbetar med indirekta forskningsåtgärder)
10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som
arbetar med direkta forskningsåtgärder)

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.
Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta
åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad
med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet
för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Tjänstemän och tillfälligt anställda

De arbetsuppgifter som ska utföras rör huvudsakligen dels metodarbete, dels
insamling, validering, bearbetning och spridning av statistisk information inom de
områden som anges i gällande förordningar om europeisk statistik. Det rör sig även om
arbetsuppgifter inom Eurostats verksamhetsbaserade budgetområden (”Administrativt
stöd för Eurostat” och ”Politisk strategi och samordning vid Eurostat”).

Extern personal

Att bistå tjänstemän och tillfälligt anställda i ovannämnda arbetsuppgifter.

1

SV

Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
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3.2.4.

Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen
–  Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen.
–  Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den
fleråriga budgetramen.
Förklara vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

Det föreslås en total ökning på 25,2 miljoner euro utöver den befintliga ekonomiska
planeringen för budgetpost 29 02 01 för perioden 2018–2020. Denna ökning kommer
ändå att vara förenlig med det totala taket för rubrik 1a i den fleråriga budgetramen
för 2014–2020.
–  Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att
den fleråriga budgetramen revideras.
Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den
årliga budgeten samt belopp.

3.2.5.

Bidrag från tredje part
–  Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet.
–  Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:
Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)
För in så många år som behövs
för att redovisa inverkan på
resursanvändningen (jfr punkt
1.6)

År

År

År

2018

2019

2020

Bidrag från Schweiz

3,899

4,210

4,224

12,333

TOTALA anslag som
tillförs genom
medfinansiering

3,899

4,210

4,224

12,333

SV
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Beräknad inverkan på inkomsterna
–  Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.
–  Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:
–



Påverkan på egna medel

–



Påverkan på ”diverse inkomster”
Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den
årliga
budgetens
inkomstdel:

Belopp som
förts in för det
innevarande
budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna1

År

År

År

År

N

N+1

N+2

N+3

För in så många år som behövs för att
redovisa inverkan på resursanvändningen
(jfr punkt 1.6)

Artikel ….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer
att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

1
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När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs.
bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.
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