EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 7.9.2016
SWD(2016) 287 final

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR
SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN
Följedokument till
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
{COM(2016) 557 final}
{SWD(2016) 288 final}

SV

SV

Sammanfattning
Konsekvensbedömning av förslaget till förordning om ändring av förordning (EU) 99/2013 om programmet för europeisk
statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020.

A. Behov av åtgärder
Varför? Vilket problem behöver åtgärdas?
Det råder en stor efterfrågan på officiell europeisk statistik, eftersom den framställs och sprids i enlighet med specifika principer
och därför har ett mervärde för användaren i förhållande till andra uppgiftskällor. Några brister i statistiken måste åtgärdas för att
den ska kunna tjäna som underlag för EU:s politik. Aktualiteten hos viss statistik måste förbättras snarast, 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 den statistiska infrastrukturen 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 växande 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, medier och forskare),
statistikproducenterna (nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter) samt uppgiftslämnarna (hushåll och företag).
Vad förväntas initiativet leda till?
Detta initiativ syftar till att fastställa den rättsliga ramen för programmet för europeisk statistik under hela den fleråriga
budgetramens löptid och att ge det europeiska statistiksystemet det ekonomiska stöd som behövs för att det ska kunna


tillhandahålla statistiska uppgifter av hög kvalitet och överbrygga de statistiska brister som behöver åtgärdas snarast,
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 och med partner utanför systemet för att ytterligare förbättra
systemets produktivitet och befästa dess ledande ställning när det gäller officiell statistik världen över.

Vad är mervärdet med åtgärder på EU-nivå?
För utformningen, genomförandet och övervakningen av EU-politiken krävs ett opartiskt, tillförlitligt och relevant statistiskt
underlag som bara kan tillhandahållas genom det europeiska programmet för statistik. 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 exempelvis utvecklar sin kapacitet i fråga om harmonisering och metoder.

B. Lösningar
Vilka alternativ, både lagstiftning och andra åtgärder, har övervägts? Finns det ett rekommenderat alternativ? Varför?
Enligt förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik ska löptiden för programmet för europeisk statistik motsvara löptiden
för den fleråriga budgetramen (för närvarande 2014–2020). Programmet löper ut 2017 och en förlängning är därför nödvändig. I
konsekvensbedömningen har det inte undersökts huruvida programmet bör förlängas, utan hur detta skulle ske på bästa sätt.
Följande alternativ har övervägts:

1.

Grundscenario – det befintliga programmet (2013–2017) förlängs med ytterligare tre år
(2018–2020).

2.

Förlängning av det befintliga programmet med anpassningar:
2a:

Ändring av det befintliga programmet och en minskad årsbudget.

2b: Ändrat program med förbättrade statistikprodukter i enlighet med de tio politiska
prioriteringarna, balanserat genom omfattande omprioriteringar (med samma årsbudget).
2c:

Ändrat program med nya statistikprodukter i enlighet med de tio politiska prioriteringarna,
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kompletterat med investeringar i statistisk infrastruktur och nya statistiska källor (med en ökad
budget).
1.

Två separata program.

Alternativ 2c framstår som det bästa alternativet, eftersom det ger de bästa möjligheterna att uppnå ovanstående mål, med
beaktande av alla krav, skyldigheter och begränsningar.
Vem stöder vilka alternativ?
Statistikproducenterna har i kommittén för det europeiska statistiksystemet vid upprepade tillfällen efterlyst ökade investeringar.
Europeiska rådgivande kommittén för statistik, som företräder statistikanvändare, uppgiftslämnare, det civila samhället,
arbetsmarknadens parter och forskarsamhället, har framhållit behovet av tillräcklig finansiering, eftersom det kommer att krävas
ytterligare investeringar för att skapa möjligheter att ta fram ny statistik och nya indikatorer. Europeiska rådgivande organet för
statistikstyrning har också uttryckt farhågor över otillräckliga investeringar, vilket det anser inskränker det europeiska
statistiksystemets möjligheter att dra nytta av datarevolutionen. Berörda parter såväl på användar- som på producentsidan stöder
därför nya åtgärder för att förbättra den officiella statistiken i enlighet med alternativ 2c.

C. De rekommenderade alternativens konsekvenser
Vad är nyttan med de rekommenderade alternativen (om sådana alternativ finns, annars anges för huvudsakliga
alternativ)?
Alternativ 2c skulle få de största effekterna när det gäller att snabbare ta fram uppgifter, vilket är av avgörande betydelse för att
tillgodose användarnas grundläggande behov. Det inbegriper nya åtgärder för att åtgärda återstående brister i statistiken och
förbättra aktualiteten på sådana viktiga områden som exempelvis energistatistik. Användarna skulle dessutom dra nytta av ett
bättre utnyttjande av s.k. stordata.
-

Statistikens jämförbarhet på europeisk nivå förväntas öka på de områden som för första gången ska omfattas av
programmet för europeisk statistik.

-

Det kommer att bli möjligt att modernisera det europeiska statistiksystemet ytterligare och i högre grad utnyttja nya
källor (t.ex. s.k. stordata).

-

Svarsbördan förväntas minska tack vare bättre utnyttjande av administrativa uppgifter och nya källor.

-

Eftersom lagstiftningen på statistikområdet främst påverkar dataanvändarna, dataproducenterna och uppgiftslämnarna är
dess direkta ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser mycket begränsade.

Vad är kostnaderna för det rekommenderade alternativet (i förekommande fall)?
Den budget som för närvarande anslås till programmet för europeisk statistik (ca 60 miljoner euro per år) är liten i förhållande till
EU:s sammanlagda budget, och den föreslagna ökningen skulle rymmas inom ramen för de nuvarande allmänna
budgetrestriktionerna. Kostnaderna för att framställa statistiken måste också ses mot bakgrund av kostnaden för att inte ha någon
statistik eller enbart ha tillgång till statistik av otillräcklig kvalitet. De huvudsakliga direkta kostnaderna för alternativ 2c hänför
sig främst till EU:s medfinansiering av bidrag till de nationella statistikbyråernas verksamhet på statistikområdet. Dessa kostnader
bör dock betraktas som en investering. De förväntas finansiera sig själva, tack vare de besparingar som görs till följd av en
minskad administrativ börda samt effektivare och ändamålsenligare dataproduktionsmetoder.
Hur påverkas företagen, särskilt små och medelstora företag och mikroföretag?
Åtgärderna i det föreslagna programmet (t.ex. omstrukturering av statistikproduktionen och bättre utnyttjande av administrativa
uppgifter och s.k. stordata) kommer att leda till att förfarandena förenklas och den administrativa bördan minskar, vilket är till
nytta för företagen och enskilda personer.
Påverkas medlemsstaternas budgetar och förvaltningar i betydande grad?
Initiativet kommer att påverka nationella statistikbyråer och andra nationella statistikansvariga myndigheter. Programmet
kommer att möjliggöra investeringar i projekt som inletts till följd av de nya utmaningar som den europeiska statistiken står inför
(t.ex. genomförandet av ESS vision 2020, förstärkning av infrastrukturen för europeisk statistik och bättre utnyttjande av s.k.
stordata och gemensam infrastruktur). Eftersom EU:s finansiering tillhandahålls på grundval av medfinansiering kommer en
utökad budget för programmet på EU-nivå också att medföra ökade budgetkostnader för de nationella statistikbyråerna. För
utvecklingsprojekt kommer det också ofta att behövas högkvalificerad expertis.
Uppstår andra betydande konsekvenser?
Initiativet kommer att stödja samarbete med internationella organisationer och kapacitetsuppbyggnad i länder utanför EU i syfte
att säkerställa tillgång till uppgifter av god kvalitet. På så sätt kommer EU att kunna övervaka resultaten av utvidgningspolitiken
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och den europeiska grannskapspolitiken och mäta (potentiella) kandidatländers iakttagande av EU:s standarder på
statistikområdet.

D. Uppföljning
När kommer åtgärderna att ses över?
Den slutliga utvärderingen av programmet planeras till 2021.
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