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BILAGA
Bilagan till förordning (EU) nr 99/2013 ska ändras på följande sätt:
1.

Punkt I om statistikprodukter ska ändras på följande sätt:
a)

I mål 1.1.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet, som bör finnas tillgänglig i god tid för den
europeiska planeringsterminen, i syfte att övervaka genomförandet av Europa 2020. Nya
indikatorer ska så långt det är möjligt bygga på tillgängliga statistiska uppgifter.”
b)

I mål 1.2.1 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”– statistikunderlag för en förstärkt stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt syftar till
framställning och tillhandahållande av statistik av hög kvalitet om offentliga underskott och
skulder,”
c)

I mål 1.3.1 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

”– analys av de globala värdekedjorna, eventuellt med hjälp av lämpliga input-outputtabeller
samt utrikeshandels- och företagsstatistik, inklusive sammanlänkning av mikrodata, och
integration av denna output i internationella initiativ av intresse för unionen, och”
d)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Räkenskapssystem
Kommissionens meddelande av den 20 augusti 2009: Bortom BNP – Att mäta framsteg i en
föränderlig värld och offentliggörandet av Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapporten om mätning av
ekonomiska resultat och samhällsutveckling har gett nya impulser för att ta itu med EES:s
främsta utmaning, nämligen hur man kan få till stånd bättre statistik om övergripande frågor
och mer integrerad statistik för att beskriva komplexa sociala, miljörelaterade och ekonomiska
företeelser, utöver de traditionella måtten på ekonomisk produktion. Det arbete som görs
inom ESS enligt meddelandet om bortom BNP inriktas på följande tre prioriterade områden:
statistik för hushållssektorn och statistik som mäter inkomstfördelning, konsumtion och
välstånd, statistik som mäter livskvalitet flerdimensionellt och statistik som mäter miljömässig
hållbarhet. De nya globala mål för hållbar utveckling som antogs 2015 ger ytterligare
impulser. Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS) ger en integrerad och
konsekvent ram för all ekonomisk statistik men bör kompletteras med andra indikatorer för att
ge mer heltäckande information för politik och beslutsfattande. Ett fullständigt genomförande
av ENS 2010 kommer att stödjas genom regelbundna bedömningar av kvalitet och
överensstämmelse, med beaktande av att undantagen successivt löper ut fram till 2020, vilket
leder till ytterligare förbättringar av indikatorernas aktualitet och tillgänglighet.”
e)

Mål 2.1.1 ska ändras på följande sätt:
i) Fjärde strecksatsen ska ersättas med följande:

”– förstärkning av kopplingarna till nationella räkenskaper på områdena social trygghet, hälsa
och utbildning,”
ii) Två nya strecksatser ska införas efter femte strecksatsen enligt följande:
”– utarbetande av aktuella sociala indikatorer, inklusive avancerad teknik för nutidsprognoser
och snabbskattningar,
– stöd till internationellt utbyte av makroekonomiska data i syfte att minska bördan för
dataproducenter och förbättra tillgången till jämförbara och samstämmiga uppgifter för
användarna,”
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f)

I mål 2.1.2 ska sista strecksatsen ersättas med följande:

”– tillgång till och utvidgning av harmoniserad statistik över bostadspriser för alla
medlemsstater.”
g)

I mål 2.2.1 ska strecksatserna ersättas med följande:

”– utveckling av ett sammanhängande miljöräkenskapssystem som utformats som s.k.
satelliträkenskaper till nationalräkenskapernas huvudkonton och ger information om
luftföroreningar, energiförbrukning, flöden av naturresurser, handel med råvaror, miljöskatter
och utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive grön tillväxt/upphandling,
– utveckling av experimentella räkenskaper för ekosystem,
– utveckling av statistik med avseende på klimatförändringar, inklusive statistik av betydelse
för anpassningen till klimatförändringar, och
– utveckling av indikatorer som mäter miljöpåverkan.”
h)

Mål 3.1.1 ska ändras på följande sätt:
i) Första stycket ska ersättas med följande:

”Att göra de statistiska produktionsprocesserna effektivare och mer ändamålsenliga. Med
hänsyn till att det genom Lissabonfördraget krävs bättre lagstiftning behöver den lagstiftning
som rör företagsstatistik rationaliseras. När detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till
statistikproducenternas begränsade resurser och uppgiftslämnarnas totala börda i enlighet med
kommissionens program för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet). Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet om viktiga områden där företagen står
i fokus, såsom företagsstatistik, konjunkturindikatorer, företagens investeringar i personal och
kompetens, internationella transaktioner, globalisering, övervakning av den inre marknaden,
FoU och innovation samt turism. Särskild vikt bör läggas vid tillgången till uppgifter om
industri- eller tjänstesektorer med högt förädlingsvärde, framför allt inom den gröna, digitala
eller sociala ekonomin (t.ex. hälsa och utbildning).
ii) Första strecksatsen ska ersättas med följande:
”– återanvändning av data som finns i statistiksystemet eller i samhället, en gemensam rättslig
grund för all företagsrelaterad statistik samt en gemensam infrastruktur och gemensamma
verktyg,”
i)

Mål 3.2.1 ska ändras på följande sätt:
i) Sjunde strecksatsen ska ersättas med följande:

”– genomförande av åtgärder i arbetsprogrammet för att integrera migrationsstatistiken med
hänsyn till nya utmaningar, särskilt den internationella utvecklingen,”
ii) En ny strecksats ska införas efter sjunde strecksatsen enligt följande:
”– tillhandahållande av befolkningsprognoser med årliga uppdateringar,”
j)

I punkt 3.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Jordbruk förblir ett viktigt politikområde för unionen. I den gemensamma jordbrukspolitiken
betonades behoven när det gäller de huvudsakliga målen, nämligen hållbar
livsmedelsproduktion, hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder samt balanserad
territoriell utveckling. Tonvikten kommer att läggas vid miljöfrågor, biologisk
mångfald/ekosystem, ekonomi, människors hälsa och säkerhet samt sociala frågor.”
k)
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i) Första stycket ska ersättas med följande:
”Att verka för ett evidensbaserat beslutsfattande genom flexiblare och ökad användning av
rumslig information i kombination med social-, ekonomi- och miljöstatistik för regioner,
regionala typindelningar, städer och urbaniseringsgrad.”
ii) Två nya strecksatser ska läggas till enligt följande:
”– införande av statistik över markanvändning och växttäckning (Lucas),
– samordning av statistiska uppgifter om regioner, regionala typindelningar, städer och
urbaniseringsgrad.”
l)

Mål 3.3.3 ska ändras på följande sätt:
i) Ett andra stycke ska läggas till enligt följande:

”I enlighet med kommissionens prioriteringar för den europeiska energiunionen kommer
särskild vikt att läggas vid statistik som rör energiförbrukning, energieffektivitet, förnybar
energi, energiberoende och försörjningstrygghet. Energistatistiken kommer också att behöva
stödja den klimat- och energipolitiska ramen fram till 2030 som syftar till att göra unionens
ekonomi och energisystem mer konkurrenskraftiga, trygga och hållbara.”
ii) En ny strecksats ska läggas till enligt följande:
”– energiberoende och försörjningstrygghet.”
2.

Punkt II om produktionsmetoder för europeisk statistik ska ändras på följande sätt:
a)

Första stycket skall ersättas med följande:

”ESS står för närvarande inför en rad utmaningar: förväntningarna på den europeiska
statistikens omfattning, kvalitet och jämförbarhet ökar, globaliseringen har lett till en komplex
situation som måste beaktas i den officiella statistiken och som innebär metodutmaningar, och
den ständigt ökande tillgången till data från privata och offentliga leverantörer ger stora
möjligheter att förbättra den officiella statistikens aktualitet och relevans samt att minska
svarsbördan. För att möta dessa utmaningar kommer det i det europeiska statistiksystemet
successivt att införas strategiska mål fram till 2020 som grundas på ett helhetsgrepp för att
uppnå kvalitet och effektivitetsvinster genom följande:
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–

Aktivt föra en regelbunden dialog med användarna för att bättre förstå deras behov,
med beaktande av att olika användargrupper har skilda behov som måste tillgodoses
på rätt sätt.

–

Tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet och tillämpa en kvalitetsinriktad
strategi när det gäller förvaltning, organisation och styrning av ESS.

–

Grunda de statistiska produkterna och tjänsterna både på traditionella undersökningar
och nyare källor, inklusive administrativa uppgifter, geospatiala data och, om möjligt,
stordata. Att få tillgång till nya datakällor, utforma metoder och hitta lämplig teknik i
syfte att använda nya datakällor för att framställa europeisk statistik på ett tillförlitligt
sätt.

–

Effektivisera statistikproduktionen genom att ytterligare intensifiera utbytet av
kunskaper, erfarenheter och metoder samt genom att dela verktyg, data, tjänster och
resurser när så är lämpligt. Organisationsarkitekturen kommer att vara den
gemensamma referensramen och samarbetet kommer att grundas på fastställda
standarder och gemensamma aspekter av den tekniska och statistiska infrastrukturen.
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–

Införa en strategi för spridning av europeisk statistik som är tillräckligt flexibel för att
kunna anpassas till ny teknik, ge vägledning i datarevolutionens tidsålder och utgöra
en tillförlitlig demokratisk pelare.”
b)

I mål 1.1 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”– införande av nya integrerade, effektiva och ändamålsenliga kvalitetsmekanismer som
grundar sig på riktlinjerna för europeisk statistik och det europeiska statistiksystemets ram för
kvalitetssäkring,
– bedömning av efterlevnaden av riktlinjerna för europeisk statistik.”
c)

I mål 3.1 ska femte strecksatsen ersättas med följande:

– användning av modellen för europeisk statistik för snabb politisk respons i specifika och
vederbörligen motiverade fall. Detta omfattar utveckling av metoder för en undersökning av
könsrelaterat våld, som först organiseras som en enskild undersökning, med målet att
möjliggöra en fortlöpande serie av olika relevanta uppgiftsinsamlingar inom ramen för en EUundersökning på det sociala området som bygger på modellen för europeisk statistik,”
d)

I mål 4.1 ska en ny strecksats läggas till enligt följande:

”– fastställande av befintliga och framtida behov av uppgifter för att tillhandahålla statistik för
flera olika ändamål samt skräddarsydda produkter, tjänster och datalager.”
e)

I mål 5.1 ska en ny strecksats införas efter tredje strecksatsen enligt följande:

”– analys av behoven av ny kompetens i fråga om datavetenskap och införande i
utbildningsprogram,”
3.

Punkt III om partnerskap ska ändras på följande sätt:
a)

I mål 1.4 ska tre strecksatser införas efter fjärde strecksatsen enligt följande:

”– ökad medvetenhet hos unionsmedborgarna om vikten av officiell statistik och dess
spridning till alla berörda parter genom att uppmärksamma den europeiska statistikdagen den
20 oktober varje år,
– spridning av relevanta statistiska uppgifter som underlag för den europeiska
grannskapspolitiken och respektive associeringsavtal,
– marknadsföring av europeiska värden och initiativ, till exempel riktlinjerna för europeisk
statistik, kvalitetssäkring, standardisering och harmoniseringsstrategier för utomeuropeiska
länder och regioner,”
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