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ANNEX 1

ANNESS
talProposta għal
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
li jemenda r-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
il-programm statistiku Ewropew 2013-17, billi jestendih għal 2018-2020
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ANNESS
L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 99/2013 huwa emendat kif ġej:
(1)

Il-Punt I. Riżultati Statistiċi hu emendat kif ġej:
(a)

Fl-Għan 1.1.1, l-ewwel paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Il-provvista ta’ informazzjoni statistika ta’ kwalità għolja, li għandha tkun disponibbli b’mod
li jkun f’waqtu għas-Semestru Ewropew, u sabiex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni ta’
Ewropa 2020. L-indikaturi l-ġodda għandhom, safejn possibbli, ikunu bbażati fuq data
statistika disponibbli.”
(b)

Fl-Għan 1.2.1, it-tieni inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— il-provvista ta’ input statistiku għal Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir imtejjeb immirat b’mod
speċifiku lejn il-produzzjoni u l-provvediment ta’ statistika ta’ kwalità għolja dwar id-defiċit u
d-dejn tal-gvern;”
(c)

Fl-Għan 1.3.1, it-tielet inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— l-analiżi tal-katini ta’ valur globali, possibilment permezz ta’ tabelli xierqa ta’
input/riżultati, u l-istatistika dwar il-kummerċ u n-negozju barranin, inkluż il-ħolqien ta’
konnessjonijiet ta’ mikrodata; u l-integrazzjoni ta’ dawn ir-riżultati fl-inizjattivi
internazzjonali ta’ interess tal-Unjoni; u”
(d)

Il-Punt 2, jinbidel b’dan li ġej:

“2. Oqfsa ta’ kontabilità
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Awwissu 2009, bl-isem “Il-PDG u lil hinn:
Inkejlu l-progress f’dinja li dejjem tinbidel” u l-pubblikazzjoni tar-Rapport Stiglitz-SenFitoussi dwar il-Kejl tal-Prestazzjoni Ekonomika u l-Progress Soċjali taw impetu ġdid lillisfida ewlenija għas-SSE, prinċipalment kif tista’ tinkiseb statistika aħjar dwar kwistjonijiet
trażversali u statistika iżjed integrata sabiex jiġu deskritti fenomeni soċjali, ambjentali u
ekonomiċi kumplessi lil hinn mill-miżuri tradizzjonali tar-riżultati ekonomiċi. Il-ħidma fuq ilPDG u lil hinn fis-SSE tiffoka fuq tliet oqsma ta’ prijorità: l-istatistika għas-settur tal-unitajiet
domestiċi u l-istatistika li tkejjel id-distribuzzjoni tad-dħul, il-konsum u l-ġid; il-kejl talkwalità tal-ħajja b’mod multidimensjonali; u l-kejl tas-sostenibbiltà ambjentali. L-Għanijiet
ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) dinjija ġodda adottati fl-2015 jipprovdu aktar impetu. IsSistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u Reġjonali (ESA) toffri qafas integrat u konsistenti
għall-istatistika ekonomika kollha li għandha tiġi kkumplimentata minn indikaturi oħra sabiex
tipprovdi informazzjoni iżjed komprensiva għat-tfassil tal-politika u t-teħid ta’ deċiżjonijiet.
L-implimentazzjoni sħiħa tal-ESA 2010 se tkun appoġġjata minn valutazzjonijiet regolari talkwalità u tal-konformità, billi titqies l-iskadenza progressiva ta’ derogi sal-2020, li twassal
għal titjib ulterjuri fil-puntwalità u d-disponibbiltà ta’ indikaturi.”
(e)

L-Għan 2.1.1 hu emendat kif ġej:
i) Ir-raba’ inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— rinfurzar ta’ rabtiet mal-kontijiet nazzjonali fl-oqsma tal-protezzjoni soċjali, is-saħħa u ledukazzjoni”
ii) Żewġ inċiżi ġodda jiddaħħlu wara l-ħames inċiż kif ġej:
“— l-iżvilupp ta’ indikaturi soċjali f’waqthom, inkluż tekniki avvanzati għal previżjoni
immedjata (now-casting) u estimi immedjati;
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— l-appoġġ għall-kondiviżjoni tad-data internazzjonali għal data makroekonomika biex
jitnaqqas il-piż għall-produtturi tad-data u titjieb id-disponibbiltà ta’ data komparabbli u
konsistenti għall-utenti;”
(f)

Fl-Għan 2.1.2, l-aħħar inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— id-disponibbiltà u l-estensjoni ta’ statistika armonizzata dwar il-prezzijiet tad-djar għallIstati Membri kollha.”
(g)

Fl-Għan 2.2.1, l-inċiżi jinbidlu b’dan li ġej:

“— l-iżvilupp ta’ sistema koerenti ta’ kontijiet ambjentali bħala “kontijiet satellita” talkontijiet nazzjonali ewlenin, li tipprovdi informazzjoni dwar l-emissjonijiet atmosferiċi, ilkonsum tal-enerġija, il-flussi ta’ riżorsi naturali, il-kummerċ fil-materja prima, it-tassazzjoni
ambjentali u l-infiq fuq il-protezzjoni ambjentali, possibilment bl-inklużjoni tattkabbir/akkwist ekoloġiku;
— l-iżvilupp ta’ kontijiet sperimentali tal-ekosistemi;
— l-iżvilupp ta’ statistika relatata mat-tibdil fil-klima, inkluż statistika rilevanti għalladattament għat-tibdil fil-klima; u
— l-iżvilupp ta’ indikaturi li jkejlu l-“impronti” ambjentali.”
(h)

L-Għan 3.1.1 hu emendat kif ġej:
i) L-ewwel paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Żieda tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-proċessi ta’ produzzjoni tal-istatistika. Meta jitqies li tTrattat ta’ Lisbona talab għal regolamentazzjoni aħjar, is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni
relatata mal-pilastru tal-istatistika kummerċjali hija meħtieġa. Meta jsir hekk, għandha
tingħata konsiderazzjoni xierqa għal-limitazzjonijiet tar-riżorsi disponibbli għall-produtturi u
għall-piż globali fuq ir-rispondenti f’konformità mal-Programm dwar l-Idoneità u lPrestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tal-Kummissjoni. Il-provvista ta’ statistika ta’
kwalità għolja dwar oqsma ewlenin fejn l-impriżi huma ċ-ċentru tal-interess, bħal statistika
kummerċjali, indikaturi fuq perjodu qasir, l-investiment tagħhom fil-kapital u l-ħiliet umani,
it-tranżazzjonijiet internazzjonali, il-globalizzazzjoni, il-monitoraġġ tas-suq intern, l-R&Ż u linnovazzjoni, u t-turiżmu. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għad-disponibbiltà ta’ data
f’setturi industrijali jew tas-servizzi ta’ valur miżjud għoli, b’mod partikolari fl-ekonomija
ekoloġika, diġitali jew soċjali (bħas-saħħa u l-edukazzjoni).”
ii) L-ewwel inċiż jinbidel b’dan li ġej:
“— l-użu mill-ġdid ta’ data disponibbli fis-sistema statistika jew fis-soċjetà, bażi ġuridika
komuni għall-istatistika kummerċjali relatata kollha u l-produzzjoni ta’ infrastruttura komuni
u għodod komuni;”
(i)

L-Għan 3.2.1 hu emendat kif ġej:
i) Is-seba’ inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet tal-programm ta’ ħidma dwar l-integrazzjoni talistatistika dwar il-migrazzjoni billi jitqiesu l-isfidi ġodda, b’mod partikolari l-iżviluppi
internazzjonali;”
ii) Jiddaħħal inċiż ġdid wara s-seba’ inċiż kif ġej:
“— il-forniment ta’ projezzjonijiet tal-popolazzjoni u tal-aġġornamenti annwali tagħhom;”
(j)
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Fil-Punt 3.3, it-tielet paragrafu jinbidel b’dan li ġej:
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“L-agrikoltura se tibqa’ qasam ta’ politika importanti tal-Unjoni. Il-Politika Agrikola Komuni
enfasizzat il-ħtiġijiet għall-għanijiet prinċipali tagħha jiġifieri għall-produzzjoni vijabbli talikel, għall-ġestjoni sostenibbli ta’ riżorsi naturali u azzjoni dwar il-klima kif ukoll għal
żvilupp territorjali bbilanċjat. L-enfasi se jkun fuq dimensjonijiet ambjentali, dawk relatati
mal-bijodiversità/l-ekosistema, dawk ekonomiċi, tas-saħħa u s-sikurezza tal-bnedmin u dawk
soċjali.”
(k)

L-Għan 3.3.1 hu emendat kif ġej:
i) L-ewwel paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“L-appoġġ għat-tfassil ta’ politika abbażi tal-evidenza b’użu iżjed flessibbli u użu akbar ta’
informazzjoni spazjali kkombinata ma’ informazzjoni statistika soċjali, ekonomika u
ambjentali għal reġjuni, tipoloġiji reġjonali, bliet u l-grad tal-urbanizzazzjoni.”
ii) Żewġ inċiżi ġodda jiżdiedu kif ġej:
“— l-implimentazzjoni tal-użu tal-istatistika dwar l-użu tal-artijiet u l-kopertura tal-artijiet
(LUCAS):
— il-koordinazzjoni ta’ data statistika għal reġjuni, tipoloġiji reġjonali, bliet u l-grad talurbanizzazzjoni.”
(l)

L-Għan 3.3.3 hu emendat kif ġej:
i) It-tieni paragrafu jiddaħħal kif ġej:

“F’konformità mal-prijorità tal-“Unjoni Ewropea tal-Enerġija” tal-Kummissjoni se jsir enfasi
partikolari fuq l-istatistika relatata mal-konsum tal-enerġija, l-effiċjenza enerġetika, l-enerġiji
rinnovabbli, id-dipendenza enerġetika u s-sigurtà tal-provvista. Barra minn hekk, l-istatistika
dwar l-enerġija jeħtieġ li tappoġġja l-qafas ta’ politika għall-2030 dwar il-klima u l-enerġija li
għandu l-għan li jagħmel is-sistema tal-ekonomija u tal-enerġija tal-Unjoni aktar kompetittiva,
sigura u sostenibbli.”
ii) Inċiż ġdid jiżdied kif ġej:
“— id-dipendenza enerġetika u s-sigurtà tal-provvista.”
(2)

Il-Punt II. Metodi ta’ Produzzjoni tal-Istatistika Ewropea hu emendat kif ġej:
(a)

L-ewwel paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Attwalment is-SSE qiegħda taffaċja numru ta’ sfidi: l-aspettattivi dwar il-kamp ta’
applikazzjoni, il-kwalità u l-komparabbiltà tal-istatistika Ewropea qed jiżdiedu; bilglobalizzazzjoni, ħarġet realtà kumplessa li jeħtieġ li tiġi riflessa fl-istatistika uffiċjali u
tqajjem sfidi metodoloġiċi; id-disponibbiltà dejjem tiżdied tad-data minn fornituri privati u
pubbliċi toffri potenzjal kbir għal titjib fil-puntwalità u r-rilevanza tal-istatistika uffiċjali kif
ukoll biex jitnaqqas il-piż tar-rispons. Biex tiffaċċja dawn l-isfidi, is-Sistema Ewropea talIstatistika b’mod gradwali se timplimenta l-għanijiet strateġiċi definiti għall-2020, billi tibni
fuq approċċ olistiku biex tikseb titjib fil-kwalità u fl-effiċjenza:
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–

biex tinvolvi ruħha b’mod proattiv fi djalogu regolari mal-utenti biex tifhem b’mod
aktar profond il-ħtiġijiet tagħhom, filwaqt li tirrikonoxxi li gruppi ta’ utenti differenti
għandhom ħtiġijiet differenti li jeħtieġ li jiġu indirizzati bl-aħjar mod.

–

biex tipprovdi prodotti u servizzi ta’ kwalità għolja u tapplika approċċ ta’ kwalità
għall-ġestjoni, l-organizzazzjoni, u l-governanza tas-SSE.
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–

biex tibbaża prodotti u servizzi tal-istatistika kemm fuq stħarriġ tradizzjonali kif ukoll
fuq sorsi ġodda, inkluż data amministrattiva, ġeospazjali u, fejn possibbli, big data.
Biex tikseb aċċess għal sorsi tad-data ġodda, toħloq metodi u ssib teknoloġija xierqa
sabiex tuża sorsi tad-data ġodda biex tipproduċi statistika Ewropea b’mod affidabbli.

–

biex ittejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni statistika billi tintensifika aktar il-kondiviżjoni
tal-għarfien, l-esperjenzi u l-metodoloġiji iżda wkoll billi tikkondividi l-għodod, iddata, is-servizzi u r-riżorsi fejn xieraq. L-arkitettura tal-intrapriża se tkun il-qafas ta’
referenza komuni, u l-kollaborazzjoni se tkun ibbażata fuq standards maqbula u
elementi komuni ta’ infrastruttura teknoloġika u tal-istatistika.

–

biex timplimenta strateġija ta’ tixrid għall-istatistika Ewropea li tkun flessibbli
biżżejjed biex tadatta għal teknoloġiji emerġenti, tagħti gwida f’dinja ta’ rivoluzzjoni
tad-data u sservi ta’ pilastru affidabbli għad-demokrazija.”
(b)

Fl-Għan 1.1, l-ewwel inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu tal-kwalità ġdid, integrat, effettiv u adatt għall-iskop
ibbażat fuq il-Kodiċi tal-Prattika u l-Qafas tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità tas-SSE;
— il-valutazzjoni tal-konformità mal-Kodiċi tal-Prattika;”
(c)

Fl-Għan 3.1, il-ħames inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“— l-użu tal-approċċ Ewropew għall-istatistika għal rispons ta’ politika rapidu f’każijiet
speċifiċi u debitament ġustifikati. Dan jinkludi l-iżvilupp ta’ metodoloġija għal stħarriġ dwar
il-vjolenza abbażi ta’ sess, l-ewwel nett organizzat bħala eżerċizzju waħdieni, bil-għan li
jippermetti serje kontinwa ta’ ġbir ta’ data rilevanti differenti mwassla taħt stħarriġ soċjali talUE bbażat fuq l-approċċ Ewropew għall-istatistika;”
(d)

Fl-Għan 4.1, inċiż ġdid jiżdied kif ġej:

“— l-identifikazzjoni ta’ rekwiżiti tad-data attwali u futuri biex jipprovdu prodotti, servizzi u
mħażen virtwali tad-data bi skop multiplu u mfassla apposta għall-utent finali;”
(e)

Fl-Għan 5.1, inċiż ġdid jiddaħħal wara t-tielet inċiż kif ġej:

“— l-analiżi tal-ħtiġijiet għal ħiliet ġodda relatati max-xjenza tad-data u l-integrazzjoni fi
programmi ta’ taħriġ;”
(3)

Il-Punt III. Sħubija jiġi emendat kif ġej:
(a)

Fl-Għan 1.4, tliet inċiżi jiddaħħlu wara r-raba’ inċiż kif ġej:

“— iż-żieda fl-għarfien taċ-ċittadini tal-Unjoni dwar l-importanza ta’ statistika uffiċjali u lkomunikazzjoni tagħha lill-partijiet interessati kollha billi jiġi ċċelebrat il-Jum Ewropew talIstatistika fl-20 ta’ Ottubru ta’ kull sena;
— it-tixrid ta’ data statistika rilevanti biex tappoġġja l-Politika Ewropea tal-Viċinat u lFtehimiet ta’ Assoċjazzjoni rispettivi;
— il-promozzjoni ta’ valuri u inizjattivi Ewropej bħall-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika
Ewropea, l-oqfsa tal-assigurazzjoni tal-kwalità, l-approċċi ta’ standardizzazzjoni u
armonizzazzjoni għal pajjiżi terzi u reġjuni;”
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