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BIJLAGE
De bijlage bij Verordening (EU) nr. 99/2013 wordt als volgt gewijzigd:
1)

Punt I. Statistische outputs wordt als volgt gewijzigd:
a)

in doelstelling 1.1.1 wordt de eerste alinea vervangen door:

"Het leveren van hoogwaardige statistische informatie die tijdig beschikbaar moet zijn voor
het Europees semester, om de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie te bewaken.
Nieuwe indicatoren worden zoveel mogelijk gebaseerd op beschikbare statistische gegevens."
b)

in doelstelling 1.2.1 wordt het tweede streepje vervangen door:

"— het leveren van statistische input voor een versterkt stabiliteits- en groeipact, specifiek
met het oog op het produceren en verstrekken van statistieken van hoge kwaliteit over het
overheidstekort en de overheidsschuld;"
c)

in doelstelling 1.3.1 wordt het derde streepje vervangen door:

"— het analyseren van de mondiale waardeketens, mogelijkerwijs via passende
input/outputtabellen alsmede statistieken over de buitenlandse handel en bedrijfsstatistieken,
met inbegrip van de koppeling van microgegevens, en de integratie van deze outputs in de
internationale initiatieven die van belang zijn voor de Unie, en"
d)

punt 2 wordt vervangen door:

"2. Boekhoudkundig kader
De mededeling van de Commissie van 20 augustus 2009 "Het bbp en verder: meting van de
vooruitgang in een veranderende wereld" en de publicatie van het verslag Stiglitz-SenFitoussi over het meten van de economische prestaties en de sociale vooruitgang hebben een
nieuwe impuls gegeven aan de belangrijkste uitdaging voor het ESS: hoe kunnen betere
statistieken over sectordoorsnijdende vraagstukken en meer geïntegreerde statistieken ter
beschrijving van complexe maatschappelijke, economische en milieuverschijnselen worden
geproduceerd, die verder gaan dan de traditionele maateenheden van de economische output?
Werkzaamheden met betrekking tot het bbp en verder binnen het ESS zijn gericht op drie
prioritaire gebieden: statistieken over de sector huishoudens en statistieken om de verdeling
van inkomen, verbruik en vermogen te meten; het multidimensionaal meten van de
levenskwaliteit, en het meten van milieuduurzaamheid. De nieuwe wereldwijde doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) die in 2015 zijn aangenomen, bieden een verdere
impuls. Het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) biedt een
geïntegreerd en coherent kader voor alle economische statistieken, die met andere indicatoren
moeten worden aangevuld, zodat uitgebreidere informatie kan worden verstrekt aan
beleidsmakers en besluitvormers. De volledige uitvoering van de ESR 2010 wordt
ondersteund door regelmatige kwaliteits- en conformiteitsbeoordelingen, waarbij rekening
wordt gehouden met het geleidelijke verstrijken van afwijkingen tot 2020, die leiden tot
verdere verbetering van de tijdigheid en de beschikbaarheid van indicatoren."
e)

doelstelling 2.1.1 wordt als volgt gewijzigd:
i) Het vierde streepje wordt vervangen door:

"— het versterken van de banden met de nationale rekeningen op het gebied van sociale
bescherming, gezondheid en onderwijs;"
ii) na het vijfde streepje worden twee streepjes toegevoegd:
"— het ontwikkelen van actuele sociale indicatoren, met inbegrip van geavanceerde
technieken voor "now-casting" en flash-ramingen;
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— het ondersteunen van internationale gegevensuitwisseling voor macro-economische
gegevens om de last voor de gegevensverstrekkers te verminderen en de beschikbaarheid van
vergelijkbare en consistente gegevens voor gebruikers te verbeteren;"
f)

in doelstelling 2.1.2 wordt het laatste streepje vervangen door:

"— het beschikbaar maken en verlengen van geharmoniseerde statistieken over woningprijzen
voor alle lidstaten."
g)

in doelstelling 2.2.1 worden de streepjes vervangen door:

"— het ontwikkelen van een coherent systeem van milieurekeningen als "satellietrekeningen"
bij de voornaamste nationale rekeningen, die informatie verschaffen over de atmosferische
emissies, het energieverbruik, de stromen van natuurlijke hulpbronnen, de handel in
grondstoffen, milieuheffingen en uitgaven voor milieubescherming, alsmede eventueel groene
groei/aanbesteding;
— het ontwikkelen van experimentele ecosysteemrekeningen;
— het ontwikkelen van statistieken over klimaatverandering, met inbegrip van statistieken
met betrekking tot de aanpassing aan klimaatverandering, en
— het ontwikkelen van indicatoren voor het meten van de ecologische "voetafdruk"."
h)

doelstelling 3.1.1 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste alinea wordt vervangen door:

"Verhogen van de efficiëntie en doeltreffendheid van de productieprocessen voor statistieken.
Aangezien in het Verdrag van Lissabon werd aangedrongen op betere regelgeving is het
noodzakelijk de wetgeving betreffende de pijler van bedrijfsstatistieken te stroomlijnen.
Daarbij moet voldoende rekening worden gehouden met de beperkingen van de middelen die
beschikbaar zijn voor de producenten en de totale lasten voor de respondenten, in
overeenstemming met het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT)
van de Commissie. Leveren van statistieken van hoge kwaliteit voor sleutelgebieden waar
ondernemingen in het centrum van de belangstelling staan, zoals bedrijfsstatistieken,
conjunctuurindicatoren, investeringen in menselijk kapitaal en vaardigheden, internationale
transacties, globalisering, toezicht op de interne markt, O&O en innovatie, alsmede toerisme.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de beschikbaarheid van gegevens in industrieen dienstensectoren met een grote toegevoegde waarde, in het bijzonder in groene sectoren of
sectoren van de digitale economie (zoals de gezondheidszorg en het onderwijs)."
ii) het eerste streepje wordt vervangen door:
"— het hergebruik van in het statistisch systeem of in de maatschappij beschikbare gegevens,
een gemeenschappelijke rechtsgrond voor alle statistieken over het bedrijfsleven en de
productie van een gemeenschappelijke infrastructuur en gemeenschappelijke instrumenten;"
i)

doelstelling 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd:
i) het zevende streepje wordt vervangen door:

"— het uitvoeren van de maatregelen van het werkprogramma betreffende de mainstreaming
van statistieken over migratie waarin rekening wordt gehouden met nieuwe uitdagingen, met
name de internationale ontwikkelingen;"
ii) na het zevende streepje wordt een nieuw streepje toegevoegd:
"— het bepalen van de demografische vooruitzichten en de jaarlijkse actualiseringen
daarvan;"
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j)

in punt 3.3 wordt de derde alinea vervangen door:

"Landbouw blijft een belangrijk beleidsterrein voor de Unie. Het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) onderstreepte de hoofddoelstellingen, namelijk een levensvatbare
voedselproductie, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, alsmede
evenwichtige territoriale ontwikkeling. Het zwaartepunt zal liggen op de economische en
sociale dimensies alsmede op aspecten van milieu, biodiversiteit/ecosystemen, menselijke
gezondheid en veiligheid."
k)

doelstelling 3.3.1 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste alinea wordt vervangen door:

"Ondersteunen van empirisch onderbouwde besluitvorming door een flexibeler en intensiever
gebruik van ruimtelijke informatie gecombineerd met sociale, economische en
milieugerelateerde statistische informatie voor regio's, regionale typologieën, steden en de
urbanisatiegraad."
ii) er worden twee nieuwe streepjes toegevoegd:
"— het uitvoeren van statistieken van landgebruik en bodembedekking (LUCAS);
— het coördineren van statistische gegevens voor regio's, regionale typologieën, steden en de
urbanisatiegraad."
l)

doelstelling 3.3.3 wordt als volgt gewijzigd:
i) er wordt als volgt een tweede alinea toegevoegd:

"In overeenstemming met de prioriteit van de Commissie met betrekking tot de "Europese
energie-unie" zal met name aandacht worden geschonken aan de statistieken die verband
houden
met
energieverbruik,
energie-efficiëntie,
hernieuwbare
energie,
energieafhankelijkheid en leveringszekerheid. Bovendien moeten energiestatistieken het
beleidskader voor klimaat en energie 2030 ondersteunen dat is bedoeld om de economie en
het energiesysteem van de Unie concurrerender, betrouwbaarder en duurzamer te maken."
ii) er wordt een nieuw streepje toegevoegd:
"— de energieafhankelijkheid en leveringszekerheid."
2)

Punt II. Productiemethoden voor Europese statistieken wordt als volgt gewijzigd:
a)

de eerste alinea wordt vervangen door:

"Het ESS ziet zich thans geconfronteerd met een aantal uitdagingen: de verwachtingen over
het toepassingsgebied, de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de Europese statistieken
nemen toe; door de globalisering is er een complexe realiteit ontstaan die door officiële
statistieken in kaart moet wordt gebracht, hetgeen methodologische uitdagingen
teweegbrengt; de steeds grotere beschikbaarheid van gegevens van particuliere en openbare
gegevensverstrekkers biedt een enorm potentieel voor verbetering van de tijdigheid en de
relevantie van officiële statistieken, alsmede voor de verlichting van de responslast. Om deze
uitdagingen het hoofd te bieden, voert het Europees statistisch systeem geleidelijk voor 2020
gedefinieerde strategische doelstellingen uit op basis van een holistische aanpak teneinde de
doelstellingen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie te verwezenlijken:
–
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om proactief deel te nemen aan een regelmatige dialoog met de gebruikers om hun
behoeften beter te begrijpen, waarbij wordt erkend dat verschillende
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gebruikersgroepen verschillende behoeften hebben die op de juiste wijze moeten
worden aangepakt.
–

om producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren en een kwalitatieve aanpak
voor het beheer, de organisatie en de governance van het ESS toe te passen.

–

op basis van statistische producten en diensten op zowel traditionele enquêtes als
nieuwere bronnen, met inbegrip van administratieve gegevens, geospatiale statistieken
en, waar mogelijk, big data. Om toegang te krijgen tot nieuwe gegevensbronnen,
methoden te creëren en geschikte technologie te vinden om nieuwe gegevensbronnen
te gebruiken teneinde op een betrouwbare manier Europese statistieken te produceren.

–

om de efficiëntie van de productie van statistieken te verbeteren door de verdere
intensivering van de uitwisseling van kennis, ervaringen en methoden, maar ook door
middel van de uitwisseling van instrumenten, gegevens, diensten en middelen, waar
dat nodig is. Bedrijfsarchitectuur zal het gemeenschappelijk referentiekader vormen,
en de samenwerking wordt gebaseerd op overeengekomen normen en
gemeenschappelijke elementen van technologische en statistische infrastructuur.

–

om een strategie voor de verspreiding van Europese statistieken uit te voeren die
voldoende flexibel is om zich aan te passen aan nieuwe technologieën, richtsnoeren
biedt in een wereld waarin een gegevensrevolutie plaatsvindt en als een betrouwbare
pijler van de democratie dient."
b)

in doelstelling 1.1 wordt het eerste streepje vervangen door:

"— de invoering van een nieuw geïntegreerd, doeltreffend en voor het doel geschikt
kwaliteitsmechanisme op basis van de praktijkcode en het kader voor kwaliteitsborging van
het ESS;
— beoordeling van de naleving van de praktijkcode;"
c)

in doelstelling 3.1 wordt het vijfde streepje vervangen door:

"— het toepassen van de Europese benadering van statistieken voor een snelle beleidsreactie
in specifieke en naar behoren gemotiveerde gevallen. Dit omvat de ontwikkeling van een
methodologie voor een op gender gebaseerde enquête over geweld, die in de eerste plaats als
een op zichzelf staande exercitie was georganiseerd, met het doel om een doorlopende reeks
van verschillende relevante gegevensverzamelingen mogelijk te maken die in het kader van
een Europese sociale enquête zijn verstrekt op basis van de Europese methode voor de
statistiek;"
d)

in doelstelling 4.1 wordt een nieuw streepje toegevoegd:

"— de vaststelling van huidige en toekomstige gegevensbehoeften om multifunctionele op
maat gemaakte eindproducten, diensten en datawarehouses te leveren;"
e)

in doelstelling 5.1 wordt een nieuw streepje toegevoegd na het derde streepje:

"— het analyseren van de behoeften aan nieuwe vaardigheden met betrekking tot
gegevenswetenschappen en integratie in opleidingsprogramma’s;"
3)

Punt III. Partnerschap wordt als volgt gewijzigd:

a)
streepje:
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in doelstelling 1.4 worden drie nieuwe streepjes ingevoegd na het vierde
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"— de EU-burgers bewustmaken van het belang van officiële statistieken en de toezending
ervan aan alle belanghebbenden door de viering van de Europese Dag van de Statistiek op
20 oktober van elk jaar;
— het verspreiden van relevante statistische gegevens ter ondersteuning van het Europees
nabuurschapsbeleid en de respectieve associatieovereenkomsten;
— het bevorderen van Europese waarden en initiatieven zoals de praktijkcode Europese
statistieken, kwaliteitszorgsystemen, benaderingen voor standaardisering en harmonisering
met betrekking tot derde landen en regio’s;"
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