
Prop. 84 S
(2017–2018)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 
av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse 
av det europeiske statistikkprogram til 2020

Tilråding fra Utenriksdepartementet 27. april 2018, 
godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Solberg)

1 Bakgrunn

Det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 
ble vedtatt 15. januar 2013 ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 99/2013. Ved EØS-
komiteens beslutning nr. 134/2013 ble forordnin-
gen innlemmet i protokoll 30 til EØS-avtalen om 
særlige bestemmelser om organiseringen av sam-
arbeidet innen statistikk. I europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 99/2013 var den finan-
sielle rammen for programmet begrenset til stati-
stikkåret 2013. De finansielle rammene for resten 
av programperioden 2014–2017 ble vedtatt gjen-
nom europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 1383/2013, som endrer forordning (EU) nr. 
99/2013 artikkel 7 Finansiering.

På grunnlag av Prop. 60 S (2013–2014) sam-
tykket Stortinget til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse av forordning 
(EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning (EU) 
nr. 1383/2013 om det europeiske statistikkpro-
gram for 2013–2017. Forordningen ble innlemmet i 
EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr.
147/2014. Europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/1951 forlenger programperioden til 
det europeiske statistikkprogram til 2020. 

Deltakelse i programaktivitetene for 2018 og 
de to etterfølgende år vil medføre økonomiske for-
pliktelser for Norge. Stortingets samtykke til del-
takelse i EØS-komiteens beslutning er derfor nød-
vendig, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd. For å 
sikre snarlig norsk deltakelse i programmet 
videre frem til 2020, legges det opp til at Stortin-
gets samtykke innhentes før det treffes beslut-
ning i EØS-komiteen. Beslutningen i EØS-komi-
teen er ventet i tredje kvartal 2018. 

Utkast til EØS-komitébeslutning og forordnin-
gen i uoffisiell norsk oversettelse følger som 
trykte vedlegg til proposisjonen.

2 Generelt om det europeiske 
statistikkprogrammet 

Hovedformålet med felles europeisk statistikk er 
løpende å kunne underbygge utarbeidelsen, kon-
trollen og evalueringen av Den europeiske unions 
politikk med pålitelig, objektiv og sammenlignbar 
statistikk. 

Ifølge EØS-avtalens artikkel 76 skal avtale-
partene påse at det utarbeides og spres enhetlige 
og sammenliknbare statistiske opplysninger, 
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med sikte på å beskrive og overvåke alle rele-
vante økonomiske, sosiale og miljømessige sider 
ved EØS-området. Avtalepartene skal utvikle og 
benytte harmoniserte metoder, definisjoner og 
klassifikasjoner samt felles programmer og 
framgangsmåter. Det skal også tas hensyn til 
behovet for konfidensiell behandling av statis-
tiske data. Artikkelen viser til EØS-avtalens ved-
legg XXI, som inneholder særlige bestemmelser 
om statistikk og til EØS-avtalens protokoll 30, 
som omhandler organiseringen av statistikk-
samarbeidet.

Etter ikrafttredelse av EØS-avtalen i 1994 har 
europeisk statistikk økt betydelig i omfang. EØS-
avtalens vedlegg om statistikk omfattet opprinne-
lig 26 rettsakter. Ved utgangen av 2017 var antallet 
rettsakter over 300. Etterlevelsen av flere av retts-
aktene har medført betydelig utbygging av norsk 
statistikk. Dette gjelder for strukturstatistikk for 
næringslivet, korttidsstatistikk, konsumprisindek-
ser og arbeidskraftsundersøkelser. 

Utkastet til EØS-komitébeslutning medfører 
ingen endringer i de organisatoriske rammene for 
statistikksamarbeidet, som er basert på et nært 
samarbeid mellom EUs Eurostat og EFTAs stati-
stikkontor. Alle hovedområdene i statistikkpro-
grammet skal anses relevant.

3 Nærmere om forlengelsen av 
programmet til 2020

Bakgrunnen for forlengelsen av programperioden 
for EUs statistikkprogram til 2020 er et ønske om 
å harmonisere programperioden med EUs fler-
årige finansielle rammeverk, som varer til 2020. 
Forlengelsen innebærer en videreføring av stati-
stikkprogrammet for perioden 2013–2017 til og 
med 2020. Det innebærer at strategien og målset-
tingene for europeisk statistikk for årene 2013–
2017 forlenges til og med 2020. Videre inneholder 
programmet en nærmere beskrivelse av de ulike 
politikkområdene som omfattes, og behovet for 
statistikk på de enkelte områdene. Programmet 
omfatter også en plan for å utarbeide mer effek-
tive statistikkmetoder, styrke kvaliteten på stati-
stikken og styrke den videre utviklingen av det 
europeiske statistikksystemet (ESS). 

Det europeiske statistikksystemet omfatter 
Eurostat, de nasjonale statistikkbyråene i EU- og 
EFTA-statene, samt andre nasjonale myndigheter 
med ansvar for å utvikle, utarbeide og formidle 
europeisk statistikk.

Statistikkprogrammet gjennomføres på basis 
av årlige arbeidsprogrammer der det foreligger 

detaljerte målsettinger. Programmet vil bli eva-
luert etter utløpet av programperioden.

4 Konstitusjonelle forhold

Deltakelse i programmet innebærer økonomiske 
utgifter over flere år. Derfor må Stortinget gi sitt 
samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslut-
ning, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse 
av beslutningen, og for å gjøre det mulig for EØS/
EFTA-statene formelt å delta i programmet så 
raskt som mulig i 2018, fremmes forslag om at 
Stortinget gir sitt samtykke før EØS-komiteen 
treffer sin beslutning. Det vil dermed ikke være 
nødvendig for Norge å ta konstitusjonelt forbe-
hold ved beslutning i EØS-komiteen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom 
den endelige beslutningen ikke i alt vesentlig er i 
samsvar med utkastet som er lagt ved denne pro-
posisjonen, vil saken bli lagt fram for Stortinget på 
nytt.

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen inneholder 
en innledning og tre artikler. I innledningen blir 
det vist til EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, som 
gjør det mulig å endre vedleggene og proto-
kollene til avtalen ved en EØS-komitébeslutning.

Artikkel 1 fastsetter i nr. 1 at ordet «2017» 
erstattes med ordet «2020». 

I nr. 2 fastsettes det at artikkel 5 nr. 1 i EØS-
avtalens protokoll 30 skal få et nytt strekpunkt 
som tilføyer forordning (EU) 2017/1951 av 25. 
oktober 2017.

I nr. 3 fastsettes det at ordene «2013–2017» og 
«31. desember 2017» i artikkel 5 nr. 2 erstattes 
med ordene «2013–2020» og «31. desember 
2020».

I nr. 4 fastsettes det at ordene «2013–2017» i 
artikkel 5 nr. 3 erstattes med ordene «2013–2020».

I nr. 5 fastsettes den økonomiske forde-
lingsnøkkelen for EFTA-statene. EFTA-statene 
skal i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bok-
stav a) og finansieringsreglene knyttet til denne 
bestemmelsen bidra finansielt med et beløp som 
utgjør 75 % av beløpet oppført i Den europeiske 
unions budsjett for 2013 som budsjettpost 29 02 05 
(Det europeiske statistikkprogram 2013–2017) og 
29 01 04 05 (Statistisk informasjon – administra-
sjonsutgifter), og et beløp som utgjør 75 % av belø-
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pet oppført i Den europeiske unions budsjett for 
2014–2020 som budsjettpost 29 02 01 (frembringe 
statistisk kvalitetsinformasjon, implementere nye 
metoder i europeisk statistikkproduksjon og 
styrke samarbeidet innen det europeiske statis-
tikksystemet) og 29 01 04 01 (bidra økonomisk til 
det europeisk statistikkprogrammet).

Artikkel 2 fastsetter at beslutningen trer i kraft 
[..], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avta-
lens artikkel 103 nr. 1 er inngitt. Videre at beslut-
ningen får anvendelse fra 1. januar 2018.

Artikkel 3 fastsetter at beslutningen i EØS-
komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

6 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

EØS-komitébeslutningen vil innebære en forplik-
telse for EØS/EFTA-statene til å videreføre samfi-
nansieringen av det europeiske statistikkprogram. 
Som ved tidligere deltakelse i statistikkprogram-
met innebærer forpliktelsen at EØS/EFTA-sta-
tene skal bidra med 75 prosent av sin forholds-
messige andel av statistikkprogrammets operasjo-
nelle budsjett, basert på Norges BNP relativt til 
EUs BNP. 

Beregnede kostnader for Norges deltakelse i 
programmet for 2018 er 12,1 millioner kroner. Det 
forventes en økning i Norges årlige bidrag til det 
operasjonelle budsjettet på om lag 20 prosent for 
årene 2019 og 2020. Bakgrunnen for dette er en 
tilsvarende varslet økning i det europeiske statis-
tikkprogrammets budsjett. 

På grunn av usikkerhetsfaktorer knyttet til 
blant annet valutakurs, BNP-andel og EUs fler-
årige budsjett, vil Norges endelige bidrag for det 
enkelte år kunne avvike noe fra dette. 

I tillegg vil Norge i henhold til protokoll 30 
fortsatt bidra til dekning av de ekstra kostnadene 
Eurostat har i forbindelse med innsamling og 
publisering av data og statistikk for EØS/EFTA-
statene. Dette bidraget vil i hovedsak dekkes ved 
å tilby Eurostat fire nasjonale eksperter. Utgiftene 
forbundet med ekspertordningen er anslått til 
cirka 4,8 millioner kroner per år, med en mulig 
økning på grunn av økte lønnskostnader.

Utgiftene til deltakelse i og oppfølging av pro-
grammet for perioden 2018–2020 blir dekket over 
Finansdepartementets budsjett til Statistisk sen-
tralbyrå (kap. 1620).

Statistisk sentralbyrå har i henhold til stati-
stikkloven § 3-1 e) hovedansvaret for internasjo-
nalt statistisk samarbeid. Som ved tidligere pro-
grammer vil Statistisk sentralbyrå ha overordnet 
ansvar for å samordne den norske deltakelsen i 
programmet og i programmets komiteer. Dette vil 
skje i samråd med de organer som Statistisk sen-
tralbyrå samarbeider med om produksjon av sta-
tistikk som blir sendt til Eurostat. 

Forslaget antas ikke å ha større administrative 
konsekvenser utover de tilpasninger som må gjø-
res i protokoll 30.

7 Vurdering og tilråding

EØS-avtalen medfører en omfattende økonomisk 
integrasjon mellom avtalepartene og forutsetter et 
nært samarbeid på statistikkområdet. Harmoni-
sert statistikk er viktig for å kunne analysere 
utviklingen av det indre marked. Det statistiske 
samarbeidet har også nære forbindelser til en 
rekke samarbeidsområder som inngår i EØS-sam-
arbeidet, som for eksempel miljø, utdanning, 
turisme og helse. 

Det europeiske statistikkprogrammet bidrar til 
et bredt europeisk samarbeid på statistikkområ-
det. Samlet har dette bidratt til en klar kvalitets-
heving av norsk statistikk, også ved at statistikken 
i økende grad er gjort sammenliknbar med andre 
europeiske lands statistikk. Forlengelsen av pro-
grammet er viktig for Norge fordi det gir rammer 
og prioriteringer for statistikksamarbeidet i den 
nærmeste treårsperioden. Norge er en aktiv part-
ner i Det europeisk statistikksystem, og det er vik-
tig for beslutningstakere og andre brukere av sta-
tistikk at norske data er inkludert og publisert på 
linje med EU-statenes. 

Finansdepartementet tilrår at Norge deltar i en 
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i 
EØS-avtalen av det europeiske statistikkprogram 
for 2018–2020. Utenriksdepartementet slutter seg 
til dette.
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Utenriksdepartementet 

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-
komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av for-
ordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det 
europeiske statistikkprogram til 2020.

Vi HARALD, Norges Konge 

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikk-
program til 2020, i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag 

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 
av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse 
av det europeiske statistikkprogram til 2020

I

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av for-
ordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020.



2017–2018 Prop. 84 S 5
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om 

forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020
Vedlegg 1  

EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av 
protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om 

organiseringen av samarbeidet innen statistikk

EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro-

peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter 
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:
1) Statistikkprogrammet for EØS 2018–2020 bør 

baseres på europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) nr. 99/20131, sist endret ved euro-
paparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/
1951 av 25. oktober 2017 om endring av euro-
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/
2013 om det europeiske statistikkprogram 
2013–2017 ved å forlenge programmet til 
20202, og bør omfatte de programdeler som er 
nødvendige for å beskrive og overvåke alle 
relevante økonomiske, sosiale og miljømes-
sige sider ved Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/1951 av 25. oktober 2017 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
99/2013 om det europeiske statistikkprogram 
2013–2017 ved å forlenge programmet til 2020 
bør innlemmes i protokoll 30 for å sikre at 
samarbeidet forlenges til 2020.

3) EØS-avtalens protokoll 30 bør derfor endres 
for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 
1. januar 2018.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 30 gjøres følgende 
endringer:
1. Ordet «2017» i tittelen til artikkel 5 erstattes 

med ordet «2020». 
2. I artikkel 5 nr. 1 skal nytt strekpunkt lyde:

«– 32017 R 1951: Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2017/1951 av 25. okto-
ber 2017 (EUT L 284 av 31.10.2017, s. 1).»

3. Ordene «2013–2017» og «31. desember 2017» i 
artikkel 5 nr. 2 erstattes med ordene «2013–
2020» og «31. desember 2020».

4. Ordene «2013–2017» i artikkel 5 nr. 3 erstattes 
med ordene «2013–2020».

5. Teksten i artikkel 5 nr. 4 skal lyde: 
«EFTA-statene skal i samsvar med avtalens 

artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og finansieringsre-
glene knyttet til denne bestemmelsen bidra fi-
nansielt med et beløp som utgjør 75 % av belø-
pet oppført i Den europeiske unions budsjett 
for 2013 som budsjettpost 29 02 05 (Det euro-
peiske statistikkprogram 2013–2017) og 29 01 
04 05 (Statistisk informasjon – administrasjons-
utgifter), og med et beløp som utgjør 75 % av 
beløpet oppført i Den europeiske unions bud-
sjett for 2014–2020 som budsjettpost 29 02 01 
(Levering av statistiske opplysninger av høy 
kvalitet, gjennomføring av nye metoder for pro-
duksjon av europeisk statistikk og styrking av 
partnerskapet innen det europeiske statistikk-
system) og 29 01 04 01 (Støttekostnad for det 
europeiske statistikkprogram).»

1 EUT L 39 av 9.2.2013, s. 12.
2 EUT L 284 av 31.10.2017, s. 1.
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Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft [.], forutsatt at alle 
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 
er inngitt3.

Den får anvendelse fra 1. januar 2018.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde-
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende.

Utferdiget i Brussel […].

For EØS-komiteen
Formann
[…]».

EØS-komiteens
sekretærer
[…]».

3 [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts-
lige krav angitt.]
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1951 av 
25. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr. 99/2013 

om det europeiske statistikkprogram 2013–2017 ved 
å forlenge programmet til 2020

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Europakommi-
sjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til 
de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den euro-
peiske økonomiske og sosiale komité1,

etter samråd med Regionkomiteen,
etter den ordinære regelverksprosedyren2 og
ut fra følgende betraktninger:

1) Pålitelige og relevante faktaopplysninger 
basert på rettidige og offentlig tilgjengelige 
europeiske statistikker som kan brukes for å 
utforme politikk, er avgjørende for å kunne 
måle framgangen og vurdere effektiviteten i 
Unionens politikk og programmer, særlig 
innenfor rammen av Europa 2020-strategien 
som Kommisjonen la fram 3. mars 2010 i sin 
melding «Europa 2020 − en strategi for smart, 
bærekraftig og inkluderende vekst» (heretter 
kalt «Europa 2020»), og Kommisjonens dags-
orden for arbeidsplasser, vekst, rettferdighet 
og demokratisk endring.

2) Europeiske statistikker bør omfatte hele Unio-
nen og gi nøyaktige data for å støtte ytterligere 
integreringsprosesser i Unionen.

3) Tilgang til pålitelige og omfattende europeiske 
statistikker er et viktig offentlig gode som er 
til nytte for beslutningstakere, forskere og all-
mennheten.

4) En god balanse mellom økonomiske og sosiale 
mål i det europeiske semesteret er særlig vik-
tig for Den økonomiske og monetære unions 
bærekraft og legitimitet. Sosiale mål og syssel-

settingsmål har derfor blitt mer framtredende 
i det europeiske semesteret, med både lan-
drapporter og landspesifikke anbefalinger der 
sosiale og sysselsettingsmessige utfordringer 
vurderes og politiske reformer basert på beste 
praksis fremmes. For dette formål er sosial-
statistikk av særlig betydning.

5) I henhold til europaparlaments- og rådsforord-
ning (EF) nr. 223/20093 skal det europeiske 
statistikkprogram (heretter kalt «program-
met») utgjøre rammen for utvikling, utarbei-
ding og formidling av europeisk statistikk av 
høy kvalitet og fastsette hovedområdene og 
målene for de tiltakene som er planlagt for en 
periode som tilsvarer perioden for den flerår-
ige finansielle rammen. Programmet bør gjen-
nomføres ved særlige statistikktiltak i samsvar 
med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 223/
2009. Årlige arbeidsprogrammer bør baseres 
på programmet.

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
99/20134 omfatter bare tidsrommet fra 2013 til 
2017, mens den nåværende flerårige finansi-
elle rammen strekker seg til 2020. Nevnte for-
ordning bør derfor endres omgående for å for-
lenge programmet til 2020 og rette opp statis-
tiske mangler der dette haster.

7) Innenfor rammen av Kommisjonens dagsor-
den for bedre regulering bør Unionens poli-
tikk i økt utstrekning utformes og overvåkes 
på grunnlag av pålitelige faktaopplysninger 

1 EUT C 75 av 10.3.2017, s. 53.
2 Europaparlamentets holdning av 14. september 2017 (ennå 

ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. oktober 
2017.

3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 
11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opp-
lysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, 
rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker 
og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse 
av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske pro-
gram (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164).

4 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 av 
15. januar 2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–
2017 (EUT L 39 av 9.2.2013, s. 12).
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basert på et solid statistikkgrunnlag. Euro-
peisk statistikk har en klar rolle i den forbin-
delse og kan ha avgjørende betydning, særlig 
på politikkområder der analytisk verdi basert 
på pålitelige data og evne til å tilpasse politik-
ken er viktig for å lykkes.

8) Statistikk av høy kvalitet er derfor avgjørende 
for å oppnå bedre resultater og for å bidra til et 
bedre Europa. Det bør gjøres en større innsats 
for å stimulere til investering i offisielle stati-
stikker på både europeisk og nasjonalt plan. 
Programmet bør også gi veiledning om priori-
terte politikkområder, kapasitetsbygging og 
den pågående omprioriteringen. For å sikre en 
harmonisert metode for å nå målene for denne 
forordning bør dessuten samarbeid med inter-
nasjonale organisasjoner styrkes.

9) Det bør treffes tiltak for å håndtere de mest 
presserende statistiske sikkerhetsmanglene, 
øke aktualiteten og støtte de politiske priorite-
ringene og samordningen av den økonomiske 
politikken gjennom hele det europeiske 
semesteret. Kommisjonen (Eurostat) bør også 
utarbeide nye befolkningsprognoser i nært 
samarbeid med nasjonale statistikkontorer, her-
under når det gjelder migrasjonsstrømmer, for å 
ajourføre analysene av de sosiale, økonomiske 
og budsjettmessige følgene av en aldrende 
befolkning og av økonomiske ulikheter.

10)For å støtte effektiv politikkutforming bør indi-
katorer offentliggjøres i rett tid. I samsvar med 
artikkel 12 i forordning (EF) nr. 223/2009 skal 
Kommisjonen (Eurostat) offentliggjøre opplys-
ninger om aktualitet som et aspekt ved statis-
tikkvaliteten, herunder relevante opplysninger 
om eventuell manglende aktualitet som kan 
forekomme.

11)Eksperimentelle økosystemregnskaper og kli-
maendringsstatistikker, herunder slike som er 
relevante for tilpasning til klimaendringene og 
«miljøavtrykk», bør videreutvikles ved hjelp av 
eksisterende data. Den europeiske energiunio-
nen og rammen for klima- og energipolitikken 
fram til 2030, som har som formål å gjøre Uni-
onens økonomi og energisystem mer konkur-
ransedyktige, effektive, sikre og bærekraf-
tige, vil kreve nye statistikker over energifor-
bruk, energieffektivitet, fornybare energikil-
der, energiavhengighet og forsyningssikker-
het, samt nye statistikker over den sirkulære 
økonomien.

12)Statistikker av høy kvalitet som utvikles, utar-
beides og formidles innenfor rammen av pro-
grammet, særlig statistikker over nyskaping, 
forskning og utvikling, sosialstatistikk, miljø-

statistikk samt energi- og transportstatistikk, 
bør gjøre det mulig å overvåke målene for De 
forente nasjoners 2030-dagsorden for bære-
kraftig utvikling, som skal fastsettes på unions- 
og medlemsstatsplan, og på den måten bidra 
til å nå disse målene.

13)Det bør gjøres mer for å forbedre kvalitative 
og kvantitative opplysninger som bidrar til å 
gjøre nasjonalregnskapene fullstendige og 
dermed gjør det mulig å foreta bedre bereg-
ninger av skattegap og skatteunndragelse.

14)Forlengelsen av programmet er en mulighet 
som bør benyttes til å foreta tilpasninger og 
gjenspeile de nye retningslinjene, særlig i tråd 
med Visjon 2020 fra det europeiske statistikk-
system (ESS), for å utfylle de eksisterende 
målene, den løpende prioriteringen og tilgan-
gen til data i en situasjon der Unionen står 
overfor store utfordringer når det gjelder øko-
nomisk utvikling og sosial utjevning. Den bør 
sikre fortsatt samarbeid mellom Kommisjonen 
(Eurostat) og de nasjonale statistikkontorene, 
og bør sikre regelmessig dialog med Den 
europeiske rådgivende komité for statistikk 
opprettet ved europaparlaments- og rådsbe-
slutning nr. 234/2008/EF5. Den bør også sikre 
samordning mellom ESS og Det europeiske 
system av sentralbanker. Kommisjonen (Euro-
stat) bør overvåke medlemsstatenes overhol-
delse av retningslinjene for europeisk statis-
tikk (heretter kalt «retningslinjene»).

15)Det er særlig viktig å måle områder med høy 
arbeidsløshet, herunder arbeidsløshet blant 
ungdommer i grenseregioner.

16)En egnet økning i budsjettet for statistikk på 
unionsplan bør støtte endringene av program-
met og det løpende arbeidet med å effektivi-
sere ESS ved å gi betydelig merverdi og resul-
tater for å forbedre datakvaliteten gjennom 
store prosjekter, strukturelle vektstangvirknin-
ger og stordriftsfordeler som kan forbedre sta-
tistikksystemene i alle medlemsstater.

17)I denne forordning fastsettes en finansiell 
ramme for forlengelsen av programmet for 
tidsrommet 2018–2020, som skal utgjøre det 
viktigste referansebeløpet, slik det er definert i 
nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. 
desember 2013 mellom Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin, 
om samarbeid på budsjettområdet og om for-

5 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 234/2008/EF av 
11. mars 2008 om opprettelse av Den europeiske rådgi-
vende komité for statistikk og om oppheving av rådsbeslut-
ning 91/116/EØF (EUT L 73 av 15.3.2008, s. 13).
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svarlig økonomistyring6, for Europaparlamen-
tet og Rådet under den årlige budsjettbehand-
lingen.

18)Ved forlengelsen av programmet bør Kommi-
sjonen (Eurostat) ta særlig hensyn til følgene 
av en medlemsstats uttreden av Unionen.

19) Ettersom målet for denne forordning, som er å 
forlenge programmet for tidsrommet 2018–
2020, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av med-
lemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 
omfang og virkninger bedre kan nås på unions-
plan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 
nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i trak-
taten om Den europeiske union. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 
artikkel går denne forordning ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå dette målet.

20)I samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009 
er utkastet til forslag om forlengelse av pro-
grammet for tidsrommet 2018–2020 framlagt 
til forhåndsvurdering for Komiteen for det 
europeiske statistikksystem («ESS-komi-
teen»), Den europeiske rådgivende komité for 
statistikk og Komiteen for penge-, finans- og 
betalingsbalansestatistikk nedsatt ved råds-
beslutning 2006/856/EF7.

21)Forordning (EU) nr. 99/2013 bør derfor 
endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EU) nr. 99/2013 gjøres følgende 
endringer:
1) I artikkel 1 skal nytt ledd lyde:

«Programmet skal forlenges for tidsrom-
met 2018–2020.»

2) Artikkel 3 skal lyde:
«Artikkel 3
Virkeområde
I denne forordning fastsettes programplanleg-
gingsrammen for utvikling, utarbeiding og for-
midling av europeisk statistikk samt hovedom-
rådene og målene for de planlagte tiltakene for 
tidsrommet 2013−2020 i samsvar med artikkel 
13 og 14 i forordning (EF) nr. 223/2009.»

3) I artikkel 7 nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Den finansielle rammen for gjennomførin-

gen av programmet for 2018–2020 skal være 

218,1 millioner euro, som dekkes av program-
perioden 2014–2020.»

4) Artikkel 9 skal lyde:
«Artikkel 9
Ettårige arbeidsprogrammer
For å kunne gjennomføre programmet skal 
Kommisjonen vedta ettårige arbeidsprogram-
mer som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 17 
i forordning (EF) nr. 223/2009, og som angir 
mål og forventede resultater i samsvar med de 
generelle og særlige målene som er omhandlet 
i artikkel 4 nr. 1 og 2 i denne forordning. Kom-
misjonen skal sikre at det legges tilstrekkelig 
vekt på tiltak rettet mot å fremme overholdelse 
av retningslinjene for europeisk statistikk. 
Hvert ettårige arbeidsprogram skal oversen-
des til Europaparlamentet til orientering.»

5) Artikkel 13 skal lyde:
«Artikkel 13
Beskyttelse av Unionens finansielle 
interesser
1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å 

sikre at Unionens finansielle interesser 
beskyttes ved gjennomføringen av virksom-
het som er finansiert i henhold til denne for-
ordning, gjennom forebyggende tiltak mot 
bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 
virksomhet, gjennom effektive kontroller 
og, dersom det avdekkes uregelmessig-
heter, gjennom inndrivelse av urettmessig 
utbetalte beløp samt, når det er hensikts-
messig, gjennom administrative og økono-
miske sanksjoner som er virkningsfulle, 
står i forhold til overtredelsen og virker 
avskrekkende.

2. Kommisjonen eller dens representanter og 
Revisjonsretten skal ha myndighet til å 
utføre revisjon, på grunnlag av dokumenter 
og inspeksjoner på stedet, hos alle til-
skuddsmottakere, leverandører og underle-
verandører som har mottatt unionsmidler 
gjennom programmet.

3. Det europeiske kontor for bedrageribe-
kjempelse (OLAF) kan foreta undersøkel-
ser, herunder kontroller og inspeksjoner på 
stedet, i samsvar med bestemmelsene og 
framgangsmåtene fastsatt i europaparla-
ments- og rådsforordning (EU, Euratom) 
nr. 883/20138 og rådsforordning (Euratom, 

6 EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1.
7 Rådsbeslutning 2006/856/EF av 13. november 2006 om 

nedsettelse av en komité for penge-, finans- og betalings-
balansestatistikk (EUT L 332 av 30.11.2006, s. 21).

8 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013 av 11. september 2013 om undersøkelser som 
foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse 
(OLAF) og om oppheving av europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EF) nr. 1073/1999 og rådsforordning (Euratom) 
nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, s. 1).



10 Prop. 84 S 2017–2018
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om 

forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020
EF) nr. 2185/969, for å fastslå om det har 
forekommet bedrageri, korrupsjon eller 
annen ulovlig virksomhet som påvirker 
Unionens økonomiske interesser i forbin-
delse med en avtale om tilskudd, en beslut-
ning om tilskudd eller en kontrakt som 
finansieres gjennom programmet.

4. Uten at nr. 1–3 berøres, skal samarbeidsav-
taler med tredjestater og internasjonale 
organisasjoner, kontrakter, avtaler om til-
skudd og beslutninger om tilskudd som føl-
ger av gjennomføringen av denne forord-
ning, inneholde bestemmelser som uttryk-
kelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og 
OLAF myndighet til å gjennomføre slike 
revisjoner og undersøkelser i samsvar med 
deres respektive kompetanse.

5. Dersom gjennomføringen av et tiltak helt 
eller delvis utkontrakteres eller underkon-
trakteres, eller dersom den krever at det til-
deles en innkjøpskontrakt eller gis finansi-
ell støtte til en tredjemann, skal kontrakten, 
avtalen om tilskudd eller beslutningen om 
tilskudd omfatte leverandørens eller motta-
kerens forpliktelse til å kreve at en eventu-
ell berørt tredjemann uttrykkelig anerkjen-
ner den myndighet som er tillagt Kommi-
sjonen, Revisjonsretten og OLAF, uten at 
det berører nr. 1–3.

6) I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) Nytt nummer skal lyde:

«2a.Innen 31. desember 2019 skal Kommi-
sjonen (Eurostat) framlegge for ESS-
komiteen en framdriftsrapport om gjen-
nomføringen av programmet. I denne 
rapporten skal det redegjøres for Kom-
misjonens (Eurostats) syn på utsiktene 
for programmet innenfor den flerårige 
finansielle rammen som begynner i 
2021. Denne rapporten skal også fram-
legges for Europaparlamentet og 
Rådet.»

b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Innen 31. desember 2021 skal Kommi-

sjonen, etter samråd med ESS-komiteen 
og Den europeiske rådgivende komité 
for statistikk, legge fram en endelig eva-
lueringsrapport om gjennomføringen 
av programmet for Europaparlamentet 

og Rådet. Rapporten skal særlig vur-
dere
a) resultatet av omprioriteringen og 

kostnadsvurderingen av statistiske 
produkter,

b) de tiltakene ESS har truffet for å 
redusere medlemsstatenes gjen-
nomførings- og produksjonskostna-
der og for å begrense den samlede 
byrden som følger av de statistikk-
prosjektene og -områdene som 
omfattes av programmet,

c) framskrittene med hensyn til 
enklere og mer brukervennlig til-
gang til offisiell statistikk, herunder 
opplysninger på Eurostats nettsted, 
og

d) framskrittene med hensyn til bedre 
datatilgjengelighet, herunder med 
hensyn til virksomhet knyttet til 
samfunnsøkonomi og Europa 2020-
indikatorene.»

7) Vedlegget til forordning (EU) nr. 99/2013 
endres i samsvar med vedlegget til denne for-
ordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter 
at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle deler og kom-
mer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2017.

Vedlegg

I vedlegget til forordning (EU) nr. 99/2013 gjøres 
følgende endringer:
1) Overskriften i vedlegget skal lyde:

«Statistisk infrastruktur og mål for det eu-
ropeiske statistikkprogram 2013−2020».

2) I innledningen gjøres følgende endringer:
a) Første og annet ledd skal lyde:

«Gjennomføring av Unionens politikk 
krever sammenliknbare og pålitelige stati-
stiske opplysninger av høy kvalitet om øko-
nomiske, sosiale, territoriale forhold og 

9 Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 
11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet 
som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske fel-
lesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre 
uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.).»

For Europaparlamentet
A. Tajani
President

For Rådet
M. Maasikas
Formann
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miljø i Unionen som helhet og på nasjonalt 
og regionalt plan. Europeisk statistikk er 
også viktig for Unionen ved at den gjør det 
mulig for allmennheten og europeiske bor-
gere å forstå og delta i den demokratiske 
prosessen og i debatten om Unionens til-
stand i dag og i framtiden.

Programmet utgjør den rettslige ram-
men for utvikling, utarbeiding og formid-
ling av europeisk statistikk for tidsrommet 
2013−2020.»

b) Fjerde ledd skal lyde:
«Statistikk som utvikles, utarbeides og 

formidles i tråd med programmet, bidrar til 
gjennomføring av Unionens politikk som 
omhandlet i TEUV, i «Europa 2020» og dens 
respektive flaggskipinitiativer samt i annen 
politikk som inngår i Kommisjonens strate-
giske prioriteringer.»

3) Under «Mål» skal mål 1 lyde:
«– Mål 1: Å levere statistiske opplysninger til 

rett tid og på en kostnadseffektiv måte, uten 
unødvendig dobbeltarbeid, som støtter 
utviklingen, overvåkingen og evalueringen 
av Unionens politikk, og som på egnet måte 
avspeiler prioriteringene og samtidig opp-
rettholder en balanse mellom økonomi, 
sosiale og territoriale behov og miljø og iva-
retar behovene hos et bredt spekter av bru-
kere av europeisk statistikk, herunder 
andre beslutningstakere, forskere, foretak 
og europeiske borgere i alminnelighet.»

4) Under «I. Statistiske produkter» gjøres føl-
gende endringer:
a) I punkt 1.1 «Europa 2020» skal første ledd 

lyde:
«Godkjenningen av «Europa 2020» har i 

høy grad formet den strategiske dagsorde-
nen for unionspolitikken og den nasjonale 
politikken i de kommende årene. Under 
denne dagsordenen er det inngått avtale 
om en rekke mål og initiativer som ESS skal 
levere statistiske indikatorer for på en 
rekke områder, for eksempel bedring av vil-
kårene for innovasjon, forskning og utvik-
ling, fremming av anstendige arbeidsplas-
ser, fremming av likestilling mellom kvin-
ner og menn, oppfyllelse av Unionens 
klima- og energimål, effektiv ressursbruk, 
bedre utdanning, herunder reduksjon av 
antall elever som slutter på skolen for tidlig, 
økt livslang yrkesrettet opplæring og læ-
ringsmobilitet, sunn og aktiv alderdom, 
fremming av sosial integrasjon, og reduk-
sjon av fattigdom. Statistikkene skal innde-

les etter kjønn når det er hensiktsmessig 
for å forstå hva kjønnsbasert forskjellsbe-
handling innebærer, med særlig oppmerk-
somhet rettet mot kjønnsbasert vold.»

b) Under mål 1.1.1 gjøres følgende endringer:
i) Første ledd skal lyde:

«Å levere statistiske opplysninger av 
høy kvalitet til rett tid for det europeiske 
semesteret, for å kunne overvåke gjen-
nomføringen av «Europa 2020». Nye in-
dikatorer skal i den grad det er mulig, 
bygge på tilgjengelige statistiske data.»

ii) Annet ledd fjerde strekpunkt skal lyde:
«– sysselsettingsindikatorer som skil-

ler mellom heltids- og deltidsarbeid 
og mellom tidsbegrensede kontrak-
ter og faste ansettelser, samt indika-
torer for arbeidsløshet som tar 
høyde for personer som deltar i 
arbeidsmarkedstiltak, for eksempel 
opplæring. Disse indikatorene bør 
også omfatte opplysninger om 
kjønnsbaserte skiller.»

c) Under mål 1.2.1 erstattes annet ledd annet 
strekpunkt med følgende strekpunkter:
«– statistisk underlag for en styrket stabili-

tets- og vekstpakt, særlig med sikte på 
utarbeiding og levering av statistikk av 
høy kvalitet om offentlig underskudd og 
gjeld,

– statistisk underlag for effektiv overvå-
king av økonomiske ulikheter,».

d) Under mål 1.3.1 gjøres følgende endringer:
i) Første ledd skal lyde:

«Å bedre de indikatorer og statis-
tiske opplysninger om økonomisk glo-
balisering og globale verdikjeder som 
er til rådighet for beslutningstakere i 
Unionen og for allmennheten. Disse 
opplysningene bør muliggjøre en bedre 
forståelse av de økonomiske, sosiale og 
miljømessige virkningene av globalise-
ringen.»

ii) I annet ledd erstattes tredje strekpunkt 
med følgende strekpunkter:
«– levering av data som muliggjør en 

analyse av de positive og negative 
følgene for unionsmarkedet, særlig 
Unionens arbeidsmarked,

– analyse av globale verdikjeder, even-
tuelt ved egnede kryssløpstabeller, 
og utenrikshandels- og foretaks-
statistikk, herunder sammenknyt-
ting av mikrodata, og samordning av 
resultatene av denne analysen med 
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internasjonale initiativer som er av 
interesse for Unionen, og».

e) Punkt 2 «Regnskapssystemer» skal lyde:
«2. Regnskapssystemer

Kommisjonsmeldingen av 20. au-
gust 2009 kalt «GDP and beyond: Mea-
suring progress in a changing world» 
(heretter kalt «GDP and beyond») og 
offentliggjøringen av Stiglitz-Sen-Fito-
ussi-rapporten om måling av økono-
miske resultater og sosial utvikling har 
gitt nye impulser til å ta tak i den store 
utfordringen for ESS, som er å oppnå 
bedre statistikk om overgripende 
spørsmål og en mer integrert statistikk 
som kan beskrive komplekse sosiale, 
miljømessige og økonomiske forhold ut 
over de tradisjonelle målene på økono-
misk produksjon. I arbeidet med «GDP 
and beyond» innenfor ESS legges det 
vekt på tre prioriterte områder: stati-
stikker for husholdningssektoren og 
statistikker over fordelingen av inntek-
ter, forbruk og formue; måling av livs-
kvalitet på en flerdimensjonal måte; og 
måling av miljømessig bærekraft. De 
nye verdensomspennende målene for 
en bærekraftig utvikling, som ble ved-
tatt i 2015, gir ytterligere impulser. Det 
europeiske nasjonal- og regionalregn-
skapssystem (ENS) utgjør en integrert 
og konsekvent ramme for all økono-
misk statistikk, men bør utfylles med 
andre indikatorer for å kunne gi mer ut-
tømmende opplysninger til bruk i poli-
tikkutformingen og beslutningstakin-
gen. En fullstendig gjennomføring av 
ENS 2010 vil bli støttet gjennom 
regelmessige kvalitets- og samsvar-
svurderinger, idet det tas hensyn til at 
unntakene utløper suksessivt fram til 
2020, og vil medføre ytterligere forbe-
dringer av indikatorenes aktualitet og 
tilgjengelighet.»

f) Punkt 2.1 «Økonomiske og sosiale resulta-
ter» skal lyde:
«2.1.Økonomiske og sosiale resultater

Den økonomiske krisen har under-
streket behovet for makroøkonomiske 
indikatorer av høy kvalitet, slik at det 
blir enklere å forstå og analysere kon-
junktursvingningene og deres innvirk-
ning på samfunnet og dermed også let-
tere å treffe beslutninger. En stadig mer 
globalisert produksjon krever en enhet-

lig ramme som gjør det lettere å tolke og 
integrere statistikk fra ulike områder.

g) Under mål 2.1.1 gjøres følgende endringer i 
annet ledd:
i) Annet strekpunkt skal lyde:

«– utarbeiding av indikatorer for inn-
tekts-, forbruks- og formuefordelin-
gen mellom husholdningene, og 
avstemming av aggregerte nasjonal-
regnskaper med data fra hushold-
ningsundersøkelser eller admini-
strative data,».

ii) Fjerde strekpunkt erstattes med føl-
gende strekpunkter:
«– styrking av forbindelsene med 

nasjonalregnskapene på områdene 
sosialomsorg, helse og utdanning,

– utarbeiding av en ramme for måling 
av livskvalitet, som styrker hushold-
ningsperspektivet i nasjonalregn-
skapene,

– utarbeiding av indikatorer knyttet til 
«GDP and beyond», som måler 
miljømessig bærekraft og eksterne 
virkninger i et nasjonalregn-
skapsperspektiv,».

iii) Følgende strekpunkter innsettes etter 
femte strekpunkt:
«– videreutvikling av aktuelle sosiale 

indikatorer, herunder avanserte tek-
nikker for korttidsprognoser og hur-
tigberegninger,

– støtte til internasjonal utveksling av 
makroøkonomiske data for å minske 
byrden for produsenter av data og 
forbedre tilgangen til sammenlign-
bare og ensartede data for bru-
kerne,

– utvikling og finjustering av aggre-
gerte indikatorer for inntekt og 
aspekter ved formueforskjeller,

– måling og analyse av kjønnsbaserte 
forskjeller, herunder lønnsforskjel-
ler,».

h) Under mål 2.1.2 skal annet ledd siste strek-
punkt lyde:
«– tilgang til og utvidelse av harmonisert 

boligprisstatistikk for alle medlemssta-
ter.»

i) Under mål 2.2.1 skal annet ledd lyde:
«Målet skal nås ved hjelp av

– videreutvikling av et helhetlig system 
med miljøregnskap som et «satel-
littregnskap» til nasjonalregnskapet, 
med opplysninger om utslipp til atmo-
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sfæren, energiforbruk, strømmer av 
naturressurser, handel med råstoffer, 
miljøavgifter og utgifter til miljøvern, 
herunder eventuelt grønn vekst / 
grønne offentlige innkjøp,

– videreutvikling av eksperimentelle øko-
systemregnskaper som ville tillate bruk 
av eksisterende data, herunder data 
sammenstilt av Unionens institusjoner, 
organer, kontorer eller byråer som en 
del av et initiativ for langsiktig datainte-
grering,

– videreutviklingsarbeid for bedre bruk 
av eksisterende datainnsamlinger i sta-
tistikk knyttet til klimaendringer, og

– videreutvikling av indikatorer som 
måler «miljøavtrykk» på grunnlag av 
eksisterende data.»

j) Under mål 3.1.1 gjøres følgende endringer:
i) Første ledd skal lyde:

«Å øke effektiviteten i prosessene 
for utarbeiding av statistikk. I tråd med 
dagsordenen for bedre regelverksutfor-
ming må det eksisterende regelverket 
knyttet til søylen foretaksstatistikk til-
passes. I denne sammenheng bør det 
tas behørig hensyn til de begrensede 
ressursene som er til rådighet for pro-
dusenter, og til den samlede byrden for 
oppgavegiverne i tråd med Kommisjo-
nens program for målrettet og effektiv 
regelverksutforming (REFIT). Å levere 
statistikk av høy kvalitet om nøkkelom-
råder der foretakene står i sentrum, for 
eksempel foretaksstatistikk, konjunktu-
rindikatorer, investering i menneskelig 
kapital og kompetanse, internasjonale 
transaksjoner, globalisering, overvå-
king av det indre marked, FoU og inno-
vasjon samt turisme. Det bør legges 
særlig vekt på at data er tilgjengelige i 
industri- og tjenestesektorer med høy 
verdiskapning, særlig innenfor den 
grønne økonomien, den digitale økono-
mien, samarbeidsøkonomien, helseøko-
nomien, utdanningsøkonomien og den 
sosiale økonomien.»

ii) Annet ledd første strekpunkt skal lyde:
«– viderebruk av data som finnes i sta-

tistikksystemet eller i samfunnet, 
innføring av et felles rettslig grunn-
lag for foretaksstatistikk, og utarbei-
ding av felles infrastruktur og felles 
verktøy,».

k) Under mål 3.2.1 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd skal lyde:
«Å levere statistikk over de viktigste 

sosialpolitiske områdene der borgeren 
står i sentrum, for eksempel velferd, 
bærekraft, sosial utjevning, fattigdom, 
ulikheter, demografiske utfordringer 
(særlig en aldrende befolkning, avfolk-
ning, befolkningsspredning og migra-
sjon), arbeidsmarkedet, utdanning og 
opplæring (herunder barns skolegang, 
voksenopplæring, yrkesrettet utdan-
ning og læringsmobilitet for unge), kul-
tur, fysisk aktivitet, livskvalitet, sikker-
het, helse, funksjonshemning, forbruk, 
fri bevegelighet og det indre marked, 
mobilitet for unge, teknologisk innova-
sjon og nye livsstilsvalg. Denne statistik-
ken skal inndeles etter kjønn når det er 
hensiktsmessig, for grupper som er av 
særlig interesse for beslutningstakere 
på det sosialpolitiske området. Priorite-
ringer skal skje i samsvar med artikkel 
6. I tråd med dagsordenen for bedre re-
gelverksutforming må det eksisterende 
regelverket knyttet til søylen sosialsta-
tistikk tilpasses. I denne sammenheng 
bør det tas behørig hensyn til de be-
grensede ressursene som er til rådighet 
for produsenter, og til den samlede byr-
den for oppgavegiverne i tråd med RE-
FIT.»

ii) Annet ledd fjerde strekpunkt skal lyde:
«– levering av statistikk over inntekts-

forskjeller, med indikatorer som for 
eksempel Gini-indeksen og utarbei-
dingen av høyeste desiler for inn-
tektsfordeling, som gir en sammen-
liknbar nasjonal hovedindikator, 
samt data om ulik tilgang til grunn-
leggende goder og tjenester,».

iii) I annet ledd erstattes sjuende strek-
punkt med følgende strekpunkter:
«– gjennomføring av tiltak i arbeidspro-

grammet om integrering av migra-
sjonsstatistikk, idet det tas hensyn til 
nye utfordringer, særlig den interna-
sjonale utviklingen,

– levering av befolkningsprognoser 
med årlige ajourføringer,

– utarbeiding av omfattende indikato-
rer for innvandreres situasjon i Uni-
onen,

– videre samarbeid med spesialiserte 
organer og organisasjoner om flykt-
ningers situasjon,
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– utvikling av en metode for frivillig 
undersøkelse av kjønnsbasert vold, i 
samarbeid med de europeiske insti-
tusjonene, organene, kontorene og 
byråene som arbeider på dette områ-
det,

– innføring av et felles rettslig grunn-
lag for sosialstatistikk, og utarbei-
ding av felles infrastruktur og felles 
verktøy,»

l) I punkt 3.3 «Geodata-, miljø- og landbruks-
statistikk og statistikk over andre sektorer» 
skal tredje ledd lyde:

«Landbruk vil fortsatt være et viktig po-
litikkområde for Unionen. Den felles land-
brukspolitikken understreker behovet for 
levedyktig næringsmiddelproduksjon, for 
bærekraftig forvaltning av naturressurser 
og klimatiltak, og for balansert territorial 
utvikling, som er hovedmålene for denne 
politikken. Det vil bli lagt vekt på ulike as-
pekter ved miljø, biologisk mangfold / øko-
systemer, økonomi, menneskers helse og 
sikkerhet samt sosiale spørsmål.»

m) Under mål 3.3.1 gjøres følgende endringer:
i) Første ledd skal lyde:

«Å støtte kunnskapsbasert poli-
tikkutforming med økt og mer fleksibel 
bruk av geografisk informasjon kombi-
nert med statistiske opplysninger om 
sosiale og territoriale forhold, økonomi 
og miljø for regioner, regionale typolo-
gier, byer og urbaniseringsgrad.»

ii) I annet ledd tilføyes følgende strekpunk-
ter:
«– innføring av statistikk over areal-

bruk og arealdekke,
– samordning av statistiske data for 

regioner, byer og territoriale typolo-
gier.»

n) Under mål 3.3.3 gjøres følgende endringer:
i) Følgende ledd innsettes etter første 

ledd:
«I tråd med Kommisjonens priorite-

ringer for Den europeiske energiunio-
nen, og i størst mulig utstrekning på 
grunnlag av eksisterende data, vil det 
bli lagt særlig vekt på statistikk knyttet 
til energiforbruk, energieffektivitet, for-
nybare energikilder, energiavhengig-
het, aspekter ved energifattigdom og 
forsyningssikkerhet og den sirkulære 
økonomien. Videre vil energistatistik-
kene måtte støtte rammen for klima- og 
energipolitikken fram til 2030, som har 

som mål å gjøre Unionens økonomi og 
energisystem mer konkurransedyktige, 
sikre og bærekraftige.»

ii) I annet ledd tilføyes følgende strek-
punkt:
«– energiavhengighet og forsynings-

sikkerhet.»
o) Under mål 3.3.4 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd skal lyde:
«Å levere statistikk over jordbruk, 

fiskeri og skogbruk for utvikling og 
overvåking av den felles landbruks- og 
fiskeripolitikken i overensstemmelse 
med viktige mål for Unionens strategi 
knyttet til bærekraft og utvikling av 
landdistriktene gjennom å drive jevnlig 
virksomhet knyttet til utvikling, utarbei-
ding og formidling av statistikk. I tråd 
med dagsordenen for bedre regelverks-
utforming må det eksisterende regel-
verket knyttet til landbruksstatistikk til-
passes. I denne sammenheng bør det 
tas behørig hensyn til de begrensede 
ressursene som er til rådighet for pro-
dusenter, og til den samlede byrden for 
oppgavegiverne i tråd med REFIT.»

ii) I annet ledd tilføyes følgende strekpunk-
ter:
«– utarbeiding og gjennomføring av 

den planlagte landbrukstellingen i 
2020,

– innføring av et felles rettslig grunn-
lag for landbruksstatistikk, og utar-
beiding av felles infrastruktur og fel-
les verktøy.»

5) I del II «Metoder for utarbeiding av europeisk 
statistikk» gjøres følgende endringer:
a) Innledningen skal lyde:

«ESS står i dag overfor en rekke utfor-
dringer. Forventningene til de europeiske 
statistikkenes omfang, kvalitet og sammen-
lignbarhet stiger. Som følge av globaliserin-
gen har det oppstått en kompleks virkelig-
het som må fanges opp av offisiell statistikk 
og skaper metodiske utfordringer. Den sta-
dig økende tilgangen til data fra private og 
offentlige leverandører gir mulighet for å 
forbedre den offisielle statistikkens aktuali-
tet og relevans og for å redusere svarbyr-
den. For å håndtere disse utfordringene vil 
ESS, som samtidig har begrensede ressur-
ser, gradvis gjennomføre strategiske mål 
som er fastsatt i ESS' Visjon 2020, på grunn-
lag av en helhetlig tilnærming for å oppnå 
høyere kvalitet og effektivitet gjennom
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– å delta proaktivt i en regelmessig dialog 
med brukerne for bedre å forstå deres 
behov, idet det erkjennes at ulike bru-
kergrupper har ulike behov som må 
håndteres på riktig måte,

– å levere produkter og tjenester av høy 
kvalitet og anvende en kvalitetsbasert 
tilnærming til forvaltningen, organise-
ringen og styringen av ESS,

– å basere statistiske produkter og tjenes-
ter på både tradisjonelle undersøkelser 
og andre kilder, herunder administra-
tive data, geodata og, om mulig, stor-
data,

– å få tilgang til ny datakilder, utforme 
metoder og finne egnet teknologi med 
sikte på å bruke slike datakilder for å 
utarbeide europeiske statistikker på en 
pålitelig måte,

– å effektivisere utarbeidingen av stati-
stikk gjennom ytterligere å intensivere 
delingen av kunnskap, erfaringer og 
metoder, men også ved å dele verktøy, 
data, tjenester og ressurser når det er 
nødvendig og behørig begrunnet. Sam-
arbeidet vil bygge på avtalte standarder 
og felles aspekter ved den teknologiske 
og statistiske infrastrukturen,

– å innføre en strategi for formidling av og 
kommunikasjon om europeisk statis-
tikk, som er tilstrekkelig fleksibel til at 
den kan tilpasses til nye teknologier, gir 
veiledning i en verden preget av datare-
volusjonen og fungerer som en pålitelig 
søyle for demokratiet.»

b) Under mål 1.1 erstattes tredje ledd første 
strekpunkt med følgende strekpunkter:
«– innføring av en ny integrert, effektiv og 

formålstjenlig kvalitetssikringsordning 
som bygger på retningslinjene for euro-
peisk statistikk og ESS' ramme for kva-
litetssikring,

– vurdering av overholdelsen av retnings-
linjene for europeisk statistikk,».

c) Under mål 4.1 gjøres følgende endringer:

i) Følgende ledd innsettes før første ledd:
«Europeiske borgere bør enkelt og 

uhindret kunne ty til europeisk stati-
stikk slik at de kan bruke slike data i for-
bindelse med utdanning og beslutnings-
taking. Dette målet vil bli oppfylt ved at 
europeisk statistikk gjøres mer bruker-
vennlig og at det gis lettere tilgang til 
data. Det bør legges særlig vekt på å 
gjøre det lettere å gjenfinne og konver-
tere statistiske data for praktisk bruk, 
herunder gjennom grafer og kart. Flere 
borgere bør dra nytte av europeiske sta-
tistikker og dermed bidra til at formid-
lingen av statistiske opplysninger i hele 
samfunnet forbedres på en effektiv 
måte.»

ii) I femte ledd tilføyes følgende strek-
punkt:
«– identifisering av nåværende og fram-

tidige databehov for å levere spesial-
tilpassede sluttbrukerprodukter og -
tjenester for flere ulike formål.»

d) Under mål 5.1 innsettes følgende strek-
punkt etter fjerde ledd tredje strekpunkt:
«– analyse av behovene for ny kompetanse 

knyttet til datavitenskap og integrerin-
gen av den i opplæringsprogrammer,».

6) I del III «Partnerskap» innsettes følgende 
strekpunkter etter annet ledd fjerde strek-
punkt under mål 1.4:
«– økt bevisst hos europeiske borgere om vik-

tigheten av offisielle statistikker og formid-
lingen av disse statistikkene til alle berørte 
parter, ved å feire den europeiske statistikk-
dagen 20. oktober hvert år,

– formidling av relevante statistiske data for å 
støtte den europeiske naboskapspolitikken 
og de respektive assosieringsavtalene,

– fremming av europeiske verdier og initiati-
ver, for eksempel retningslinjene for euro-
peisk statistikk, ESS' ramme for kvalitets-
sikring, og standardiserings- og harmonise-
ringsmetoder i forbindelse med tredje-
stater og regioner,».



   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI


	Prop. 84 S
	1 Bakgrunn
	2 Generelt om det europeiske statistikkprogrammet
	3 Nærmere om forlengelsen av programmet til 2020
	4 Konstitusjonelle forhold
	5 Beslutningen i EØS-komiteen
	6 Økonomiske og administrative konsekvenser
	7 Vurdering og tilråding
	Forslag
	til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020
	I

	Vedlegg 1
	EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk

	Vedlegg 2
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1951 av 25. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–2017 ved å forlenge programmet til 2020



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


