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VERORDENING (EG) Nr. ... /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                          

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een

steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 258, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 270 E van 25.9.2001, blz. 23.
2 PB C 48 van 21.2.2002, blz. 67.
3 Advies van het Europees Parlement van 11 december 2001 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van .... (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ... (nog niet bekendgemaakt
in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproef-

enquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap 1 bevat de basisvoorschriften voor een

steekproefenquête naar de arbeidskrachten die zo is opgezet dat vergelijkbare statistische

informatie over de omvang, de structuur en de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de

werkloosheid in de lidstaten wordt verkregen.

(2) In het Actieplan voor de statistische eisen van de EMU, waaraan de Raad op 19 januari 2001

zijn goedkeuring hechtte, werd een snelle implementatie door alle lidstaten van de ingevolge

Verordening (EG) nr. 577/98 vereiste doorlopende steekproefenquête naar de arbeids-

krachten als prioritaire actie aangemerkt.

(3) Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 577/98 is nu voldoende tijd verstreken

om alle lidstaten in staat te stellen de maatregelen te treffen en de verbintenissen aan te gaan

die nodig zijn voor een volledige tenuitvoerlegging van die verordening; dit is echter nog

niet door alle lidstaten gedaan. Daarom moet de afwijking op grond waarvan de lidstaten

zich tot een jaarlijkse enquête kunnen beperken, aan een tijdslimiet worden gebonden.

(4) De voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 vereiste maatregelen dienen te

worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden 2.

(5) Verordening (EG) nr. 577/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) Het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom 3 ingestelde Comité statistisch programma is overeen-

komstig artikel 3 van dat besluit geraadpleegd,

                                                
1 PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
3 PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 577/98 wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1 wordt de tweede alinea vervangen door:

"Bij de enquête gaat het om een doorlopende enquête die kwartaal- en jaarresultaten oplevert;

gedurende een overgangsperiode die niet langer duurt dan tot en met 31 december 2002,

houden lidstaten die niet in staat zijn een doorlopende enquête te houden, in plaats daarvan

evenwel in het voorjaar een jaarlijkse enquête.

In afwijking hiervan duurt de overgangsperiode:

a) voor Italië tot en met 31 december 2003;

b) voor Duitsland tot en met 31 december 2004 mits Duitsland elk kwartaal vervangende

schattingen verstrekt van de belangrijkste steekproefenquête-aggregaten naar de

arbeidskrachten alsmede jaarlijkse gemiddelde schattingen van sommige specifieke

steekproefenquête-aggregaten naar de arbeidskrachten.";
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2) artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

Procedure

l. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Besluit 89/382/EEG (*), Euratom, ingestelde

Comité statistisch programma.

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit

1999/468/EG (**) van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

___________________

(*) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.
(**) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.".
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 13 juni 2001 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

(EG) nr. 577/98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeids-

krachten in de Gemeenschap.

2. Het voorstel is gebaseerd op artikel 285 van het Verdrag, hetgeen betekent dat de in

artikel 251 van het Verdrag omschreven medebeslissingsprocedure met het Europees

Parlement van toepassing is.

3. Het Europees Parlement heeft het Commissievoorstel in eerste lezing zonder amen-

dementen goedgekeurd op 11 december 2001.

4. Het Economisch en Sociaal Comité heeft zijn advies uitgebracht op 14 januari 2002.

5. Op 15 april 2002 heeft de Raad overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Doel van het voorstel is, Verordening (EG) nr. 577/98 te wijzigen om te waarborgen dat alle

lidstaten een doorlopende steekproefenquête naar de arbeidskrachten uitvoeren. Het voorstel

behelst de intrekking van de mogelijkheid voor lidstaten die problemen met de uitvoering van

een doorlopende enquête hebben, om slechts een jaarlijkse enquête uit te voeren.

Tevens worden de comitologiebepalingen van de verordening aangepast, overeenkomstig

Besluit 1999/648/EG van de Raad van 28 juni 1999.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt volgt het door het Europees Parlement goedgekeurde

Commissievoorstel, doch voegt afwijkingen toe voor Italië en Duitsland, om deze landen in

staat te stellen de nodige technische voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van een

doorlopende enquête.

In het geval van Italië geldt die afwijking voor een jaar, tot eind 2003.

In het geval van Duitsland geldt de afwijking voor twee jaar, tot eind 2004, mits Duitsland elk

kwartaal vervangende schattingen verstrekt van de belangrijkste steekproefenquêtes-

aggregaten naar de arbeidskrachten alsmede jaarlijkse gemiddelde schattingen van sommige

specifieke steekproefenquêtes-aggregaten naar de arbeidskrachten. Door de verstrekking van

die gegevens wordt de integriteit van de statistieken van de EU gevrijwaard gedurende de

overgangsperiode waarin Duitsland geen gegevens van een doorlopende enquête verstrekt,

door ervoor te zorgen dat er frequentere en meer specifieke gegevens beschikbaar zijn dan

momenteel op grond van de jaarlijkse enquête worden verstrekt.

IV. CONCLUSIE

De Raad is van mening dat de in zijn gemeenschappelijk standpunt opgenomen wijzigingen

geheel in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het verordeningsvoorstel en

voorzien in een zo spoedig mogelijke volledige uitvoering van de verordening.

_______________
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2001/0127(COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

(EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar
de arbeidskrachten in de Gemeenschap

1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(COM(2001) 319, COD 2001/127) 13 juni 2001

Advies van het Economisch en Sociaal Comité 28 november 2001

Advies van het Europees Parlement (eerste lezing) 11 december 2001

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 15 april 2002

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De doorlopende enquête naar de arbeidskrachten werd ingevoerd bij Verordening nr.
577/98. Omdat het moeilijk was deze enquête in alle lidstaten op hetzelfde moment
te laten plaatsvinden, was het ingevolge de Verordening van de Raad voor de
lidstaten mogelijk om "…een jaarlijkse enquête in het voorjaar te houden" als ze niet
in staat waren een doorlopende enquête te houden.

Aangezien het nut van de enquête naar de arbeidskrachten aanzienlijk beperkt wordt
als individuele lidstaten geen doorlopende enquête houden, bepaalt de voorgestelde
verordening dat de overgangsperiode waarin lidstaten wordt toegestaan om "…een
jaarlijkse enquête in het voorjaar te houden" uiterlijk in 2002 afloopt.

Het Economisch en Sociaal Comité steunde het voorstel van de Commissie en was
zelf van mening dat de afwijking waarbij lidstaten werd toegestaan om alleen een
jaarlijkse enquête te houden, van beperkte duur moest zijn. Het Comité ging akkoord
met de voorgestelde tijdslimiet.
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3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemeen

Het EP keurde het voorstel van de Commissie in eerste lezing ongewijzigd goed en
vroeg om opnieuw te worden geraadpleegd als de Commissie haar voorstel zou
wijzigen of vervangen.

3.2 Beslissingen inzake de amendementen van het Europees Parlement na de eerste
lezing

3.2.1 Door de Commissie aanvaard en overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt

Geen

3.2.2 Door de Commissie aanvaard, maar niet overgenomen in het gemeenschappelijk
standpunt (standpunt van de Commissie)

Geen

3.3 Nieuwe, door de Raad ingevoerde bepalingen en standpunt van de Commissie

De Raad vroeg een verlenging van de overgangsperiode tot 2003 voor Italië en tot
2004 voor Duitsland.

De Commissie heeft ingestemd met het verzoek van de Raad dat "in afwijking
hiervan [...] de overgangsperiode:

– voor Italië [duurt] tot en met 31 december 2003;

– voor Duitsland [duurt] tot en met 31 december 2004 mits Duitsland elk kwartaal
vervangende schattingen verstrekt van de belangrijkste steekproefenquête-
aggregaten naar de arbeidskrachten alsmede jaarlijkse gemiddelde schattingen van
sommige specifieke steekproefenquête-aggregaten naar de arbeidskrachten."

De Commissie heeft met dit verzoek ingestemd omdat Italië tijdens de
overgangsperiode elk kwartaal op basis van de enquête naar de arbeidskrachten
driemaandelijkse schattingen voor een specifieke week kan verstrekken en omdat
Duitsland de lijst met in te dienen driemaandelijkse schattingen en schattingen van
het jaarlijkse gemiddelde heeft bevestigd.

3.4 Comitologieproblemen die zich bij de goedkeuring van het gemeenschappelijk
standpunt hebben voorgedaan (en door de Commissie ingenomen standpunt)

Geen

4. CONCLUSIE

De Commissie stemt derhalve volledig in met het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad.


