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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek 

inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe 

investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden 

aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen 

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2014)0379), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0038/2014), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 284, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 5 december 20141, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0227/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien het advies van de Europese 

                                                 
1 PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3. 
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Centrale Bank1 bis; 

 _____________________________________ 

 1 bis PB C 31 van 30.1.2015, blz. 3. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Statistische informatie van hoge 

kwaliteit is een openbare dienst die 

essentieel is voor academisch onderzoek 

en voor geïnformeerde besluitvorming 

over het overheidsbeleid. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) De EU-statistieken over de 

betalingsbalans, de internationale handel 

in diensten en buitenlandse directe 

investeringen zijn van essentieel belang 

voor het opstellen van correcte 

economische vooruitzichten en voor 

geïnformeerde economische 

beleidsvorming. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De Commissie moet de bevoegdheid 

hebben tot vaststelling van gedelegeerde 

handelingen in overeenstemming met 

artikel 290 VWEU ter aanvulling of 

wijziging van bepaalde niet-essentiële 

onderdelen van bepaalde 

wetgevingshandelingen, met name om 

rekening te houden met economische, 

sociale en technische ontwikkelingen. De 

Commissie dient ervoor te zorgen dat deze 

gedelegeerde handelingen geen 

aanzienlijke bijkomende administratieve 

belasting met zich meebrengen voor de 

lidstaten en de respondenten. 

(3) De Commissie moet de bevoegdheid 

hebben tot vaststelling van gedelegeerde 

handelingen in overeenstemming met 

artikel 290 VWEU ter aanvulling of 

wijziging van bepaalde niet-essentiële 

onderdelen van bepaalde 

wetgevingshandelingen, met name om 

rekening te houden met economische, 

sociale en technische ontwikkelingen. De 

Commissie dient ervoor te zorgen dat deze 

gedelegeerde handelingen niet méér 

bijkomende administratieve lasten met zich 

meebrengen voor de lidstaten en de 

respondenten dan absoluut noodzakelijk is 

voor de toepassing van deze verordening, 

noch het toepasselijke, onderliggende 

conceptuele kader wijzigen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De bevoegdheid tot vaststelling van 

handelingen in overeenstemming met 

artikel 290 van het Verdrag moet aan de 

Commissie worden gedelegeerd wanneer 

wegens economische of technische 

veranderingen gegevensvereisten moeten 

worden bijgewerkt, met inbegrip van 

indieningstermijnen en herzieningen, 

uitbreidingen en stopzettingen van 

gegevensstromen als bedoeld in bijlage I, 

en wanneer de definities moeten worden 

bijgewerkt die zijn vermeld in bijlage II. 

(6) De bevoegdheid tot vaststelling van 

handelingen in overeenstemming met 

artikel 290 van het Verdrag moet aan de 

Commissie worden gedelegeerd wanneer 

wegens economische of technische 

veranderingen de niveaus geografische 

uitsplitsing, de indeling van institutionele 

sectoren en de uitsplitsing naar 

economische activiteit als bedoeld in 

tabellen 6, 7 en 8 van bijlage I moeten 

worden bijgewerkt, alsook voor het 

specificeren van de gemeenschappelijke 

kwaliteitsnormen, de inhoud van de 

kwaliteitsrapporten en de vereisten voor 

het produceren van de in artikel 5, leden 2 

en 3, vermelde statistieken op voorwaarde 

dat deze bijwerkingen en specificaties 

geen invloed hebben op de 
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rapportagevereisten, noch het 

onderliggende conceptuele kader 

wijzigen. De bevoegdheid tot vaststelling 

van handelingen in overeenstemming met 

artikel 290 van het Verdrag moet aan de 

Commissie worden gedelegeerd wanneer 

bepaalde vereisten van gegevensstromen 

als bedoeld in bijlage I moeten worden 

verwijderd op voorwaarde dat deze 

verwijdering de kwaliteit van de in 

overeenstemming met deze verordening 

geproduceerde statistieken niet 

vermindert. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om eenvormige voorwaarden voor de 

uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 184/2005 te waarborgen, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend met het oog op de 

vaststelling van gemeenschappelijke 

kwaliteitsnormen en harmonisatie van de 

inhoud en de frequentie van de 

kwaliteitsrapporten. Die bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/2011. 

 

(8) Teneinde eenvormige voorwaarden 

voor de uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 184/2005 te waarborgen, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend met het oog op de 

harmonisatie van de inhoud en de 

frequentie van de kwaliteitsrapporten. Die 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 182/2011. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De bestaande goede operationele (12) De bestaande goede operationele 
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samenwerking tussen de nationale centrale 

banken (NCB’s) en de nationale bureaus 

voor de statistiek en tussen Eurostat en de 

Europese Centrale Bank heeft een 

meerwaarde die men moet blijven benutten 

en die verder moet worden ontwikkeld in 

het kader van verbetering van de algehele 

harmonisatie en de kwaliteit van 

betalingsbalansstatistieken, financiële 

statistieken, statistieken betreffende de 

overheidsfinanciën, macro-economische 

statistieken en nationale rekeningen. De 

NCB’s zouden nauw betrokken blijven bij 

de voorbereiding van alle besluiten in 

verband met de BOP, ITS en FDI via hun 

deelname aan de desbetreffende voor de 

BOP, ITS respectievelijk FDI 

verantwoordelijke deskundigengroep van 

de Commissie. De strategische 

samenwerking tussen het ESS en het ESCB 

wordt gecoördineerd binnen het European 

Statistical Forum, ingesteld bij een 

memorandum van overeenstemming over 

de samenwerking tussen de leden van het 

Europees statistisch systeem en de leden 

van het Europees Stelsel van centrale 

banken10 dat is ondertekend op 24 april 

2013. 

samenwerking tussen de nationale centrale 

banken (NCB's) en de nationale bureaus 

voor de statistiek (NSI's) en tussen 

Eurostat en de Europese Centrale Bank 

heeft een meerwaarde die men moet 

blijven benutten en die verder moet worden 

ontwikkeld in het kader van verbetering 

van de algehele harmonisatie en de 

kwaliteit van betalingsbalansstatistieken, 

financiële statistieken, statistieken 

betreffende de overheidsfinanciën, macro-

economische statistieken en nationale 

rekeningen. De NSI's en de NCB's blijven 

nauw betrokken bij de voorbereiding van 

alle besluiten in verband met de BOP, ITS 

en FDI via hun deelname aan de 

desbetreffende voor de BOP, ITS 

respectievelijk FDI verantwoordelijke 

deskundigengroep van de Commissie. De 

samenwerking tussen het ESS en het ESCB 

wordt gecoördineerd binnen het European 

Statistical Forum, ingesteld bij een 

memorandum van overeenstemming over 

de samenwerking tussen de leden van het 

Europees statistisch systeem en de leden 

van het Europees Stelsel van centrale 

banken10 dat is ondertekend op 24 april 

2013. 

__________________ __________________ 

10 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/IT

Y_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU

_ESS_ESCB-EN.PDF 

10 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/

mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Overeenkomstig artikel 127, lid 4, 

en artikel 285, lid 5, van het VWEU moet 

de Commissie de Europese Centrale Bank 
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raadplegen over elk voorstel voor een 

besluit van de Unie op de gebieden die 

onder haar bevoegdheid vallen. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) De lidstaten moeten de nodige 

gegevens verstrekken opdat de EU-

statistieken over de betalingsbalans, de 

internationale handel in diensten en 

buitenlandse directe investeringen tijdig, 

in de juiste vorm en met de vereiste 

kwaliteit kunnen worden opgesteld. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Sinds de vaststelling van 

Verordening (EG) nr. 184/2005 zijn 

internationale kapitaalstromen zowel 

intensiever als complexer geworden. Door 

het toegenomen gebruik van voor een 

speciaal doel opgerichte vehikels en 

juridische constructies om 

kapitaalstromen te leiden is het moeilijker 

geworden deze stromen te monitoren om 

gepaste traceerbaarheid te garanderen en 

dubbele of meervoudige telling te 

voorkomen. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) De bepalingen van Verordening 

(EG) Nr. 184/2005 moeten derhalve 

worden bijgewerkt om transparantie en 

granulariteit met betrekking tot de 

betalingsbalans (BOP), de internationale 

handel in diensten (ITS) en buitenlandse 

directe investeringen (FDI) te verbeteren 

door rapportage- en publicatievereisten te 

versterken om voordeel te halen uit onder 

meer recente innovaties, zoals het 

wereldwijd systeem voor identificatie van 

juridische entiteiten (GLEI), dat deel 

uitmaakt van de voorstellen van de OESO 

ter verbetering van de rapportage over 

informatie over de financiële rekening, 

alsook door gebruik te maken van recente 

juridische innovaties, zoals de registers 

van de effectieve begunstigden die in het 

kader van de antiwitwasrichtlijn zijn 

opgericht. Dergelijke aangescherpte eisen 

moeten de analytische waarde van de 

FDI-statistieken van de Unie verhogen en 

zouden ook kunnen bijdragen aan de 

transparantie en traceerbaarheid van 

kapitaalstromen die verband houden met 

directe investeringen. 

Motivering 

De verwijzing naar het wereldwijd systeem voor identificatie van juridische entiteiten (GLEI) 

in het amendement is gebaseerd op een bijdrage van het Duitse "Verband für 

Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fonds" (BVI). 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quater) Wanneer methodologisch 

gezien mogelijk, moet het aan de hand 

van de in het kader van Verordening (EG) 

Nr. 184/2005 vergaarde statistieken 

mogelijk zijn greenfield-FDI te 

onderscheiden van FDI die tot een 

overname leiden en die gedurende een 

bepaalde periode de bruto-investeringen 

in de lidstaat of het werkkapitaal van de 

bij de eigendomsoverdracht betrokken 

economische eenheid niet doen toenemen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quinquies) De Commissie (Eurostat) 

moet streven naar versterking van de 

samenwerking met andere internationale 

organisaties, zoals de OESO, het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) en 

andere belangrijke verstrekkers van 

statistieken waarop deze verordening 

betrekking heeft, teneinde de uitwisseling 

van expertise te bevorderen, hetgeen de 

kwaliteit van statistieken over 

internationale economische processen 

wezenlijk verhoogt. Dergelijke 

internationale samenwerking zou 

eveneens bijdragen aan de ontwikkeling 

van een passend conceptueel kader voor 

zowel de effectieve begunstigden als het 

onderscheid tussen greenfield-FDI en 

FDI die tot een overname leiden, en er 

kunnen ook andere internationale 

organisaties en forums bij worden 

betrokken zoals het G20-initiatief 

betreffende ontbrekende gegevens.  
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 sexies) De Commissie (Eurostat) 

wordt aangespoord gebruik te maken van 

de bepaling waardoor zij haar standpunt 

over de kwaliteit van nationale statistieken 

openbaar mag maken, vooral wanneer zij 

twijfels heeft over de nauwkeurigheid van 

de informatie van om het even welke soort 

statistieken, zoals vastgelegd in artikel 5 

van Verordening (EU) nr. 99/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het Europees statistisch 

programma 2013-20171 bis. 

 _______________________ 

 1 bis Verordening (EU) nr. 99/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 januari 2013 betreffende het Europees 

statistisch programma 2013-2017 (PB L 

39 van 9.2.2013, blz. 12). 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 septies) Om de samenwerking tussen 

het Europees statistisch systeem (ESS) en 

het Europees Stelsel van centrale banken 

(ESCB) te versterken moet de Commissie 

het Comité voor monetaire, financiële en 

betalingsbalansstatistiek (CMFB) 

raadplegen, dat werd opgericht bij Besluit 

2006/856/EG van de Raad tot oprichting 

van een Comité voor monetaire, 

financiële en betalingsbalansstatistiek1 bis, 

voor alle aangelegenheden die volgens dat 

besluit onder zijn bevoegdheid vallen. 
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 ___________________ 

 1 bis Besluit 2006/856/EG van de Raad van 

13 november 2006 tot oprichting van een 

Comité voor monetaire, financiële en 

betalingsbalansstatistiek (PB L 332 van 

30.11.2006, blz. 21) 

Motivering 

Zoals de Europese Centrale Bank (ECB) opmerkt in haar advies, heeft de voorgestelde 

verordening tot doel om het Betalingsbalanscomité af te schaffen dat bij artikel 11 van 

Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad werd opgericht, en 

alle bevoegdheden voor de comitéprocedure over te dragen aan het Comité voor het Europees 

statistisch systeem, waarin noch de ECB, noch nationale centrale banken (NCB's) zijn 

vertegenwoordigd. Via het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek 

moet worden gezorgd voor nauwe samenwerking tussen het Europees statistisch systeem 

(ESS) en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) op het gebied van 

betalingsbalansstatistieken (BOP-statistieken) en internationale 

investeringspositiestatistieken (IIP-statistieken). Het CMFB zou in het bijzonder kunnen 

worden geraadpleegd over voorstellen voor nieuwe rechtshandelingen (met inbegrip van de 

wijziging van rechtshandelingen) met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en daarmee 

samenhangende statistieken. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 2 - lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wanneer wegens 

economische of technische veranderingen 

gegevensvereisten moeten worden 

bijgewerkt, met inbegrip van 

indieningstermijnen en herzieningen, 

uitbreidingen en stopzettingen van 

gegevensstromen als bedoeld in bijlage I, 

en wanneer de definities moeten worden 

bijgewerkt die zijn vermeld in bijlage II. 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wanneer wegens 

economische of technische veranderingen 

gegevensvereisten, de niveaus 

geografische uitsplitsing, de indeling van 

institutionele sectoren en de uitsplitsing 

naar economische activiteit als bedoeld in 

tabellen 6, 7 en 8 van bijlage I moeten 

worden bijgewerkt, alsook voor het 

specificeren van de inhoud van de 

kwaliteitsrapporten en de vereisten voor 

het produceren van de in artikel 5, leden 2 
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en 3, vermelde statistieken, op voorwaarde 

dat deze updates en specificaties geen 

invloed hebben op de rapportagevereisten, 

noch het onderliggende conceptuele kader 

wijzigen. 

 De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 10 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen wanneer bepaalde vereisten van 

gegevensstromen als bedoeld in bijlage I 

moeten worden verwijderd, op voorwaarde 

dat deze verwijdering de kwaliteit van de 

in overeenstemming met deze verordening 

geproduceerde statistieken niet 

vermindert. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 3 - lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (1 bis) artikel 3, lid 1, wordt vervangen 

door: 

1. De lidstaten verzamelen de krachtens 

deze verordening vereiste informatie onder 

gebruikmaking van alle bronnen die zij 

relevant en passend achten. Hieronder 

kunnen ook administratieve bronnen 

vallen, zoals bedrijfsregisters. 

1. De lidstaten verzamelen de krachtens 

deze verordening vereiste informatie onder 

gebruikmaking van alle bronnen die zij 

relevant en passend achten. Hieronder 

kunnen onder andere administratieve 

bronnen vallen, zoals bedrijfsregisters, met 

inbegrip van de centrale registers met 

informatie over de effectieve begunstigden 

van ondernemingen en andere legale 

entiteiten waarnaar in de 

antiwitwasrichtlijn, het EuroGroups 

register of het GLEI wordt verwezen en de 

FDI-gegevens van de geografische 

tegenhanger die beschikbaar zijn in het 

kader van het initiatief Coordinated 

Direct Investment Survey (CDIS) van het 

IMF. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 4 - lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen de 

gemeenschappelijke kwaliteitsnormen 
vast, alsmede de inhoud en de frequentie 

van de kwaliteitsrapporten, waarbij zij 

rekening houdt met de gevolgen voor de 

kosten van het verzamelen en samenstellen 

van de gegevens, alsmede met belangrijke 

wijzigingen met betrekking tot het 

verzamelen van gegevens. 

3. De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen de frequentie van 

de kwaliteitsrapporten vast, waarbij zij 

rekening houdt met de weerslag ervan op 

de kosten voor het verzamelen en 

samenstellen van de gegevens, alsmede 

met belangrijke wijzigingen met 

betrekking tot het verzamelen van 

gegevens. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Aan artikel 4 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 De Commissie (Eurostat) stelt door middel 

van uitvoeringshandelingen 

overeenkomsten vast voor internationale 

samenwerking met statistische instanties, 

waaronder het IMF en de OESO, om het 

gebruik te bevorderen van internationale 

concepten, classificaties, methoden en 

andere normen, in het bijzonder met het 

oog op samenhang en een betere 

vergelijkbaarheid op mondiaal niveau. 
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Motivering 

Deze bepaling is geïnspireerd op een soortgelijke bepaling in artikel 5 van Verordening (EU) 

nr. 99/2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2 ter) artikel 5 wordt vervangen door: 

Artikel 5 Artikel 5 

Gegevensstromen Gegevensstromen 

De te produceren statistieken worden voor 

toezending aan de Commissie (Eurostat) 

gegroepeerd overeenkomstig de volgende 

gegevensstromen: 

1. De te produceren statistieken worden 

voor toezending aan de Commissie 

(Eurostat) gegroepeerd overeenkomstig de 

volgende gegevensstromen: 

(a) euro-indicatoren betalingsbalans; 

 

(a) euro-indicatoren betalingsbalans; 

(b) kwartaalstatistieken betalingsbalans; (b) kwartaalstatistieken betalingsbalans; 

(c) internationale handel in diensten; (c) internationale handel in diensten; 

(d) stromen van directe buitenlandse 

investeringen (DBI-stromen); 

(d) stromen van directe buitenlandse 

investeringen (FDI-stromen); 

(e) posities in directe buitenlandse 

investeringen (DBI-posities). 

(e) posities in directe buitenlandse 

investeringen (FDI-posities). 

 2. De te produceren statistieken 

verzamelen informatiestromen op basis 

van volledige en betrouwbare 

gegevensbronnen en, waar 

methodologisch gezien mogelijk, de 

uitstroom van FDI op basis van het land 

van oprichting van de effectieve 

begunstigde van de economische eenheid 

die de uitstroom controleert. 

 3. Wanneer methodologisch gezien 

mogelijk, en volledig in overeenstemming 

met artikel 20 van Verordening (EG) nr. 

223/2009 betreffende de Europese 
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statistiek, onderscheiden de te produceren 

statistieken enerzijds FDI-instromen die 

leiden tot greenfield-investeringen door 

een toename van bruto-investeringen of 

een toename van werkkapitaal van een 

economische eenheid, en anderzijds 

overnamen die alleen leiden tot een 

eigendomsoverdracht van een 

economische eenheid voor de 

referentieperiode van een jaar. 

 

 4. Uiterlijk op 28 februari 2018 stelt de 

Commissie, in overeenstemming met 

artikel 10, een gedelegeerde handeling 

vast tot specificering van de 

methodologische vereisten die 

noodzakelijk zijn om, volgens het concept 

van de effectieve begunstigden, de 

statistische kwaliteit en vergelijkbaarheid 

van FDI-statistieken te waarborgen en om 

greenfield-FDI van overnamen te kunnen 

onderscheiden, waarbij rekening moet 

worden gehouden met internationale 

samenwerking.  

 5. Volgens het concept van de effectieve 

begunstigden en om een onderscheid te 

maken tussen greenfield-FDI en 

overnamen, zet de Commissie na het 

CMFB te hebben geraadpleegd, 

pilotstudies op met betrekking tot FDI-

statistieken. Met deze pilotstudies wordt 

een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 

van de methodologische vereisten zoals 

bedoeld in lid 4 en worden de 

haalbaarheid en de kosten van het 

verzamelen van de desbetreffende 

gegevens beoordeeld. De Commissie kan 

de in lid 4 bedoelde termijn met twee jaar 

verlengen als zij uit het verslag over de 

tenuitvoerlegging opmaakt dat er meer 

tijd nodig is voor het vaststellen van de in 

lid 4 bedoelde gedelegeerde handelingen 

of zal, indien nodig, een herziening van 

deze verordening voorstellen. Met deze 

pilotstudies wordt een bijdrage geleverd 

aan de ontwikkeling van de 

methodologische vereisten zoals bedoeld 
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in lid 4 en worden de haalbaarheid en de 

kosten van het verzamelen van de 

desbetreffende gegevens beoordeeld.  
 De overeenkomstig leden 1 tot 3 

geproduceerde statistieken worden aan de 

Commissie (Eurostat) toegezonden. 

De gegevensstromen moeten beantwoorden 

aan de specificaties in bijlage I. 

7. De gegevensstromen als bedoeld in 

leden 1 tot 3 worden verder gespecificeerd 

in bijlage I nadat het CMFB om advies is 

gevraagd. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 10 - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de uitoefening van de in artikel 2, lid 

3, gedelegeerde bevoegdheden ziet de 

Commissie erop toe dat de gedelegeerde 

handelingen geen aanzienlijke bijkomende 

administratieve belasting met zich 

meebrengen voor de lidstaten en de 

respondenten. 

2. Bij de uitoefening van de in artikel 2, lid 

3, gedelegeerde bevoegdheden ziet de 

Commissie erop toe dat de gedelegeerde 

handelingen niet méér bijkomende 

administratieve lasten met zich 

meebrengen voor de lidstaten en de 

respondenten dan absoluut noodzakelijk is 

voor de toepassing van deze verordening. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 10 - lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, 6. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, 
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vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen binnen 

een termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met twee maanden verlengd. " 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen binnen 

een termijn van drie maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien het Europees 

Parlement en de Raad voor het verstrijken 

van die termijn aan de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met drie maanden verlengd. 

Wanneer een gedelegeerde handeling vlak 

vóór of tijdens een feestdag wordt 

toegezonden, gaat de termijn in op de 

datum van de eerste plenaire vergadering 

van het Europees Parlement na de 

feestdag. In ieder geval mag de termijn 

worden uitgebreid om drie volledige 

plenaire vergaderingen te omvatten. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 12 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (4 bis) artikel 12 wordt vervangen door: 

Artikel 12 Artikel 12 

Uitvoeringsverslag Uitvoeringsverslagen 

Uiterlijk op 28 februari 2010 legt de 

Commissie het Europees Parlement en de 

Raad een verslag voor over de uitvoering 

van de verordening,  

Uiterlijk op 28 februari 2018 en elke vijf 

jaar daarna, of wanneer ook maar dit 

nodig wordt geacht vóór 28 februari 2018, 
legt de Commissie het Europees Parlement 

en de Raad een verslag voor over de 

uitvoering van deze verordening, 

waarin met name: waarin met name: 

(a) de kwaliteit van de geproduceerde (a) de kwaliteit van de geproduceerde 
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statistieken wordt beschreven; statistieken wordt beschreven; 

(b) de baten van de geproduceerde 

statistieken voor de Gemeenschap, de 

lidstaten en de verstrekkers en gebruikers 

van statistische gegevens worden 

beoordeeld in verhouding tot de kosten;  

(b) de baten van de geproduceerde 

statistieken voor de Gemeenschap, de 

lidstaten en de verstrekkers en gebruikers 

van statistische gegevens worden 

beoordeeld in verhouding tot de kosten; 

 (b bis) wordt beoordeeld of er meer tijd 

nodig is voor het vaststellen van de in 

artikel 5, lid 4, bedoelde gedelegeerde 

handelingen; 

(c) worden vastgesteld op welke gebieden 

in het licht van de resultaten verbeteringen 

en wijzigingen nodig zijn; 

(c) wordt vastgesteld op welke gebieden in 

het licht van de resultaten verbeteringen, 

zoals de bevordering van de transparantie, 

beschikbaarheid en granulariteit van de 

geproduceerde statistieken, alsook de 

kosten om de in artikel 5, lid 2 en 3 

bedoelde statistieken te produceren, en 

wijzingen nodig zijn; 

(d) de werking van het Comité wordt 

beoordeeld en wordt aangegeven of het 

toepassingsgebied van de 

uitvoeringsmaatregelen opnieuw moet 

worden gedefinieerd. 

(d) de werking van het in artikel 11 

bedoelde Comité wordt beoordeeld en 

wordt aangegeven of het toepassingsgebied 

van de uitvoeringsmaatregelen opnieuw 

moet worden gedefinieerd. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Het volgende artikel wordt 

toegevoegd: 

 Artikel 12 bis 

 Samenwerking met andere comités 

 Voor alle aangelegenheden die onder de 

bevoegdheid vallen van het Comité voor 

monetaire, financiële en 

betalingsbalansstatistiek, dat is opgericht 

bij Besluit 2006/856/EG, vraagt de 
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Commissie dat comité om advies in 

overeenstemming met dat besluit. 

Motivering 

Zoals de Europese Centrale Bank (ECB) opmerkt in haar advies, heeft de voorgestelde 

verordening tot doel om het Betalingsbalanscomité af te schaffen dat bij artikel 11 van 

Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad werd opgericht, en 

alle bevoegdheden voor de comitéprocedure over te dragen aan het Comité voor het Europees 

statistisch systeem, waarin noch de ECB, noch nationale centrale banken (NCB's) zijn 

vertegenwoordigd. Via het Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek 

moet worden gezorgd voor nauwe samenwerking tussen het Europees statistisch systeem 

(ESS) en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) op het gebied van 

betalingsbalansstatistieken (BOP-statistieken) en internationale 

investeringspositiestatistieken (IIP-statistieken). Het CMFB zou in het bijzonder kunnen 

worden geraadpleegd over voorstellen voor nieuwe rechtshandelingen (met inbegrip van de 

wijziging van rechtshandelingen) met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en daarmee 

samenhangende statistieken. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Artikel 12 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 quater) Het volgende artikel wordt 

toegevoegd: 

 Artikel 12 ter 

 Openbare verslaglegging over 

buitenlandse directe investeringen 

 1. Eurostat publiceert op zijn website, op 

een specifieke en gebruiksvriendelijke 

pagina, statistieken over buitenlandse 

directe investeringen voor alle 

rechtsgebieden waarop niveau 6 van 

bijlage I betrekking heeft. 

 2. volledig in overeenstemming met artikel 

20 van Verordening (EG) nr. 223/2009 

betreffende de Europese statistiek maakt 

de Commissie (Eurostat) haar statistieken 

en de exacte, voor de berekening 

gebruikte methodologie openbaar. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 - punt 4 quinquies (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Bijlage I – tabel 4.1 

 

Bestaande tekst 

Tabel 4 

Transacties betreffende buitenlandse directe investeringen (met inbegrip van inkomsten) 

Tabel 4.1. Directe investeringen financiële transacties 

Termijn T+9 maanden. 

Frequentie jaarlijks  

Eerste referentieperiode 2013 

 
Netto 

Mutaties in 

financiële 

activa 

Mutaties in 

passiva 

ALLE INGEZETEN EENHEDEN       

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Transacties Geo 6 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten (m.u.v. deelnemingen 

tussen zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten tussen zusterondernemingen 

(UCP ("Ultimate Controlling Parent") ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Ingehouden winsten Geo 5 Geo 5   

DIB Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP ingezeten in 

het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) - Transacties Geo 6 Geo 5 Geo 5 

DIRE - Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten (m.u.v. deelnemingen 

tussen zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten tussen 

zusterondernemingen (UCP niet ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5     

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5     

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5     

DIRE Ingehouden winsten Geo 5   Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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DIRE Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP niet 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5 
     

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5 
     

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5 
     

VOOR EEN SPECIAAL DOEL OPGERICHTE INGEZETEN 

ONDERNEMINGEN 
      

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Transacties (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 
   

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) - Transacties (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 
   

(1) Verplicht vanaf het referentiejaar 2015. 

Amendement 

(4 quinquies) Bijlage I, tabel 4.1, wordt als volgt gewijzigd: 

Tabel 4 

Transacties betreffende buitenlandse directe investeringen (met inbegrip van inkomsten) 

Tabel 4.1. Directe investeringen financiële transacties 

Termijn T+9 maanden. 

Frequentie jaarlijks  

Eerste referentieperiode 2013 

 Netto Verandering 

van 

vorderingen 

(netto)  

Mutaties in 

passiva 

ALLE INGEZETEN EENHEDEN       

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Transacties Geo 6 Geo 6 Geo 6 

DIB Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten (m.u.v. deelnemingen 

tussen zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten tussen zusterondernemingen 

(UCP ("Ultimate Controlling Parent") ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Ingehouden winsten Geo 5 Geo 5   

DIB Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP ingezeten in 

het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) – Transacties Geo 6 Geo 6 Geo 6 

DIRE - Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten (m.u.v. deelnemingen 

tussen zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen m.u.v. ingehouden winsten tussen 

zusterondernemingen (UCP niet ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5     

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5     

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5     

DIRE Ingehouden winsten Geo 5   Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP niet ingezeten 

in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5      

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5      

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5      

VOOR EEN SPECIAAL DOEL OPGERICHTE INGEZETEN 

ONDERNEMINGEN 

      

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Transacties(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5    

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) – Transacties(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5    

(1) Verplicht vanaf het referentiejaar 2015. 

Motivering 

Het voorgestelde amendement heeft tot doel brutogegevens te verschaffen met betrekking tot 

de onderlinge uitgaande en inkomende buitenlandse directe investeringen, met inbegrip van 

daarmee samenhangende investeringsinkomstenstromen, van elk van de EU-lidstaten en elk 

ander land ter wereld. Tot dusver hoefden hiervan enkel de nettogegevens te worden verstrekt 

(binnenlandse minus buitenlandse investeringen), hetgeen afdoet aan de analytische waarde 

van de gerapporteerde gegevens. In het kader van het initiatief Coordinated Direct 

Investment (CDIS) vraagt het IMF eveneens om dergelijke gegevens. Daarnaast is het 

amendement bedoeld om de uitgaande en inkomende FDI-statistieken te verrijken door bij de 

belangrijkste koppen onder meer gebruik te maken van de methode "ultimate host/investor 

country" en zowel het ontvangende land van de directe-investeringsonderneming voor 

uitgaande FDI vast te stellen als het land van herkomst van de directe investeerder voor 

inkomende FDI, zoals gedefinieerd in de "Benchmark Definition of Foreign Direct 

Investment" (BD4) van de OESO. Deze gegevens zouden een aanvulling vormen op de huidige 

FDI-statistieken die op basis van de methode "immediate host/investing country" (IHC/IIC) 

zijn vergaard. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 - punt 4 sexies (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Bijlage I – tabel 4.2 

 

Bestaande tekst 

Tabel 4.2 Inkomen uit directe investeringen 

Termijn: T+9 maanden 

Frequentie: jaarlijks 

Eerste referentieperiode: 2013 

 Saldo Ontvangs

ten 

Debet 

ALLE INGEZETEN EENHEDEN    

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Inkomen Geo 6 Geo 5 Geo 5 

DIB Dividenden (m.u.v. dividenden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Dividenden tussen zusterondernemingen (UCP ingezeten in 

het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Ingehouden winsten Geo 5 Geo 5  

DIB Rente op schulden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Rente op schulden (m.u.v. rente op schulden tussen 

zusterondernemingen) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Rente op schulden tussen zusterondernemingen (UCP 

ingezeten in het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) – 

Inkomen 
Geo 6 Geo 5 Geo 5 

DIRE Dividenden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Dividenden (m.u.v. dividenden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Dividenden tussen zusterondernemingen (UCP niet ingezeten 

in het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

DIRE Ingehouden winsten Geo 5  Geo 5 

DIRE Rente op schulden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Rente op schulden (m.u.v. rente op schulden tussen 

zusterondernemingen) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

BDI – Rente op schulden tussen zusterondernemingen (UCP niet 

ingezeten in het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   
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VOOR EEN SPECIAAL DOEL OPGERICHTE INGEZETEN 

ONDERNEMINGEN 
   

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Inkomen(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) - 

Inkomen(1) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Verplicht vanaf het referentiejaar 2015. 

 

 

Amendement 

(4 sexies) Bijlage I, tabel 4,2, wordt als volgt gewijzigd: 

Tabel 4.2 Inkomen uit directe investeringen 

Termijn: T+9 maanden 

Frequentie: jaarlijks 

Eerste referentieperiode: 2013 

 Saldo Ontvangs

ten 

Debet 

ALLE INGEZETEN EENHEDEN    

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Inkomen Geo 6 Geo 6 Geo 6 

DIB Dividenden (m.u.v. dividenden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Dividenden tussen zusterondernemingen (UCP ingezeten in 

het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Ingehouden winsten Geo 5 Geo 5  

DIB Rente op schulden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Rente op schulden (m.u.v. rente op schulden tussen 

zusterondernemingen) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Rente op schulden tussen zusterondernemingen (UCP 

ingezeten in het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) – 

Inkomen 
Geo 6 Geo 6 Geo 6 

DIRE Dividenden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Dividenden (m.u.v. dividenden tussen zusterondernemingen) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Dividenden tussen zusterondernemingen (UCP niet ingezeten 

in het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

DIRE Ingehouden winsten Geo 5  Geo 5 

DIRE Rente op schulden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Rente op schulden (m.u.v. rente op schulden tussen 

zusterondernemingen) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

BDI – Rente op schulden tussen zusterondernemingen (UCP niet 

ingezeten in het rapporterende land) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   
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UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

VOOR EEN SPECIAAL DOEL OPGERICHTE INGEZETEN 

ONDERNEMINGEN 
   

Directe investeringen in het buitenland (DIB) - Inkomen(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) – 

Inkomen(1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Verplicht vanaf het referentiejaar 2015. 

 

Motivering 

Het voorgestelde amendement heeft tot doel brutogegevens te verschaffen met betrekking tot 

de onderlinge uitgaande en inkomende buitenlandse directe investeringen, met inbegrip van 

daarmee samenhangende investeringsinkomstenstromen, van elk van de EU-lidstaten en elk 

ander land ter wereld. Tot dusver hoefden hiervan enkel de nettogegevens te worden verstrekt 

(binnenlandse minus buitenlandse investeringen), hetgeen afdoet aan de analytische waarde 

van de gerapporteerde gegevens. In het kader van het initiatief Coordinated Direct 

Investment (CDIS) vraagt het IMF eveneens om dergelijke gegevens. Daarnaast is het 

amendement bedoeld om de uitgaande en inkomende FDI-statistieken te verrijken door bij de 

belangrijkste koppen onder meer gebruik te maken van de methode "ultimate host/investor 

country" en zowel het ontvangende land van de directe-investeringsonderneming voor 

uitgaande FDI vast te stellen als het land van herkomst van de directe investeerder voor 

inkomende FDI, zoals gedefinieerd in de "Benchmark Definition of Foreign Direct 

Investment" (BD4) van de OESO. Deze gegevens zouden een aanvulling vormen op de huidige 

FDI-statistieken die op basis van de methode "immediate host/investing country" (IHC/IIC) 

zijn vergaard. 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 –punt 4 septies (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 184/2005 

Bijlage I – tabel 5.1 

 

Bestaande tekst 

Tabel 5 

Posities buitenlandse directe investeringen 

Tabel 5.1 - Posities directe investeringen 

Termijn: T+9 maanden 

Frequentie: jaarlijks 

Eerste referentieperiode: 2013 

 Netto Activa Passiva 

ALLE INGEZETEN EENHEDEN    
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Directe investeringen in het buitenland (DIB) Geo 6 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen (m.u.v. deelnemingen tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen tussen zusterondernemingen (UCP 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) Geo 6 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen (m.u.v. deelnemingen tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen tussen zusterondernemingen (UCP niet 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

DIRE Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP 

niet ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

VOOR EEN SPECIAAL DOEL OPGERICHTE 

INGEZETEN ONDERNEMINGEN 

   

Directe investeringen in het buitenland (DIB) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Amendement 

(4 septies) Bijlage I, tabel 5.1, wordt als volgt gewijzigd: 

Tabel 5 

Posities buitenlandse directe investeringen 

Tabel 5.1 - Posities directe investeringen 

Termijn: T+9 maanden 

Frequentie: jaarlijks 

Eerste referentieperiode: 2013 

 Netto Activa Passiva 

ALLE INGEZETEN EENHEDEN    
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Directe investeringen in het buitenland (DIB) Geo 6 Geo 6 Geo 6 

DIB Deelnemingen Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen (m.u.v. deelnemingen tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Deelnemingen tussen zusterondernemingen (UCP 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIB Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) Geo 6 Geo 6 Geo 6 

DIRE Deelnemingen Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen (m.u.v. deelnemingen tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Deelnemingen tussen zusterondernemingen (UCP niet 

ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

DIRE Schuldinstrumenten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten (m.u.v. schulden tussen 

zusterondernemingen) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIRE Schuldinstrumenten tussen zusterondernemingen (UCP 

niet ingezeten in het rapporterende land) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Waarvan: UCP ingezeten in ander land van het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten in EU, maar buiten het eurogebied Geo 5   

UCP ingezeten buiten de EU Geo 5   

VOOR EEN SPECIAAL DOEL OPGERICHTE 

INGEZETEN ONDERNEMINGEN 

   

Directe investeringen in het buitenland (DIB) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Directe investeringen in de rapporterende economie (DIRE) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Motivering 

Het voorgestelde amendement heeft tot doel brutogegevens te verschaffen met betrekking tot 

de onderlinge uitgaande en inkomende buitenlandse directe investeringen, met inbegrip van 

daarmee samenhangende investeringsinkomstenstromen, van elk van de EU-lidstaten en elk 

ander land ter wereld. Tot dusver hoefden hiervan enkel de nettogegevens te worden verstrekt 

(binnenlandse minus buitenlandse investeringen), hetgeen afdoet aan de analytische waarde 

van de gerapporteerde gegevens. In het kader van het initiatief Coordinated Direct 

Investment (CDIS) vraagt het IMF eveneens om dergelijke gegevens. Daarnaast is het 

amendement bedoeld om de uitgaande en inkomende FDI-statistieken te verrijken door bij de 

belangrijkste koppen onder meer gebruik te maken van de methode "ultimate host/investor 

country" en zowel het ontvangende land van de directe-investeringsonderneming voor 
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uitgaande FDI vast te stellen als het land van herkomst van de directe investeerder voor 

inkomende FDI, zoals gedefinieerd in de "Benchmark Definition of Foreign Direct 

Investment" (BD4) van de OESO. Deze gegevens zouden een aanvulling vormen op de huidige 

FDI-statistieken die op basis van de methode "immediate host/investing country" (IHC/IIC) 

zijn vergaard. 
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TOELICHTING 

Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de 

betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen 

maakt deel uit van het algemene EU-kader om de economische ontwikkelingen in elke lidstaat 

en in de Unie als geheel te monitoren. De productie van betrouwbare statistieken op deze 

gebieden is bijzonder cruciaal om belangrijke kenmerken, zoals ontwikkelingen met 

betrekking tot lopende rekeningen en financiële stromen in en buiten de EU, te kunnen 

monitoren. Deze statistieken dragen er dus toe bij dat het economisch beleid van de lidstaten 

strookt met de algemene EU-richtsnoeren alsook met de wettelijke vereisten die voortvloeien 

uit het EU-kader voor economisch bestuur. Meer specifiek vormen betrouwbare statistieken 

een cruciale basis voor het monitoringproces dat in het kader van de procedure voor macro-

economische onevenwichtigheden is opgericht. 

 

Sinds de aanname van de oorspronkelijke verordening en de bijgewerkte versies ervan zijn 

internationale kapitaalstromen zowel intensiever als complexer geworden. Onder meer door 

het toegenomen gebruik van voor een speciaal doel opgerichte vehikels en juridische 

constructies om kapitaalstromen in en uit te leiden is het veel moeilijker geworden deze 

kapitaalstromen te monitoren om gepaste traceerbaarheid te garanderen en dubbele of 

meervoudige telling te voorkomen. Daarom verloopt de bestrijding van belastingontduiking 

en agressieve fiscale planning moeizamer. 

 

In deze context moeten de bepalingen van Verordening (EG) nr. 184/2005 worden herzien 

met een dubbele doelstelling. 

 

Ten eerste biedt de herziening van Verordening (EG) nr. 184/2005 een goede gelegenheid om 

de transparantie en granulariteit van statistieken met betrekking tot de betalingsbalans, de 

internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen te verbeteren en 

voordeel te halen uit recente legale innovaties om van deze statistieken een betrouwbaarder 

instrument voor economische besluitvorming te maken. 

 

Ten tweede moet Verordening (EG) nr. 184/2005 worden bijgewerkt om aan te passen aan de 

regels van het VWEU waarin aan de Commissie de bevoegdheid wordt toegekend om 

gedelegeerde handelingen en/of uitvoeringshandelingen vast te stellen, zoals de Commissie 

inderdaad heeft opgemerkt. 

 

Tegen deze achtergrond zullen de volgende belangrijke kwesties worden aangepakt. 

 

1. De transparantie en granulariteit van statistieken met betrekking tot de BOP, de ITS en 

FDI verbeteren  

De transparantie en granulariteit van statistieken met betrekking tot de BOP, de ITS en FDI 

zouden aanzienlijk kunnen worden verbeterd door rapportage- en publicatievereisten te 

versterken om een beter zicht te krijgen op bruto-kapitaalstromen en voordeel te halen uit 

recente innovaties, zoals het wereldwijd systeem voor identificatie van juridische entiteiten 

(GLEI), dat deel uitmaakt van het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling (OESO) ter verbetering van de rapportage over informatie over de financiële 

rekening. De recent in het kader van de antiwitwasrichtlijn opgerichte registers van de 
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effectieve begunstigden en de in het kader van het initiatief Coordinated Direct Investment 

Survey (CDIS) van het IMF opgerichte databanken zijn eveneens belangrijke innovaties die 

kunnen worden benut om de transparantie en traceerbaarheid te verhogen. 

 

Aan de hand van de in het kader van Verordening (EG) nr. 184/2005 vergaarde statistieken 

moet het ook mogelijk zijn greenfield-FDI te onderscheiden van FDI die tot een overname 

leiden, die gedurende een referentieperiode van een jaar de bruto-investeringen in de lidstaat 

of het werkkapitaal van de bij de eigendomsoverdracht betrokken economische eenheid niet 

doen toenemen. 

 

De Commissie (Eurostat) moet haar samenwerking versterken met andere internationale 

organisaties, die belangrijke verstrekkers zijn van statistieken waarop deze verordening 

betrekking heeft, zoals de OESO en het Internationaal Monetair Fonds. Door versterkte 

samenwerking zou de uitwisseling van expertise worden bevorderd, waardoor de kwaliteit 

van statistieken over de betalingsbalans effectief verhoogt. 

 

Tot slot moet de Commissie (Eurostat) enerzijds de kwaliteit van openbaargemaakte gegevens 

over statistieken met betrekking tot de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en 

buitenlandse directe investeringen verbeteren. Anderzijds moet ze eveneens gebruik maken 

van de bepaling waardoor zij haar standpunt over de kwaliteit van nationale statistieken 

openbaar mag maken, vooral wanneer zij twijfels heeft over de nauwkeurigheid van de 

informatie van om het even welke soort statistieken, zoals vastgelegd in artikel 5 van de 

verordening. 

 

2. Verordening (EG) nr. 812/2004 aanpassen aan de bepalingen van het Verdrag van 

Lissabon 

 

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt een onderscheid 

gemaakt tussen bevoegdheden die op grond van artikel 290, lid 1, VWEU aan de Commissie 

kunnen worden overgedragen om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te 

stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een bepaalde 

wetgevingshandeling ("gedelegeerde handelingen"), en de uitvoeringsbevoegdheden die op 

grond van artikel 291, lid 2, VWEU aan de Commissie worden toegekend indien het nodig is 

dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden 

uitgevoerd ("uitvoeringshandelingen"). 

 

Herzieningen, uitbreidingen en stopzettingen van gegevensstromen als bedoeld in bijlage I 

mogen niet worden beschouwd als niet-essentiële onderdelen die door de Commissie kunnen 

worden aangevuld of gewijzigd, maar zijn kenmerken die aan de basisonderdelen van het 

onderwerp raken. Deze elementen moeten daarom worden herzien, als gepast, door middel 

van door de medewetgevers aan te nemen wetgevingsvoorstellen. Op dezelfde wijze vormen 

de kwaliteitsherzieningsverslagen niet-essentiële onderdelen van de bepaalde 

wetgevingshandeling en moeten derhalve bevoegdheden aan de Commissie worden toegekend 

om gedelegeerde handelingen vast te stellen om de inhoud van dergelijke verslagen te bepalen 

in plaats van deze verslagen via de aanname van uitvoeringshandelingen te regelen, zoals 

oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld. 

 

Tot slot moet gepast rekening worden gehouden met feestdagen en andere onderbrekingen 
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van de parlementaire activiteiten of de werkzaamheden bij de Raad door de desbetreffende 

termijnen te verlengen zodat het Europees Parlement en de Raad hun controlebevoegdheden 

kunnen uitoefenen. 
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