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Amendement 11
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om discriminatie doeltreffend te 
bestrijden overeenkomstig artikel 10 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) en om 
naleving van artikel 21 van het Handvest 
van de grondrechten van Europese Unie 
te helpen waarborgen, alsmede in het 
streven naar volledige werkgelegenheid 
en sociale vooruitgang, overeenkomstig 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en ter controle op de 
vooruitgang bij het bereiken van de 
politieke doelstellingen van de Unie, zoals 
de kerndoelen van de Europa 2020-
strategie, zijn er vergelijkbare, 
betrouwbare en objectieve statistieken 
nodig over de situatie van personen met 
werk, personen zonder werk en personen 
buiten de arbeidsmarkt, waarbij de 
statistische geheimhoudingsplicht, de 
privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens worden geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement wijzigt amendement 1 van de rapporteur, door referenties op te nemen naar 
het Handvest en naar art. 3 VEU, waarin de doelstelling van de EU is vastgelegd van 
volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, in plaats van naar art. 9 VWEU, waarin 
sprake is van eisen inzake de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid en een 
"adequate sociale bescherming".

Amendement 12
Emer Costello
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig 
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 voor de lidstaten 
en de respondenten geen aanzienlijke 
extra administratieve lasten opleveren.

(3) De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig 
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. Deze 
gedelegeerde handelingen mogen geen 
onevenredige extra lasten voor de lidstaten 
en de respondenten opleveren.

Or. en

Motivering

1. Het is niet alleen de taak van de Commissie om de gevolgen van gedelegeerde handelingen 
te beoordelen. 2. "Aanzienlijke extra administratieve lasten" zijn niet altijd negatief en het is 
onduidelijk welke "administratieve" lasten op de respondenten zouden kunnen worden 
opgelegd. 3. De laatste wijziging is niet van toepassing op het Nederlands.

Amendement 13
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig 
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 

(3) De Commissie moet de bevoegdheid 
hebben tot vaststelling van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig 
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 
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gedelegeerde handelingen voor de lidstaten 
en de respondenten geen aanzienlijke extra 
administratieve lasten opleveren.

gedelegeerde handelingen voor de lidstaten 
en de respondenten geen aanzienlijke extra 
lasten opleveren.

Or. en

Amendement 14
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het belang van de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
voorgesteld door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen. De subsidies 
worden toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2009 betreffende 
de Europese statistiek. Subsidies voor 
uitvoering van arbeidskrachtenenquêtes 
mogen worden verleend in de vorm van 
vaste bedragen. In dit verband zal het 
gebruik van vaste bedragen het
belangrijkste middel zijn om het beheer 
van de subsidies te vereenvoudigen.

(8) Gezien het belang van de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête 
voor het beleid van de Unie, kan een 
bijdrage van de Unie aan de financiering 
van de uitvoering daarvan worden 
toegekend door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen. De subsidies 
worden toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in artikel 
5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
223/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 maart 2009 betreffende de 
Europese statistiek Subsidies voor 
uitvoering van arbeidskrachtenenquêtes 
mogen worden verleend in de vorm van 
vaste bedragen. In dit verband zal het 
gebruik van vaste bedragen een van de 
belangrijkste middelen zijn om het beheer 
van de subsidies te vereenvoudigen.

Or. en

Motivering

"Kan …toekennen " wordt gebruikt in artikel 7 ter. 

Amendement 15
Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het belang van de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
voorgesteld door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen. De subsidies 
worden toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2009 betreffende 
de Europese statistiek. Subsidies voor 
uitvoering van arbeidskrachtenenquêtes 
mogen worden verleend in de vorm van 
vaste bedragen. In dit verband zal het 
gebruik van vaste bedragen het 
belangrijkste middel zijn om het beheer 
van de subsidies te vereenvoudigen.

(8) Gezien het belang van de speciale
modules van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
toegekend door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen. De subsidies 
worden toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 maart 2009 betreffende 
de Europese statistiek. Subsidies voor 
uitvoering van arbeidskrachtenenquêtes 
mogen worden verleend in de vorm van 
vaste bedragen. In dit verband zal het 
gebruik van vaste bedragen het 
belangrijkste middel zijn om het beheer 
van de subsidies te vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 16
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In afwijking van artikel 126, lid 3, 
onder e), van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie is het – gezien de toegenomen 
administratieve last in verband met de 

(9) In afwijking van artikel 126, lid 3, 
onder e), van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie is het – gezien de toegenomen 
werklast in verband met de extra 
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extra informatie die moet worden 
verzameld voor de arbeidskrachtenenquête 
die zal bijdragen aan de verschaffing van 
de indicatoren voor drie van de 
kerndoelen van de Europa 2020-strategie 
– noodzakelijk mee te betalen aan de 
salariskosten van het personeel van de 
nationale overheden, zelfs indien de 
betrokken overheidsinstantie het gesteunde 
project ook zonder een EU-subsidie zou 
hebben uitgevoerd.

informatie die moet worden verzameld 
voor de arbeidskrachtenenquête –  
noodzakelijk mee te betalen aan de 
salariskosten van het personeel van de 
nationale overheden, zelfs indien de 
betrokken overheidsinstantie het gesteunde 
project ook zonder een EU-subsidie zou 
hebben uitgevoerd.

Or. en

Amendement 17
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In afwijking van artikel 126, lid 3, 
onder e), van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie is het – gezien de toegenomen 
administratieve last in verband met de 
extra informatie die moet worden 
verzameld voor de arbeidskrachtenenquête 
die zal bijdragen aan de verschaffing van 
de indicatoren voor drie van de kerndoelen 
van de Europa 2020-strategie –
noodzakelijk mee te betalen aan de 
salariskosten van het personeel van de 
nationale overheden, zelfs indien de 
betrokken overheidsinstantie het gesteunde 
project ook zonder een EU-subsidie zou
hebben uitgevoerd.

(9) In afwijking van artikel 126, lid 3, 
onder e), van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie is het – gezien de toegenomen last 
in verband met de extra informatie die 
moet worden verzameld voor de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête 
die zullen bijdragen aan de verschaffing 
van de indicatoren voor het beleid van de 
Unie – noodzakelijk mee te betalen aan de 
salariskosten van het personeel van de 
nationale overheden, zelfs indien de 
betrokken overheidsinstantie het gesteunde 
project ook zonder een EU-subsidie zou 
hebben uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 18
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Ter waarborging van de 
rechtszekerheid moet deze verordening de 
procedures voor de vaststelling van 
maatregelen die vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening geïnitieerd maar niet 
afgerond zijn, onverlet laten.

(12) Ter waarborging van de 
rechtszekerheid moet worden gewaarborgd 
dat deze verordening de procedures voor 
de vaststelling van maatregelen die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
geïnitieerd maar niet afgerond zijn, 
onverlet laat.

Or. en

Amendement 19
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie kan financiële steun toekennen 
aan de nationale instanties voor de 
statistiek en andere nationale instanties die 
in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 als aangewezen begunstigden 
worden aangeduid, voor de toepassing van 
de speciale modules zoals bedoeld in 
artikel 7 bis, overeenkomstig artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief].

De Unie kent financiële steun toe aan de 
nationale instanties voor de statistiek en 
andere nationale instanties die in artikel 5, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 223/2009 
als aangewezen begunstigden worden 
aangeduid, voor de toepassing van de 
speciale modules zoals bedoeld in artikel 
7 bis, overeenkomstig artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief].

Or. en
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Amendement 20
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie kan financiële steun toekennen 
aan de nationale instanties voor de 
statistiek en andere nationale instanties die 
in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 als aangewezen begunstigden 
worden aangeduid, voor de toepassing van 
de speciale modules zoals bedoeld in 
artikel 7 bis, overeenkomstig artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief].

De Unie kan financiële steun toekennen 
aan de nationale instanties voor de 
statistiek en andere nationale instanties die 
in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 223/2009 als aangewezen begunstigden 
worden aangeduid, voor de toepassing van 
de speciale modules zoals bedoeld in 
artikel 7 bis, overeenkomstig artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief]. 
Deze subsidies kunnen worden verstrekt 
in de vorm van vaste bedragen en worden 
toegekend op voorwaarde dat de lidstaten 
daadwerkelijk meewerken aan de 
toepassing van de speciale modules.

Or. en

Motivering

In overweging 8 wordt bepaald dat subsidies kunnen worden verstrekt in de vorm van vaste 
bedragen.

Amendement 21
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 quater – lid 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitoefening van de in artikel 4, 
lid 2, en artikel 7 bis 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 4, 
lid 2, en artikel 7 bis gedelegeerde 
bevoegdheden ziet de Commissie erop toe 
dat de gedelegeerde handelingen geen 
aanzienlijke bijkomende belasting met zich 
meebrengen voor de lidstaten en de 
respondenten. Daarnaast geeft de 
Commissie een deugdelijke motivering 
van de acties in de voorgenomen 
gedelegeerde handelingen en zij op basis 
van door de lidstaten geleverde informatie 
een overzicht van de enquêtedruk en de 
productiekosten als bedoeld in artikel 14, 
lid 3 van Verordening (EG) nr. 223/2009.

Or. en

Amendement 22
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 quater – lid 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitoefening van de in artikel 4, 
lid 2, en artikel 7 bis 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 4, 
lid 2, en artikel 7 bis gedelegeerde 
bevoegdheden ziet de Commissie erop toe 
dat de gedelegeerde handelingen geen 
onevenredige bijkomende belasting met 
zich meebrengen voor de lidstaten en de 
respondenten.

Or. en

Motivering

Een "aanzienlijke bijkomende administratieve belasting" is niet altijd negatief.
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Amendement 23
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 quater – lid 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 4, lid 2, en artikel 7 bis 
bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt voor
onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
de inwerkingtreding van de 
wijzigingsverordening in te voegen]..

3. De in artikel 4, lid 2, en artikel 7 bis 
bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor een termijn van 
vijf jaar met ingang van …*. Uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
periode van vijf jaar stelt de Commissie 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met perioden van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van een periode tegen deze verlenging 
verzet.
______________
*PB: gelieve de datum van de 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening in te voegen.

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 quater – lid 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 4, lid 2, en 
artikel 7 bis vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 

6. Een overeenkomstig artikel 4, lid 2, en 
artikel 7 bis vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
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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 de termijn van 
twee maanden 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.

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 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van de termijn van 
twee maanden 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.

Or. fi


