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Ændringsforslag 9
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Effektiv overvågning af 
makroøkonomiske ubalancer kan kun ske 
på grundlag af pålidelige statistiske data. 
For at kunne garantere solide og 
uafhængige statistikker bør 
medlemsstaterne sikre de nationale 
statistiske myndigheders professionelle 
uafhængighed i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 
statistikker3.

(3) Effektiv overvågning af 
makroøkonomiske ubalancer kan kun ske 
på grundlag af demokratiske beslutninger, 
der træffes på grundlag af pålidelige 
statistiske data og analyser. For at kunne 
garantere solide og uafhængige statistikker 
bør medlemsstaterne sikre de nationale 
statistiske myndigheders professionelle 
uafhængighed i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 
statistikker3.

__________________ __________________
3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164 3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164

Or. en

Ændringsforslag 10
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I rapporten om varslingsmekanismen 
skal medtages et antal (supplerende) 
indikatorer om beskæftigelse og sociale 
forhold. Forordningen bør også finde 
anvendelse på disse indikatorer.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Csaba Őry

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er vigtigt, at den produktion af 
statistikker, der er nødvendig for 
gennemførelsen af Unionens aktiviteter, 
udelukkende er baseret på pålidelige data. 
Ved produktionen af PMU-relevante data, 
der udgør et vigtigt input for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer og 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, kan upålidelige data 
have store konsekvenser for Unionens 
interesser. Det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, der kan gøre 
produktion, fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af PMU-relevante 
data mere effektiv, hvis proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer skal fungere efter hensigten. 
Disse foranstaltninger bør forbedre 
troværdigheden af de underliggende 
statistiske oplysninger samt fremlæggelsen 
og kvalitetsovervågningen af de PMU-
relevante data. For at afskrække fra 
misvisende fremstillinger, uanset om disse 
sker forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed, af PMU-relevante data bør 
der indføres en ordning med finansielle 
sanktioner, som også vil tjene det formål at 
sikre rettidig omhu ved produktionen af 
PMU-relevante data.

(6) Det er vigtigt, at den produktion af 
statistikker, der er nødvendig for Unionens 
økonomiske og sociale forvaltning, 
udelukkende er baseret på pålidelige data. 
Ved produktionen af PMU-relevante data, 
der udgør et vigtigt input for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer og 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, kan upålidelige data 
have store konsekvenser for Unionens 
interesser. Det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, der kan gøre 
produktion, fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af PMU-relevante 
data mere effektiv, hvis proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer skal fungere efter hensigten. 
Disse foranstaltninger bør forbedre 
troværdigheden af de underliggende 
statistiske oplysninger samt fremlæggelsen 
og kvalitetsovervågningen af de PMU-
relevante data. For at afskrække fra 
misvisende fremstillinger, uanset om disse 
sker forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed, af PMU-relevante data bør 
der indføres en ordning med finansielle
sanktioner, som også vil tjene det formål at 
sikre rettidig omhu ved produktionen af 
PMU-relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 12
Csaba Őry
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og 
en løbende dialog mellem Kommissionen 
og medlemsstaternes statistikmyndigheder 
for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante 
data, som medlemsstaterne indberetter, og 
de underliggende statistiske oplysninger.

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og 
en løbende dialog mellem Kommissionen 
og medlemsstaternes statistikmyndigheder 
med henblik på at samordne og 
harmonisere de data, der skal indberettes,
for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante 
data, som medlemsstaterne indberetter, og 
de underliggende statistiske oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 13
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Styrkelsen af den økonomiske styring 
i form af et forbedret statistisk 
overvågningssystem for PMU-relevante 
data bør omfatte en tættere og mere 
rettidig inddragelse af Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter.

Or. en

Ændringsforslag 14
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved indberetning af de i artikel 1 
omhandlede PMU-relevante data sender 
medlemsstaterne til Kommissionen 

1. Ved meddelelse af de i artikel 1 
omhandlede PMU-relevante data sender 
medlemsstaterne til Kommissionen 
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(Eurostat) oplysninger, der viser, hvordan 
disse data er beregnet, herunder eventuelle 
ændringer i kilder og metoder, i form af en 
kvalitetsrapport.

(Eurostat) oplysninger, der viser, hvordan 
disse data er beregnet, herunder eventuelle 
ændringer i kilder og metoder, i form af en 
kvalitetsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 15
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Opstår der tvivl om, hvordan reglerne om 
udarbejdelse og indberetning af de PMU-
relevante data anvendes korrekt, anmoder 
den pågældende medlemsstat 
Kommissionen (Eurostat) om en nærmere 
forklaring. Kommissionen undersøger 
straks spørgsmålet og meddeler sin 
forklaring til den pågældende medlemsstat, 
til den relevante ekspertgruppe vedrørende 
makroøkonomiske statistikker, der er 
nedsat af Kommissionen, til alle andre 
medlemsstater og til offentligheden.

Opstår der tvivl om, hvordan reglerne om 
udarbejdelse og indberetning af de PMU-
relevante data anvendes korrekt, anmoder 
den pågældende medlemsstat 
Kommissionen (Eurostat) om en nærmere 
forklaring. Kommissionen undersøger 
straks spørgsmålet og meddeler sin 
forklaring til den pågældende medlemsstat, 
til de relevante ekspertgrupper vedrørende 
makroøkonomiske og sociale statistikker,
der er nedsat af Kommissionen, til alle 
andre medlemsstater og til offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 16
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen (Eurostat) 
konstaterer problemer, navnlig i 
forbindelse med kvalitetsvurderingen i 
henhold til artikel 5, kan den beslutte at 
foretage tjenesterejser til den pågældende 
medlemsstat.

1. Hvis Kommissionen (Eurostat) 
konstaterer problemer eller mulige 
problemer med statistikkernes kvalitet, 
navnlig i forbindelse med 
kvalitetsvurderingen i henhold til artikel 5, 
kan den beslutte at foretage tjenesterejser 
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til den pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 17
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til 
Udvalget for Økonomisk Politik, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, 
om resultaterne af disse tjenesterejser, 
herunder eventuelle kommentarer til disse 
resultater fremsat af den pågældende 
medlemsstat. Efter fremsendelsen til 
Udvalget for Økonomisk Politik 
offentliggøres disse rapporter sammen med 
eventuelle kommentarer fremsat af den 
pågældende medlemsstat, jf. dog 
bestemmelserne om statistisk fortrolighed i 
forordning (EF) nr. 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til 
Udvalget for Økonomisk Politik, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, 
om resultaterne af disse tjenesterejser, 
herunder eventuelle kommentarer til disse 
resultater fremsat af den pågældende 
medlemsstat. Efter fremsendelsen til 
Udvalget for Økonomisk Politik og 
Europa-Parlamentet offentliggøres disse 
rapporter sammen med eventuelle 
kommentarer fremsat af den pågældende 
medlemsstat, jf. dog bestemmelserne om 
statistisk fortrolighed i forordning (EF) nr. 
223/2009.

__________________ __________________
7 EFT L 63 af 5.3.1974, s.21 7 EFT L 63 af 5.3.1974, s.21

Or. en

Ændringsforslag 18
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til 
Udvalget for Økonomisk Politik, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, 
om resultaterne af disse tjenesterejser, 

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til 
Udvalget for Økonomisk Politik, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, 
om resultaterne af disse tjenesterejser, 
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herunder eventuelle kommentarer til disse 
resultater fremsat af den pågældende 
medlemsstat. Efter fremsendelsen til 
Udvalget for Økonomisk Politik 
offentliggøres disse rapporter sammen med 
eventuelle kommentarer fremsat af den 
pågældende medlemsstat, jf. dog 
bestemmelserne om statistisk fortrolighed i 
forordning (EF) nr. 223/2009.

herunder eventuelle kommentarer til disse 
resultater fremsat af den pågældende 
medlemsstat. Efter fremsendelsen til 
Udvalget for Økonomisk Politik og 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg
offentliggøres disse rapporter sammen med 
eventuelle kommentarer fremsat af den 
pågældende medlemsstat, jf. dog 
bestemmelserne om statistisk fortrolighed i 
forordning (EF) nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 EFT L 63 af 5.3.1974, s.21 7 EFT L 63 af 5.3.1974, s.21

Or. en

Ændringsforslag 19
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage 
forbehold for kvaliteten af en medlemsstats 
PMU-relevante data. Senest tre
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik det forbehold, den 
agter at tage og offentliggøre. Hvis 
situationen løses efter offentliggørelsen af 
dataene og forbeholdet, trækkes 
forbeholdet tilbage, og der offentliggøres 
straks en meddelelse herom.

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage 
forbehold for kvaliteten af en medlemsstats 
PMU-relevante data. Senest fem
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik det forbehold, den 
agter at tage og offentliggøre. Den 
pågældende medlemsstat skal have 
mulighed for at forklare situationen. Hvis 
situationen løses efter offentliggørelsen af 
dataene og forbeholdet, trækkes 
forbeholdet tilbage, og der offentliggøres 
straks en meddelelse herom.

Or. en

Ændringsforslag 20
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de 
data, medlemsstaterne har indberettet, og 
fremlægge de ændrede data sammen med 
en begrundelse for ændringen, hvis de 
indberettede data klart ikke opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 2. Senest tre
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik de ændrede data og 
begrundelsen for ændringen.

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de 
data, medlemsstaterne har indberettet, og 
fremlægge de ændrede data sammen med 
en begrundelse for ændringen, hvis de 
indberettede data klart ikke opfylder 
kravene i artikel 3, stk. 2. Senest fem
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik de ændrede data og 
begrundelsen for ændringen.

Or. en

Ændringsforslag 21
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Kapitel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SANKTIONER FOR MANIPULATION
AF STATISTIKKER

SANKTIONER FOR MISVISENDE 
FREMSTILLING AF STATISTIKKER

Or. en

Ændringsforslag 22
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen 
beslutte at pålægge en medlemsstat, der 

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen 
beslutte at pålægge en medlemsstat, der 
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forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed giver en misvisende 
fremstilling af de PMU-relevante data, en 
bod.

forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed giver en misvisende 
fremstilling af de PMU-relevante data eller 
forsinker meddelelsen af disse data, en 
bod.

Or. en

Ændringsforslag 23
Csaba Őry

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen kan foretage alle fornødne 
undersøgelser med henblik på at fastslå, 
hvorvidt der foreligger misvisende 
fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den 
kan beslutte at iværksætte en undersøgelse, 
hvis den finder, at der foreligger alvorlige 
indikationer på, at der er tale om forhold, 
som kan udgøre en sådan misvisende 
fremstilling. Ved undersøgelsen af de 
formodede misvisende fremstillinger tager 
Kommissionen hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af den pågældende 
medlemsstat. For at udføre sine opgaver 
kan Kommissionen anmode medlemsstaten 
om at stille oplysninger og dokumenter til 
rådighed, ligesom den kan foretage 
inspektioner på stedet og kræve indsigt i de 
underliggende statistiske oplysninger i 
tilknytning til de PMU-relevante data. 
Såfremt det ved inspektioner på stedet er et 
krav i lovgivningen i den berørte 
medlemsstat, at der skal indhentes en 
forudgående tilladelse fra en retlig 
myndighed, anmoder Kommissionen om 
de nødvendige tilladelser.

I overensstemmelse med reglerne kan
Kommissionen foretage alle fornødne 
undersøgelser med henblik på at fastslå, 
hvorvidt der foreligger misvisende 
fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den 
kan beslutte at iværksætte en undersøgelse, 
hvis den finder, at der foreligger alvorlige 
indikationer på, at der er tale om forhold, 
som kan udgøre en sådan misvisende 
fremstilling. Ved undersøgelsen af de 
formodede misvisende fremstillinger tager 
Kommissionen hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af den pågældende 
medlemsstat. For at udføre sine opgaver 
kan Kommissionen anmode medlemsstaten 
om at stille oplysninger og dokumenter til 
rådighed, ligesom den kan foretage 
inspektioner på stedet og kræve indsigt i de 
underliggende statistiske oplysninger i 
tilknytning til de PMU-relevante data. 
Såfremt det ved inspektioner på stedet er et 
krav i lovgivningen i den berørte 
medlemsstat, at der skal indhentes en 
forudgående tilladelse fra en retlig 
myndighed, anmoder Kommissionen om 
de nødvendige tilladelser.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den Europæiske Unions Domstol har 
fuld prøvelsesret med hensyn til klager 
over afgørelser, hvorved Rådet har pålagt 
en bod i henhold til stk. 1. Den kan 
annullere, nedsætte eller forhøje den 
pålagte bod.

5. Den Europæiske Unions Domstol har 
fuld prøvelsesret med hensyn til klager 
over afgørelser, hvorved Rådet har pålagt 
en bod i henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 25
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bod opkrævet i medfør af artikel 9 udgør 
andre indtægter, jf. traktatens artikel 311, 
og afsættes til Unionens budget.

Bod opkrævet i medfør af artikel 9 udgør 
andre indtægter, jf. traktatens artikel 311, 
og afsættes til Unionens budget. Boden 
afsættes til foranstaltninger beregnet til at 
højne beskæftigelses- og 
uddannelsesniveauet, navnlig blandt 
unge.

Or. en

Ændringsforslag 26
Marije Cornelissen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 5 i I overensstemmelse med artikel 5 i 
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forordning (EF) nr. 223/2009 sikrer 
medlemsstaternes nationale statistiske 
kontorer den krævede koordinering 
vedrørende PMU-relevante data på 
nationalt plan. Alle andre nationale 
myndigheder rapporterer til de nationale 
statistiske kontorer med henblik herpå. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at denne 
bestemmelse finder anvendelse.

forordning (EF) nr. 223/2009 sikrer 
medlemsstaternes nationale statistiske 
kontorer den krævede koordinering 
vedrørende PMU-relevante data på 
nationalt plan. Alle andre nationale 
myndigheder, herunder nationalbanker og 
organer med ansvar for 
beskæftigelsesstatistikker og sociale 
statistikker, rapporter til de nationale 
statistiske kontorer med henblik herpå. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at denne 
bestemmelse finder anvendelse.

Or. en


