
AM\1013793NL.doc PE526.157v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2013/0181(COD)

18.12.2013

AMENDEMENTEN
9 - 26

Ontwerpadvies
Pervenche Berès
(PE524.535v01-00)

Verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-
economische onevenwichtigheden

Voorstel voor een verordening
(COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))



PE526.157v01-00 2/12 AM\1013793NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\1013793NL.doc 3/12 PE526.157v01-00

NL

Amendement 9
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Betrouwbare statistische gegevens 
vormen de basis voor effectief toezicht op 
macro-economische onevenwichtigheden. 
Teneinde over deugdelijke en 
onafhankelijke statistische gegevens te 
kunnen beschikken, moeten de lidstaten de 
professionele onafhankelijkheid van de 
nationale statistische diensten waarborgen, 
overeenkomstig de praktijkcode Europese 
statistieken als vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek3.

(3) Op betrouwbare statistische gegevens 
en analyse gebaseerde democratische 
besluiten vormen de basis voor effectief 
toezicht op macro-economische 
onevenwichtigheden. Teneinde over 
deugdelijke en onafhankelijke statistische 
gegevens te kunnen beschikken, moeten de 
lidstaten de professionele 
onafhankelijkheid van de nationale 
statistische diensten waarborgen, 
overeenkomstig de praktijkcode Europese 
statistieken als vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek3.

__________________ __________________
3 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164 3 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is de bedoeling dat een aantal 
(aanvullende) indicatoren voor 
werkgelegenheid en sociale indicatoren in 
het waarschuwingsmechanismeverslag 
worden verwerkt. Deze indicatoren 
moeten eveneens onder deze verordening 
vallen.
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Or. en

Amendement 11
Csaba Őry

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het is van wezenlijk belang dat de 
statistieken die voor het uitvoeren van de 
taken van de Unie nodig zijn, op 
betrouwbare gegevens zijn gebaseerd. Het 
gebruik van onbetrouwbare gegevens voor 
de productie van voor de PMO relevante 
gegevens kan de belangen van de Unie 
aanzienlijke schade toebrengen. Een 
boetemechanisme moet ontmoedigen dat 
bewust of door grove nalatigheid een 
onjuiste weergave wordt gegeven van voor 
de PMO relevante gegevens, welke 
gegevens essentieel zijn voor het opsporen 
van macro-economische 
onevenwichtigheden en voor de preventie 
en correctie van buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden binnen 
de Unie. Een dergelijk boetemechanisme 
zou er tevens voor zorgen dat bij de 
productie van voor de PMO relevante 
gegevens de nodige zorgvuldigheid wordt 
betracht.

(6) Het is van wezenlijk belang dat de 
statistieken die voor het economisch en 
sociaal beheer van de Unie nodig zijn, op 
betrouwbare gegevens zijn gebaseerd. Het 
gebruik van onbetrouwbare gegevens voor 
de productie van voor de PMO relevante 
gegevens kan de belangen van de Unie 
aanzienlijke schade toebrengen. Er zijn 
bijkomende maatregelen nodig om de 
handhaving van de productie, 
verstrekking en kwaliteitsbewaking van 
voor de PMO relevante gegevens 
effectiever te maken voor de werking van 
de procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden. Deze maatregelen 
moeten de geloofwaardigheid van de 
onderliggende statistische gegevens, 
evenals van de verstrekking en 
kwaliteitsbewaking van voor de PMO 
relevante gegevens verbeteren. Een 
boetemechanisme moet ontmoedigen dat 
bewust of door grove nalatigheid een 
onjuiste weergave wordt gegeven van voor 
de PMO relevante gegevens. Een dergelijk 
boetemechanisme zou er tevens voor 
zorgen dat bij de productie van voor de 
PMO relevante gegevens de nodige 
zorgvuldigheid wordt betracht.

Or. en

Amendement 12
Csaba Őry
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Tussen de Commissie en de statistische 
diensten van de lidstaten dient sprake te
zijn van nauwe samenwerking en een 
voortdurende dialoog om de kwaliteit van 
de voor de PMO relevante gegevens die 
door de lidstaten worden gemeld en van de 
onderliggende statistische informatie te 
waarborgen.

(8) Tussen de Commissie en de statistische 
diensten van de lidstaten dient sprake te 
zijn van nauwe samenwerking en een 
voortdurende dialoog met het oog op 
coördinatie en harmonisatie van de te 
verstrekken gegevens en om de kwaliteit 
van de voor de PMO relevante gegevens 
die door de lidstaten worden gemeld en van 
de onderliggende statistische informatie te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 13
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De versterking van het economisch 
bestuur door middel van een verbeterd 
systeem voor statistisch toezicht op voor 
de PMO relevante gegevens moet een 
nauwere en meer tijdige betrokkenheid 
van het Europees Parlement en de 
nationale parlementen behelzen.

Or. en

Amendement 14
Csaba Őry

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Samen met de voor de PMO relevante 
gegevens, zoals bedoeld in artikel 1, sturen 
de lidstaten de Commissie (Eurostat) ook 
informatie waaruit blijkt hoe deze 
gegevens zijn berekend, inclusief 
informatie over eventuele veranderingen in 
bronnen en methoden, in de vorm van een 
kwaliteitsverslag.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij twijfel over de juiste toepassing van de 
voorschriften betreffende de verzameling 
en verstrekking van de voor de PMO 
relevante gegevens, verzoekt de betrokken 
lidstaat de Commissie (Eurostat) om een 
nadere toelichting. De Commissie zal de 
kwestie direct onderzoeken en de nadere 
toelichting meedelen aan de lidstaat die 
daarom heeft verzocht, aan de betreffende 
deskundigengroep macro-economische 
statistiek die door de Commissie is 
ingesteld, aan alle andere lidstaten en aan 
het publiek.

Bij twijfel over de juiste toepassing van de 
voorschriften betreffende de verzameling 
en verstrekking van de voor de PMO 
relevante gegevens, verzoekt de betrokken 
lidstaat de Commissie (Eurostat) om een 
nadere toelichting. De Commissie zal de 
kwestie direct onderzoeken en de nadere 
toelichting meedelen aan de lidstaat die 
daarom heeft verzocht, aan de betreffende 
deskundigengroepen macro-economische 
en sociale statistiek die door de Commissie 
is ingesteld, aan alle andere lidstaten en 
aan het publiek.

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie (Eurostat) 
problemen vaststelt, in het bijzonder in het 
kader van de kwaliteitsbeoordeling van 
artikel 5, kan zij besluiten tot het uitzenden 
van onderzoeksmissies naar de betrokken 
lidstaat.

1. Wanneer de Commissie (Eurostat) 
problemen of mogelijke kwesties 
betreffende de kwaliteit van de statistieken
vaststelt, in het bijzonder in het kader van 
de kwaliteitsbeoordeling van artikel 5, kan 
zij besluiten tot het uitzenden van 
onderzoeksmissies naar de betrokken 
lidstaat.

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie (Eurostat) doet aan het 
Comité voor de economische politiek dat 
bij Besluit 74/122/EEG7 van de Raad is 
ingesteld, verslag over de bevindingen van 
deze missies en over eventuele 
opmerkingen van de betrokken lidstaat 
over deze bevindingen. Nadat deze 
verslagen naar het Comité voor 
economische politiek zijn gestuurd, worden 
zij, samen met eventuele opmerkingen van 
de betrokken lidstaat, openbaar gemaakt, 
onverminderd de bepalingen betreffende 
statistische geheimhouding van 
Verordening (EG) nr. 223/2009.

3. De Commissie (Eurostat) doet aan het 
Comité voor de economische politiek dat 
bij Besluit 74/122/EEG7 van de Raad is 
ingesteld, verslag over de bevindingen van 
deze missies en over eventuele 
opmerkingen van de betrokken lidstaat 
over deze bevindingen. Nadat deze 
verslagen naar het Comité voor 
economische politiek en het Europees 
Parlement zijn gestuurd, worden zij, 
samen met eventuele opmerkingen van de 
betrokken lidstaat, openbaar gemaakt, 
onverminderd de bepalingen betreffende 
statistische geheimhouding van 
Verordening (EG) nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 PB L 63 van 5.3.1974, blz.21 7 PB L 63 van 5.3.1974, blz.21

Or. en
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Amendement 18
Csaba Őry

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie (Eurostat) doet aan het 
Comité voor de economische politiek dat 
bij Besluit 74/122/EEG7 van de Raad is 
ingesteld, verslag over de bevindingen van 
deze missies en over eventuele 
opmerkingen van de betrokken lidstaat 
over deze bevindingen. Nadat deze 
verslagen naar het Comité voor 
economische politiek zijn gestuurd, worden 
zij, samen met eventuele opmerkingen van 
de betrokken lidstaat, openbaar gemaakt, 
onverminderd de bepalingen betreffende 
statistische geheimhouding van 
Verordening (EG) nr. 223/2009.

3. De Commissie (Eurostat) doet aan het 
Comité voor de economische politiek dat 
bij Besluit 74/122/EEG7 van de Raad is 
ingesteld, verslag over de bevindingen van 
deze missies en over eventuele 
opmerkingen van de betrokken lidstaat 
over deze bevindingen. Nadat deze 
verslagen naar het Comité voor 
economische politiek en de 
verantwoordelijke commissies van het 
Europees Parlement zijn gestuurd, worden 
zij, samen met eventuele opmerkingen van 
de betrokken lidstaat, openbaar gemaakt, 
onverminderd de bepalingen betreffende 
statistische geheimhouding van 
Verordening (EG) nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 PB L 63 van 5.3.1974, blz.21 7 PB L 63 van 5.3.1974, blz.21

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie (Eurostat) kan een 
voorbehoud maken ten aanzien van de 
kwaliteit van de voor de PMO relevante 
gegevens van de lidstaten. De Commissie 
(Eurostat) deelt de betrokken lidstaat en de 
voorzitter van het Comité voor de 
economische politiek uiterlijk drie
werkdagen vóór de geplande datum van 

3. De Commissie (Eurostat) kan een 
voorbehoud maken ten aanzien van de 
kwaliteit van de voor de PMO relevante 
gegevens van de lidstaten. De Commissie 
(Eurostat) deelt de betrokken lidstaat en de 
voorzitter van het Comité voor de 
economische politiek uiterlijk vijf
werkdagen vóór de geplande datum van 
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bekendmaking mee welk voorbehoud zij 
beoogt te maken en bekend te maken. 
Indien de kwestie na bekendmaking van de 
gegevens en het voorbehoud wordt 
opgelost, wordt onmiddellijk daarna 
bekendgemaakt dat het voorbehoud is 
ingetrokken.

bekendmaking mee welk voorbehoud zij 
beoogt te maken en bekend te maken. De 
betrokken lidstaat wordt in de gelegenheid 
gesteld de situatie toe te lichten. Indien de 
kwestie na bekendmaking van de gegevens 
en het voorbehoud wordt opgelost, wordt 
onmiddellijk daarna bekendgemaakt dat 
het voorbehoud is ingetrokken.

Or. en

Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer er aanwijzingen zijn dat de 
door de lidstaten verstrekte gegevens niet 
in overeenstemming zijn met de eisen van 
artikel 3, lid 2, van deze verordening, kan 
de Commissie (Eurostat) deze gegevens 
wijzigen en de gewijzigde gegevens en een 
motivering van de wijziging verstrekken. 
De Commissie (Eurostat) deelt de 
betrokken lidstaat en de voorzitter van het 
Comité voor de economische politiek 
uiterlijk drie werkdagen vóór de geplande 
datum van bekendmaking de gewijzigde 
gegevens en de motivering van de 
wijziging mee.

4. Wanneer er aanwijzingen zijn dat de 
door de lidstaten verstrekte gegevens niet 
in overeenstemming zijn met de eisen van 
artikel 3, lid 2, van deze verordening, kan 
de Commissie (Eurostat) deze gegevens 
wijzigen en de gewijzigde gegevens en een 
motivering van de wijziging verstrekken. 
De Commissie (Eurostat) deelt de 
betrokken lidstaat en de voorzitter van het 
Comité voor de economische politiek 
uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande 
datum van bekendmaking de gewijzigde 
gegevens en de motivering van de 
wijziging mee.

Or. en

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 8 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SANCTIES BIJ MANIPULATIE VAN 
STATISTIEKEN

SANCTIES BIJ ONJUISTE WEERGAVE 
VAN STATISTIEKEN

Or. en

Amendement 22
Csaba Őry

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Raad kan op voorstel van de 
Commissie besluiten om een lidstaat die 
bewust of door grove nalatigheid een 
onjuiste weergave heeft gegeven van de 
voor de PMO relevante gegevens, een 
boete op te leggen.

1. De Raad kan op voorstel van de 
Commissie besluiten om een lidstaat die 
bewust of door grove nalatigheid een 
onjuiste weergave heeft gegeven van de 
voor de PMO relevante gegevens of de 
verstrekking van deze gegevens heeft 
vertraagd, een boete op te leggen.

Or. en

Amendement 23
Csaba Őry

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan alle onderzoeken 
uitvoeren, die nodig zijn om het bestaan 
van verkeerde voorstellingen als bedoeld in 
lid 1 vast te stellen. De Commissie kan 
besluiten een onderzoek te openen als zij 
meent dat er serieuze indicaties zijn voor 
het bestaan van feiten die een dergelijke 
verkeerde voorstelling kunnen vormen. Bij 
het onderzoek naar de vermeende onjuiste 
weergaven houdt de Commissie rekening 

Overeenkomstig de voorschriften kan de
Commissie alle onderzoeken uitvoeren, die 
nodig zijn om het bestaan van verkeerde 
voorstellingen als bedoeld in lid 1 vast te 
stellen. De Commissie kan besluiten een 
onderzoek te openen als zij meent dat er 
serieuze indicaties zijn voor het bestaan 
van feiten die een dergelijke verkeerde 
voorstelling kunnen vormen. Bij het 
onderzoek naar de vermeende onjuiste 
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met eventuele opmerkingen van de 
betrokken lidstaat. Voor de uitvoering van 
haar taken kan de Commissie de lidstaat 
verzoeken om informatie te verstrekken en 
kan zij ter plaatse inspecties uitvoeren en 
zich toegang verschaffen tot de statistische 
informatie en documenten die ten 
grondslag liggen aan de voor de PMO 
relevante gegevens. Indien volgens het 
recht van de betrokken lidstaat voor 
inspecties ter plaatse de voorafgaande 
gerechtelijke toestemming is vereist, dient 
de Commissie daartoe de nodige verzoeken 
in.

weergaven houdt de Commissie rekening 
met eventuele opmerkingen van de 
betrokken lidstaat. Voor de uitvoering van 
haar taken kan de Commissie de lidstaat 
verzoeken om informatie te verstrekken en 
kan zij ter plaatse inspecties uitvoeren en 
zich toegang verschaffen tot de statistische 
informatie en documenten die ten 
grondslag liggen aan de voor de PMO 
relevante gegevens. Indien volgens het 
recht van de betrokken lidstaat voor 
inspecties ter plaatse de voorafgaande 
gerechtelijke toestemming is vereist, dient 
de Commissie daartoe de nodige verzoeken 
in.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft volledige rechtsmacht inzake 
beroepen tegen besluiten van de Raad 
waarbij een boete in overeenstemming met 
lid 1 is vastgesteld. Het kan de aldus 
opgelegde boete intrekken, verminderen 
of verhogen.

5. Het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft volledige rechtsmacht inzake 
beroepen tegen besluiten van de Raad 
waarbij een boete in overeenstemming met 
lid 1 is vastgesteld.

Or. en

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overeenkomstig artikel 9 geïnde boeten 
vormen "andere ontvangsten", zoals 
bedoeld in artikel 311 VWEU, en worden 
toegewezen aan de begroting van de Unie.

De overeenkomstig artikel 9 geïnde boeten 
vormen "andere ontvangsten", zoals 
bedoeld in artikel 311 VWEU, en worden 
toegewezen aan de begroting van de Unie. 
Zij zijn bestemd voor maatregelen ter 
vergroting van de werkgelegenheid en ter 
verhoging van het opleidingsniveau, met 
name onder jongeren.

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EG) nr. 223/2009 zorgen de nationale 
instanties voor de statistiek van de lidstaten 
(de NSI) voor de vereiste coördinatie op 
nationaal niveau van activiteiten in verband 
met de voor de PMO relevante gegevens. 
Alle andere nationale instanties doen 
hiervoor verslag aan de NSI. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om 
toepassing van deze bepaling te 
waarborgen.

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EG) nr. 223/2009 zorgen de nationale 
instanties voor de statistiek van de lidstaten 
(de NSI) voor de vereiste coördinatie op 
nationaal niveau van activiteiten in verband 
met de voor de PMO relevante gegevens. 
Alle andere nationale instanties, inclusief 
de nationale centrale banken en de 
instanties voor werkgelegenheid en 
sociale statistiek, doen hiervoor verslag 
aan de NSI. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om toepassing van deze 
bepaling te waarborgen.

Or. en


