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Amendamentul 9
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Datele statistice fiabile constituie baza 
supravegherii eficace a dezechilibrelor 
macroeconomice. În vederea garantării 
unor statistici sigure și independente, 
statele membre ar trebui să asigure 
independența profesională a autorităților 
statistice naționale în conformitate cu 
Codul de practici privind statisticile 
europene prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2009 privind 
statisticile europene3.

(3) Deciziile democratice bazate pe date și 
analize statistice fiabile constituie baza 
supravegherii eficace a dezechilibrelor 
macroeconomice. În vederea garantării 
unor statistici sigure și independente, 
statele membre ar trebui să asigure 
independența profesională a autorităților 
statistice naționale în conformitate cu 
Codul de practici privind statisticile 
europene prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2009 privind 
statisticile europene3.

__________________ __________________
3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164 3 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

Or. en

Amendamentul 10
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este prevăzută includerea unui 
număr de indicatori (auxiliari) sociali și 
de ocupare a forței de muncă în Raportul 
privind mecanismul de alertă. Prezentul 
regulament ar trebui să se aplice și 
acestor indicatori.

Or. en
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Amendamentul 11
Csaba Őry

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Este esențial ca producția statistică 
necesară pentru îndeplinirea activităților
Uniunii să se bazeze numai pe date fiabile.
În producerea datelor relevante pentru 
PDM, care reprezintă un element esențial 
pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și pentru 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii, datele nefiabile pot avea un 
impact semnificativ asupra interesului 
Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a spori eficacitatea producerii, 
furnizării și monitorizării calității datelor 
relevante pentru PDM în scopul utilizării 
pentru procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice. Măsurile respective ar 
trebui să sporească credibilitatea 
informațiilor statistice de bază, precum și 
credibilitatea furnizării și monitorizării 
calității datelor relevante pentru PDM.
Pentru a descuraja prezentarea, în mod 
intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a 
unor date relevante pentru PDM eronate, ar 
trebui instituit un mecanism de sancțiuni 
financiare care va fi utilizat, de asemenea, 
pentru asigurarea diligenței cuvenite în 
producerea datelor relevante pentru PDM.

(6) Este esențial ca producția statistică 
necesară pentru managementul economic 
și social al Uniunii să se bazeze numai pe 
date fiabile. În producerea datelor relevante 
pentru PDM, care reprezintă un element 
esențial pentru detectarea dezechilibrelor 
macroeconomice, precum și pentru 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice excesive în cadrul 
Uniunii, datele nefiabile pot avea un 
impact semnificativ asupra interesului
Uniunii. Sunt necesare măsuri suplimentare 
pentru a spori eficacitatea producerii, 
furnizării și monitorizării calității datelor 
relevante pentru PDM în scopul utilizării 
pentru procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice. Măsurile respective ar 
trebui să sporească credibilitatea 
informațiilor statistice de bază, precum și 
credibilitatea furnizării și monitorizării 
calității datelor relevante pentru PDM.
Pentru a descuraja prezentarea, în mod 
intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a 
unor date relevante pentru PDM eronate, ar 
trebui instituit un mecanism de sancțiuni 
financiare care va fi utilizat, de asemenea, 
pentru asigurarea diligenței cuvenite în 
producerea datelor relevante pentru PDM.

Or. en

Amendamentul 12
Csaba Őry

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile 
statistice ale statelor membre să existe o 
strânsă cooperare și un dialog continuu 
pentru a asigura calitatea datelor relevante 
pentru PDM care sunt raportate de statele 
membre, precum și a informațiilor 
statistice de bază.

(8) Ar trebui ca între Comisie și autoritățile 
statistice ale statelor membre să existe o 
strânsă cooperare și un dialog continuu 
pentru coordonarea și armonizarea 
datelor de transmis, pentru a asigura 
calitatea datelor relevante pentru PDM care 
sunt raportate de statele membre, precum și 
a informațiilor statistice de bază.

Or. en

Amendamentul 13
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Consolidarea guvernanței economice 
prin îmbunătățirea sistemului de 
monitorizare statistică a datelor relevante 
pentru PDM ar trebui să includă 
implicarea mai profundă și mai promptă a 
Parlamentului European și a 
parlamentelor naționale.

Or. en

Amendamentul 14
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când transmit datele relevante 
pentru PDM menționate la articolul 1, 
statele membre trimit Comisiei (Eurostat), 
sub forma unui raport privind calitatea, 

(1) Atunci când comunică datele relevante 
pentru PDM menționate la articolul 1, 
statele membre trimit Comisiei (Eurostat), 
sub forma unui raport privind calitatea, 
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informații care arată modul în care aceste 
date sunt calculate, inclusiv orice 
modificare survenită în privința surselor și 
metodelor.

informații care arată modul în care aceste 
date sunt calculate, inclusiv orice 
modificare survenită în privința surselor și 
metodelor.

Or. en

Amendamentul 15
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul existenței unor dubii cu privire la 
punerea în aplicare corectă a normelor care 
reglementează elaborarea și transmiterea 
datelor relevante pentru PDM, statul 
membru respectiv solicită clarificări din 
partea Comisiei (Eurostat). Comisia 
examinează cu promptitudine aspectul 
semnalat și comunică clarificările sale 
statului membru în cauză, grupului de 
experți relevant pentru statisticile 
macroeconomice instituit de Comisie, 
tuturor celorlalte state membre și 
publicului larg.

În cazul existenței unor dubii cu privire la 
punerea în aplicare corectă a normelor care 
reglementează elaborarea și transmiterea 
datelor relevante pentru PDM, statul 
membru respectiv solicită clarificări din 
partea Comisiei (Eurostat). Comisia 
examinează cu promptitudine aspectul 
semnalat și comunică clarificările sale 
statului membru în cauză, grupurilor de 
experți relevante pentru statisticile 
macroeconomice și sociale instituite de 
Comisie, tuturor celorlalte state membre și 
publicului larg.

Or. en

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia (Eurostat) 
identifică probleme, în special în contextul
evaluării calității în temeiul articolului 5, 
aceasta poate decide să efectueze misiuni 
în statul membru în cauză.

(1) În cazul în care Comisia (Eurostat) 
identifică probleme sau posibile probleme, 
precum calitatea statisticilor, în special în 
contextul evaluării calității în temeiul 
articolului 5, aceasta poate decide să 
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efectueze misiuni în statul membru în 
cauză..

Or. en

Amendamentul 17
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) raportează 
Comitetului pentru politică economică 
instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a 
Consiliului privind rezultatele acestor 
misiuni, inclusiv eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv pe 
marginea constatărilor respective. După 
transmiterea lor prealabilă către Comitetul 
pentru politică economică, aceste rapoarte, 
împreună cu eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv, sunt 
făcute publice, fără a aduce atingere 
dispozițiilor privind confidențialitatea 
statistică prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009.

(3) Comisia (Eurostat) raportează 
Comitetului pentru politică economică 
instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a 
Consiliului privind rezultatele acestor 
misiuni, inclusiv eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv pe 
marginea constatărilor respective. După 
transmiterea lor prealabilă către Comitetul 
pentru politică economică și Parlamentul 
European, aceste rapoarte, împreună cu 
eventualele observații formulate de statul 
membru respectiv, sunt făcute publice, fără 
a aduce atingere dispozițiilor privind 
confidențialitatea statistică prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 JO L 63, 5.3.1974, p.21 7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21.

Or. en

Amendamentul 18
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) raportează 
Comitetului pentru politică economică 

(3) Comisia (Eurostat) raportează 
Comitetului pentru politică economică 
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instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a 
Consiliului privind rezultatele acestor 
misiuni, inclusiv eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv pe 
marginea constatărilor respective. După 
transmiterea lor prealabilă către Comitetul 
pentru politică economică, aceste rapoarte, 
împreună cu eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv, sunt 
făcute publice, fără a aduce atingere 
dispozițiilor privind confidențialitatea 
statistică prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009.

instituit prin Decizia 74/122/CEE7 a 
Consiliului privind rezultatele acestor 
misiuni, inclusiv eventualele observații 
formulate de statul membru respectiv pe 
marginea constatărilor respective. După 
transmiterea lor prealabilă către Comitetul 
pentru politică economică și comisiilor 
competente în fond ale Parlamentului 
European, aceste rapoarte, împreună cu 
eventualele observații formulate de statul 
membru respectiv, sunt făcute publice, fără 
a aduce atingere dispozițiilor privind 
confidențialitatea statistică prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 JO L 63, 5.3.1974, p.21 7 JO L 63, 5.3.1974, p. 21.

Or. en

Amendamentul 19
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima 
rezerva cu privire la calitatea datelor 
relevante pentru PDM transmise de un stat 
membru. În termen de cel mult trei zile 
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru 
publicare, Comisia (Eurostat) comunică 
statului membru în cauză, precum și 
Președintelui Comitetului pentru politică 
economică, rezerva pe care intenționează 
să o exprime și să o facă publică. În cazul 
în care problema este rezolvată după 
publicarea datelor și a rezervei, retragerea 
rezervei exprimate față de aceste date se 
publică imediat.

(3) Comisia (Eurostat) își poate exprima 
rezerva cu privire la calitatea datelor 
relevante pentru PDM transmise de un stat 
membru. În termen de cel mult cinci zile 
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru 
publicare, Comisia (Eurostat) comunică 
statului membru în cauză, precum și 
Președintelui Comitetului pentru politică 
economică, rezerva pe care intenționează 
să o exprime și să o facă publică. Statului 
membru în cauză i se acordă posibilitatea 
să își explice poziția. În cazul în care 
problema este rezolvată după publicarea 
datelor și a rezervei, retragerea rezervei 
exprimate față de aceste date se publică 
imediat.

Or. en
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Amendamentul 20
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica 
datele transmise de statele membre și poate 
furniza datele modificate, precum și o 
justificare a modificării, atunci când este 
evident că datele raportate de statele 
membre nu respectă cerințele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2). În cel mult trei zile 
lucrătoare înainte de data prevăzută pentru 
publicare, Comisia (Eurostat) comunică 
statului membru în cauză, precum și 
Președintelui Comitetului pentru politică 
economică, datele modificate și justificarea 
modificării respective.

(4) Comisia (Eurostat) poate modifica 
datele transmise de statele membre și poate 
furniza datele modificate, precum și o 
justificare a modificării, atunci când este 
evident că datele raportate de statele 
membre nu respectă cerințele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (2). În cel mult cinci
zile lucrătoare înainte de data prevăzută 
pentru publicare, Comisia (Eurostat) 
comunică statului membru în cauză, 
precum și Președintelui Comitetului pentru 
politică economică, datele modificate și 
justificarea modificării respective.

Or. en

Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Capitolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

SANCȚIONAREA ACTELOR DE
MANIPULARE A DATELOR 
STATISTICE

SANCȚIONAREA ACTELOR DE
REPREZENTARE NEADECVATĂ A 
DATELOR STATISTICE

Or. en

Amendamentul 22
Csaba Őry
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate decide impunerea unei 
amenzi pentru un stat membru care a 
declarat, în mod intenționat sau prin 
neglijență gravă, date relevante pentru 
PDM eronate.

(1) Consiliul, hotărând la propunerea 
Comisiei, poate decide impunerea unei 
amenzi pentru un stat membru care a 
declarat, în mod intenționat sau prin 
neglijență gravă sau întârzieri ale livrării 
datelor relevante pentru PDM eronate.

Or. en

Amendamentul 23
Csaba Őry

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate întreprinde toate anchetele 
necesare pentru a constata prezentarea unor 
date eronate menționată la alineatul (1).
Comisia poate decide să demareze o 
anchetă în cazul în care constată că există 
indicii serioase privind existența unor fapte 
care pot să constituie o astfel de prezentare 
a unor date eronate. La anchetarea 
presupuselor declarații false, Comisia ia în 
considerare eventualele observații 
prezentate de statul membru în cauză. În 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, 
Comisia poate solicita statului membru să 
prezinte informații, poate efectua inspecții 
la fața locului și poate avea acces la 
informații și documente statistice de bază 
legate de datele relevante pentru PDM. În 
cazul în care legislația statului membru în 
cauză impune aceasta, Comisia solicită 
autorizarea unei autorități judiciare înainte 
de demararea unei inspecții la fața locului.

În conformitate cu normele, Comisia 
poate realiza toate anchetele necesare 
pentru a constata prezentarea unor date 
eronate menționată la alineatul (1).
Comisia poate decide să demareze o 
anchetă în cazul în care constată că există 
indicii serioase privind existența unor fapte 
care pot să constituie o astfel de prezentare 
a unor date eronate. La anchetarea 
presupuselor declarații false, Comisia ia în 
considerare eventualele observații 
prezentate de statul membru în cauză. În 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, 
Comisia poate solicita statului membru să 
prezinte informații, poate efectua inspecții 
la fața locului și poate avea acces la 
informații și documente statistice de bază 
legate de datele relevante pentru PDM. În 
cazul în care legislația statului membru în 
cauză impune aceasta, Comisia solicită 
autorizarea unei autorități judiciare înainte 
de demararea unei inspecții la fața locului.

Or. en
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Amendamentul 24
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
are competența deplină de a reexamina 
deciziile prin care Consiliul impune amenzi 
în temeiul alineatului (1). Aceasta poate 
anula, reduce sau majora amenda 
impusă.

(5) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
are competența deplină de a reexamina 
deciziile prin care Consiliul impune amenzi 
în temeiul alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 25
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 9 constituie alte venituri, astfel 
cum se prevede la articolul 311 din tratat și 
se alocă la bugetul Uniunii.

Amenzile colectate în conformitate cu 
articolul 9 constituie alte venituri, astfel 
cum se prevede la articolul 311 din tratat și 
se alocă la bugetul Uniunii. Ele sunt 
destinate pentru măsuri de consolidare a 
nivelurilor de ocupare a forței de muncă 
și educație, în special în rândul tinerilor.

Or. en

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009, 
institutele naționale de statistică din statele 
membre (INS) asigură coordonarea 
necesară la nivel național cu privire la 
datele relevante pentru PDM. Toate 
celelalte autorități naționale raportează în 
acest scop institutelor naționale de 
statistică. Statele membre iau toate 
măsurile necesare pentru a garanta
aplicarea acestei dispoziții.

În conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 223/2009, 
institutele naționale de statistică din statele 
membre (INS) asigură coordonarea 
necesară la nivel național cu privire la 
datele relevante pentru PDM. Toate 
celelalte autorități naționale, inclusiv 
băncile centrale naționale și organismele 
responsabile pentru statisticile sociale și 
în domeniul ocupării forței de muncă
raportează în acest scop institutelor 
naționale de statistică. Statele membre iau 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
aplicarea acestei dispoziții.

Or. en


