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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure 
for udarbejdelse, overvågning og frigivelse 
af de data, der er relevante for proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer (i det følgende benævnt "PMU-
relevante data"), samt finde en løbende 
forbedring sted af de underliggende 
statistiske oplysninger i overensstemmelse 
med Kommissionens rammer for 
kvalitetsstyring inden for europæiske 
statistikker4. Gruppen af lederne af 
afdelingerne for makroøkonomisk statistik 
i de nationale statistiske kontorer (DMES), 
der er nedsat af Kommissionen, er egnet til 
som ekspertgruppe at yde Kommissionen 
(Eurostat) den nødvendige bistand til 
anvendelsen af en robust 
kvalitetsovervågningsprocedure for de 
PMU-relevante data.

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure 
for udarbejdelse, overvågning og frigivelse 
af de data, der er relevante for proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer (herefter "PMU-relevante data"), 
samt finde en løbende forbedring sted af de 
underliggende statistiske oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
rammer for kvalitetsstyring inden for 
europæiske statistikker4. Gruppen af 
lederne af afdelingerne for 
makroøkonomisk statistik i de nationale 
statistiske kontorer (DMES) og gruppen af 
europæiske socialstatistikchefer, der er 
nedsat af Kommissionen, er egnet til som 
ekspertgrupper at yde Kommissionen 
(Eurostat) den nødvendige bistand til 
anvendelsen af en robust 
kvalitetsovervågningsprocedure for de 
PMU-relevante data.

_____________ _____________
4 KOM(2005) 217 endelig og KOM(2011) 
211 endelig.

4 KOM(2005) 217 endelig og KOM(2011) 
211 endelig.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Artikel 4

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 3

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, 
og Beskæftigelsesudvalget, der blev nedsat 
ved Rådets afgørelse 2000/98/EF7a om 
resultaterne af disse tjenesterejser, 
herunder eventuelle kommentarer til disse 
resultater fremsat af den pågældende 
medlemsstat. Efter fremsendelsen til 
Udvalget for Økonomisk Politik, 
Beskæftigelsesudvalget 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.
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7a Rådets afgørelse 2000/98/EF af 24. 
januar 2000 om nedsættelse af et 
beskæftigelsesudvalg (EFT L 29 af 
4.2.2000, s. 21).

Or. en

Ændringsforslag 4

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, eller hvis de 
data, som medlemsstaterne har 
indberettet, ikke er fuldstændige. Senest 
tre arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formændene for Udvalget 
for Økonomisk Politik og 
Beskæftigelsesudvalget de ændrede data 
og begrundelsen for ændringen.

Or. en

Ændringsforslag5

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den indtægt, der omhandles i første 
stykke, afsættes til finansiering af 
medlemsstaternes nationale 
reformprogrammer og følgerne heraf som 
del af det europæiske semester, idet målet 
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er at minimere de økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
forskelle i eurozonen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 5 i 
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.

I overensstemmelse med artikel 5 i 
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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen (Eurostat) rapporterer 
regelmæssigt til Europa-Parlamentet og 
Rådet om de aktiviteter, der gennemføres 
af Kommissionen (Eurostat) med henblik 
på gennemførelsen af denne forordning.

Kommissionen (Eurostat) rapporterer 
regelmæssigt til de relevante udvalg i 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
aktiviteter, der gennemføres af 
Kommissionen (Eurostat) med henblik på 
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gennemførelsen af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hensigtsmæssigheden og effektiviteten 
af de anvendte overvågningsprocesser, 
hvis PMU-relevante data ændres eller 
tilføjes. 

Or. en


