2009 - 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2013/0181(COD)
27.11.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη
διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών
(COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

PA\1010705EL.doc

EL

PE524.535v01-00
Eνωμένη στην πολυμορφία

EL

PA_Legam

PE524.535v01-00

EL

2/7

PA\1010705EL.doc

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες
τροπολογίες:
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη
διαδικασία για τη συγκέντρωση, την
παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων που σχετίζονται με τη
διαδικασία μακροοικονομικών
ανισορροπιών (τα οποία στο εξής
αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη
ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση
των υποκείμενων στατιστικών
πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει
θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της
ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4.
Η ομάδα των διευθυντών
μακροοικονομικών στατιστικών, που
συγκρότησε η Επιτροπή, αποτελεί την
κατάλληλη ομάδα εμπειρογνωμόνων για
να παράσχει στην Επιτροπή (Eurostat) την
απαιτούμενη βοήθεια με σκοπό την
εφαρμογή μιας στιβαρής διαδικασίας
παρακολούθησης της ποιότητας για τα
στοιχεία σχετικά με τη ΔΜΑ.

(5) Θα πρέπει να θεσπιστεί μια αξιόπιστη
διαδικασία για τη συγκέντρωση, την
παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων που σχετίζονται με τη
διαδικασία μακροοικονομικών
ανισορροπιών (τα οποία στο εξής
αναφέρονται ως «στοιχεία σχετικά με τη
ΔΜΑ») καθώς και για τη συνεχή βελτίωση
των υποκείμενων στατιστικών
πληροφοριών εντός των πλαισίων που έχει
θεσπίσει η Επιτροπή για τη διαχείριση της
ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών4.
Η Ομάδα των Διευθυντών
Μακροοικονομικών Στατιστικών και οι
Ευρωπαίοι Διευθυντές Κοινωνικών
Στατιστικών, που συγκρότησε η
Επιτροπή, αποτελούν τις κατάλληλες
ομάδες εμπειρογνωμόνων για να παρέχουν
στην Επιτροπή (Eurostat) την απαιτούμενη
βοήθεια με σκοπό την εφαρμογή μιας
στιβαρής διαδικασίας παρακολούθησης
της ποιότητας για τα στοιχεία σχετικά με
τη ΔΜΑ.

_____________

_____________
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COM(2005)217 τελικό και
COM(2011)211 τελικό.

COM(2005)217 τελικό και
COM(2011)211 τελικό.
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την
ορθή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν
τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση των
στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ζητά να του
δοθούν διασαφηνίσεις από την Επιτροπή
(Eurostat). Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα
αμελλητί και κοινοποιεί τις διασαφηνίσεις
της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στη
συναφή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις
μακροοικονομικές στατιστικές που έχει
συγκροτήσει, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη
και στο κοινό.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την
ορθή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν
τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση των
στοιχείων σχετικά με τη ΔΜΑ, το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ζητά να του
δοθούν διασαφηνίσεις από την Επιτροπή
(Eurostat). Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα
αμελλητί και κοινοποιεί τις διασαφηνίσεις
της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στις
σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων για τις
μακροοικονομικές στατιστικές και τις
κοινωνικές στατιστικές που έχει
συγκροτήσει, σε όλα τα άλλα κράτη μέλη
και στο κοινό.
Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει
έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής
Πολιτικής, που συστάθηκε με την
απόφαση 74/122/ΕΟΚ7 του Συμβουλίου,
σχετικά με τα πορίσματα των αποστολών
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των
σχολίων που διατυπώνει το οικείο κράτος
μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα από τη
διαβίβασή τους στην Επιτροπή
Οικονομικής Πολιτικής οι εκθέσεις αυτές,
σε συνδυασμό με τα σχόλια του οικείου
κράτους μέλους, δημοσιοποιούνται, με την
επιφύλαξη των διατάξεων για το
στατιστικό απόρρητο του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 223/2009.

3. Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει
έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής
Πολιτικής που συστάθηκε με την απόφαση
74/122/ΕΟΚ7 του Συμβουλίου και στην
Επιτροπή Απασχόλησης που συστάθηκε
με την απόφαση 2000/98/ΕΚ7α του
Συμβουλίου σχετικά με τα πορίσματα των
αποστολών αυτών, συμπεριλαμβανομένων
των σχολίων που διατυπώνει το οικείο
κράτος μέλος επί των πορισμάτων. Ύστερα
από τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή
Οικονομικής Πολιτικής, την Επιτροπή
Απασχόλησης και τις σχετικές επιτροπές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι
εκθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα
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σχόλια του οικείου κράτους μέλους,
δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη των
διατάξεων για το στατιστικό απόρρητο του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.
____________

____________

7

7

ΕΕ L 63, 5.3.1974, σ.21

ΕΕ L 63, 5.3.1974, σ.21

7α

Απόφαση του Συμβουλίου 2000/98/ΕΚ
της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη
σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης
(ΕΕ L 29, 4.2.2000, σ. 21).
Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να
τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν
διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει
τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας
την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν
αποδείξεις ότι τα στοιχεία που
διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
παράγραφος 2. Εντός τριών το πολύ
εργάσιμων ημερών πριν από την
προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, η
Επιτροπή (Eurostat) ανακοινώνει στο
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και στον
πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής
Πολιτικής τα τροποποιημένα στοιχεία και
την αιτιολόγηση της τροποποίησης.

4. Η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να
τροποποιήσει τα στοιχεία που έχουν
διαβιβάσει τα κράτη μέλη και να παράσχει
τα τροποποιημένα στοιχεία αιτιολογώντας
την τροποποίηση, εφόσον υπάρχουν
αποδείξεις ότι τα στοιχεία που
διαβιβάστηκαν από τα κράτη μέλη δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
παράγραφος 2 ή οσάκις τα δεδομένα που
διαβιβάσθηκαν από τα κράτη μέλη είναι
ελλιπή. Εντός τριών το πολύ εργάσιμων
ημερών πριν από την προβλεπόμενη
ημερομηνία δημοσίευσης, η Επιτροπή
(Eurostat) ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος και στον πρόεδρο της
Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και τον
πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης τα
τροποποιημένα στοιχεία και την
αιτιολόγηση της τροποποίησης.
Or. en

Τροπολογία 5
PA\1010705EL.doc

5/7

PE524.535v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Τα έσοδα στα οποία παραπέμπει η πρώτη
παράγραφος χορηγούνται για τη
χρηματοδότηση των εθνικών
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ)
των κρατών μελών και των συνεπειών
από αυτά ως μέρος του κύκλου του
ευρωπαϊκού εξαμήνου, με στόχο την
ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων στο
οικονομικό πεδίο, το πεδίο απασχόλησης
και το κοινωνικό πεδίο εντός της ζώνης
του ευρώ.
Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 223/2009, οι εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) των κρατών
μελών εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο
συντονισμό όσον αφορά τα στοιχεία
σχετικά με τη ΔΜΑ σε εθνικό επίπεδο.
Όλες οι άλλες εθνικές αρχές είναι
υπόλογες στην ΕΣΥ για τον σκοπό αυτό.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 223/2009, οι εθνικές
στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) των κρατών
μελών εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο
συντονισμό όσον αφορά τα στοιχεία
σχετικά με τη ΔΜΑ σε εθνικό επίπεδο.
Όλες οι άλλες εθνικές αρχές,
περιλαμβανομένων των κεντρικών
τραπεζών των κρατών μελών και των
φορέων που είναι αρμόδιοι για τις
στατιστικές απασχόλησης και τις
κοινωνικές στατιστικές, είναι υπόλογες
στην ΕΣΥ για τον σκοπό αυτό. Τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για
την εξασφάλιση της εφαρμογής της
παρούσας διάταξης.
Or. en
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Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει τακτικές
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο σχετικά με τις
δραστηριότητες που διεξάγει για τις
ανάγκες εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού.

Η Επιτροπή (Eurostat) υποβάλλει τακτικές
εκθέσεις στις σχετικές επιτροπές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το
Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες
που διεξάγει για τις ανάγκες εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού.
Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
β α) η καταλληλότητα και
αποτελεσματικότητα της διεργασίας
παρακολούθησης που εφαρμόζεται στην
περίπτωση αναθεώρησης των δεδομένων
σχετικά με τη ΔΜΑ ή προσθήκης σε
αυτά.
Or. en
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