EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2013/0181(COD)
27.11.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de
procedure voor macro-economische onevenwichtigheden
(COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))
Rapporteur voor advies: Pervenche Berès

PA\1010705NL.doc

NL

PE524.535v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

PA_Legam

PE524.535v01-00

NL

2/7

PA\1010705NL.doc

AMENDEMENTEN
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op
te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Er moet een betrouwbare procedure
worden vastgesteld voor de verzameling,
controle en bekendmaking van de voor de
PMO relevante gegevens en voor de
voortdurende verbetering van de
onderliggende statistische informatie,
overeenkomstig de kaders die de
Commissie voor het beheer van de
kwaliteit van de Europese statistieken4
heeft vastgesteld. De Groep directeuren
macro-economische statistieken die de
Commissie heeft opgericht, is een
geschikte deskundigengroep om de
Commissie (Eurostat) de nodige bijstand te
verlenen bij de toepassing van een
degelijke kwaliteitsbewakingsprocedure
voor de voor de PMO relevante gegevens.

(5) Er moet een betrouwbare procedure
worden vastgesteld voor de verzameling,
controle en bekendmaking van de voor de
PMO relevante gegevens en voor de
voortdurende verbetering van de
onderliggende statistische informatie,
overeenkomstig de kaders die de
Commissie voor het beheer van de
kwaliteit van de Europese statistieken4
heeft vastgesteld. De Groep directeuren
macro-economische statistieken en
Europese directeurs sociale statistiek, die
de Commissie heeft opgericht, zijn
geschikte deskundigengroepen om de
Commissie (Eurostat) de nodige bijstand te
verlenen bij de toepassing van een
degelijke kwaliteitsbewakingsprocedure
voor de voor de PMO relevante gegevens.

_____________

_____________

4

4

COM(2005) 217 final en COM(2011)
211 final.

COM(2005) 217 final en COM(2011)
211 final.
Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij twijfel over de juiste toepassing van de

Bij twijfel over de juiste toepassing van de
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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.

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
statistiek en sociale statistiek die door de
Commissie is ingesteld, aan alle andere
lidstaten en aan het publiek.
Or. en

Amendement 3
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/EEG van de Raad7 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/EEG van de Raad7 is
ingesteld en het Comité voor de
werkgelegenheid dat is opgericht bij
Besluit 2000/98/EG van de Raad7bis,
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, het
Comité voor de werkgelegenheid en de
bevoegde 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

7

PB L 63 van 5.3.1974, blz.21.

PB L 63 van 5.3.1974, blz.21.

7 bis

Besluit 2000/98/EG van de Raad van
24 januari 2000 tot instelling van het
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Comité voor de werkgelegenheid (PB L 29
van 4.2.2000, blz. 21).
Or. en

Amendement 4
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 of
wanneer de door de lidstaten verstrekte
gegevens onvolledig zijn, 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 voorzitters van het
Comité voor de economische politiek en
het Comité voor de werkgelegenheid
uiterlijk drie werkdagen vóór de geplande
datum van bekendmaking de gewijzigde
gegevens en de motivering van de
wijziging mee.
Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De in lid 1 bedoelde ontvangsten worden
in het kader van de Europese
semestercyclus toegewezen voor de
financiering van de nationale
hervormingsprogramma's (NHP's) van de

PA\1010705NL.doc

5/7

PE524.535v01-00

NL

lidstaten en de doelstellingen daarvan,
met als oogmerk de economische,
werkgelegenheids- en sociale verschillen
in de eurozone tot een minimum te
beperken.
Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 15
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

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 17
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie (Eurostat) doet regelmatig
verslag aan het Europees Parlement en de
Raad over de activiteiten die zij voor de
tenuitvoerlegging van deze verordening
heeft uitgevoerd.
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De Commissie (Eurostat) doet regelmatig
verslag aan de bevoegde commissies van
het Europees Parlement en de Raad over de
activiteiten die zij voor de
tenuitvoerlegging van deze verordening
heeft uitgevoerd.
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Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de deugdelijkheid en effectiviteit
van de toegepaste procedure voor
kwaliteitsbewaking in geval van
herziening of aanvulling van voor de
PMO relevante gegevens.
Or. en
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