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AMENDAMENTE
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele
amendamente:
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură
fiabilă pentru elaborarea, monitorizarea și
publicarea datelor relevante pentru
procedura privind dezechilibrele
macroeconomice (denumite în continuare
„datele relevante pentru PDM”), precum și
o îmbunătățire continuă a informațiilor
statistice de bază în conformitate cu
cadrele Comisiei de management al
calității pentru statisticile europene4.
Grupul directorilor în domeniul statisticilor
macroeconomice (Directors of
Macroeconomic Statistics - DMES), creat
de Comisie, este un grup de experți
calificat să furnizeze Comisiei (Eurostat)
asistența necesară pentru aplicarea unei
proceduri de monitorizare fiabile a calității
datelor relevante pentru PDM.

(5) Ar trebui să fie instituită o procedură
fiabilă pentru elaborarea, monitorizarea și
publicarea datelor relevante pentru
procedura privind dezechilibrele
macroeconomice (denumite în continuare
„datele relevante pentru PDM”), precum și
o îmbunătățire continuă a informațiilor
statistice de bază în conformitate cu
cadrele Comisiei de management al
calității pentru statisticile europene4.
Grupul directorilor în domeniul statisticilor
macroeconomice (Directors of
Macroeconomic Statistics - DMES) și al
directorilor europeni pentru statistici
sociale, create de Comisie, sunt grupuri
de experți calificate să furnizeze Comisiei
(Eurostat) asistența necesară pentru
aplicarea unei proceduri de monitorizare
fiabile a calității datelor relevante pentru
PDM.

_____________

_____________

4

4

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

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

Amendamentul 2
Propunere de regulament
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Articolul 4
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 pentru statisticile
sociale instituite de Comisie, tuturor
celorlalte state membre și publicului larg.
Or. en

Amendamentul 3
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/CEE a
Consiliului7 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/CEE a
Consiliului7 și Comitetului pentru
ocuparea forței de muncă instituit prin
Decizia 2000/98/CE a Consiliului7a
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, Comitetul pentru
ocuparea forței de muncă și comisiile
competente 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
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Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
____________

____________

7

7

JO L 63, 5.3.1974, p. 21

JO L 63, 5.3.1974, p. 21

7a

Decizia 2000/98/CE a Consiliului din
24 ianuarie 2000 de instituire a
Comitetului pentru ocuparea forței de
muncă (JO L 29, 4.2.2000, p. 21).
Or. en

Amendamentul 4
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) sau în cazul în
care datele transmise de statele membre
sunt incomplete. 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 și Președintelui Comitetului
pentru ocuparea forței de muncă, datele
modificate și justificarea modificării
respective.
Or. en

Amendamentul5
Propunere de regulament
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Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Veniturile menționate la primul paragraf
se alocă pentru finanțarea programelor
naționale de reformă (PNR) ale statelor
membre și pentru acordarea sprijinului
financiar necesar în vederea concretizării
obiectivelor acestora în cadrul ciclului
semestrului european, cu scopul de a
reduce la minimum discrepanțele pe plan
economic, social și în materie de ocupare
a forței de muncă în zona euro.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 15
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

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Articolul 17
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia (Eurostat) raportează periodic
Parlamentului European și Consiliului cu
privire la activitățile desfășurate de
Comisie (Eurostat) în scopul punerii în
aplicare a prezentului regulament.

Comisia (Eurostat) raportează periodic
comisiilor competente ale Parlamentului
European și Consiliului cu privire la
activitățile desfășurate de Comisie
(Eurostat) în scopul punerii în aplicare a
prezentului regulament.
Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ba) caracterul adecvat și eficacitatea
procesului de monitorizare aplicat în
cazul revizuirii sau adăugării datelor
relevante pentru PDM.
Or. en
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