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ÄNDRINGSFÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och
valutafrågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 5
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt
förfarande för sammanställning,
övervakning och publicering av uppgifter
av betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser och det bör
ske en ständig förbättring av underliggande
statistik i linje med kommissionens
kvalitetsstyrningsramar för europeisk
statistik4. Direktörsgruppen för den
makroekonomiska statistiken (DMES),
som inrättats av kommissionen, är en
lämplig expertgrupp som kan ge
kommissionen (Eurostat) det stöd som
krävs för att genomföra ett solitt
kvalitetsövervakningsförfarande för
uppgifter av betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser.

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt
förfarande för sammanställning,
övervakning och publicering av uppgifter
av betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser och det bör
ske en ständig förbättring av underliggande
statistik i linje med kommissionens
kvalitetsstyrningsramar för europeisk
statistik4. Direktörsgruppen för den
makroekonomiska statistiken (DMES) och
gruppen av europeisk direktörer för social
statistik, som inrättats av kommissionen, är
lämpliga expertgrupper som kan ge
kommissionen (Eurostat) det stöd som
krävs för att genomföra ett solitt
kvalitetsövervakningsförfarande för
uppgifter av betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser.

_____________

_____________

4

4

KOM(2005)0217 och KOM(2011)0211.

KOM(2005)0217 och KOM(2011)0211.
Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Artikel 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det råder tvivel om det korrekta
genomförandet av bestämmelserna om
sammanställning och inrapportering av
PA\1010705SV.doc
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uppgifter av betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser, ska den
berörda medlemsstaten begära ett
förtydligande från kommissionen
(Eurostat). Kommissionen ska utan
dröjsmål behandla ärendet och meddela sitt
förtydligande till den berörda
medlemsstaten, till den relevanta
expertgruppen för makroekonomisk
statistik som inrättats av kommissionen, till
övriga medlemsstater och till allmänheten.

uppgifter av betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser, ska den
berörda medlemsstaten begära ett
förtydligande från kommissionen
(Eurostat). Kommissionen ska utan
dröjsmål behandla ärendet och meddela sitt
förtydligande till den berörda
medlemsstaten, till de relevanta
expertgrupperna för makroekonomisk
statistik och social statistik som inrättats
av kommissionen, till övriga medlemsstater
och till allmänheten.
Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera
resultaten av dessa kontrollbesök till
kommittén för ekonomisk politik, som
inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7,
inbegripet den berörda medlemsstatens
eventuella kommentarer till dessa resultat.
Efter att rapporterna, jämte eventuella
kommentarer från den berörda
medlemsstaten, har inrapporterats till
kommittén för ekonomisk politik, ska de
offentliggöras, utan att detta påverkar
tillämpningen av bestämmelserna om
konfidentiell behandling av statistik i
förordning (EG) nr 223/2009.

3. Kommissionen (Eurostat) ska rapportera
resultaten av dessa kontrollbesök till
kommittén för ekonomisk politik, som
inrättats genom rådets beslut 74/122/EEG7,
och till sysselsättningskommittén, som
inrättats genom rådets beslut
2000/98/EG7a, inbegripet den berörda
medlemsstatens eventuella kommentarer
till dessa resultat. Efter att rapporterna,
jämte eventuella kommentarer från den
berörda medlemsstaten, har inrapporterats
till kommittén för ekonomisk politik,
sysselsättningskommittén och
Europaparlamentets ansvariga utskott,
ska de offentliggöras, utan att detta
påverkar tillämpningen av bestämmelserna
om konfidentiell behandling av statistik i
förordning (EG) nr 223/2009.

____________

____________

7

7

EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.

EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.

7a

Rådets beslut 2000/98/EG av
den 24 januari 2000 om att inrätta en
sysselsättningskommitté (EGT L 29,
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4.2.2000, s. 21).
Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen (Eurostat) får ändra
uppgifter som medlemsstaterna rapporterar
in och lägga fram de ändrade uppgifterna
och en motivering till ändringen, om det är
uppenbart att de faktiska uppgifter som
medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller
kraven i artikel 3.2. Senast tre arbetsdagar
före det planerade offentliggörandet ska
kommissionen (Eurostat) underrätta den
berörda medlemsstaten och ordföranden
för kommittén för ekonomisk politik om att
uppgifterna ändrats och om motiveringen
till detta.

4. Kommissionen (Eurostat) får ändra
uppgifter som medlemsstaterna rapporterar
in och lägga fram de ändrade uppgifterna
och en motivering till ändringen, om det är
uppenbart att de faktiska uppgifter som
medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller
kraven i artikel 3.2 eller om de uppgifter
som medlemsstaterna rapporterar in inte
är fullständiga. Senast tre arbetsdagar före
det planerade offentliggörandet ska
kommissionen (Eurostat) underrätta den
berörda medlemsstaten och ordförandena
för kommittén för ekonomisk politik och
sysselsättningskommittén om att
uppgifterna ändrats och om motiveringen
till detta.
Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
De inkomster som avses i första stycket
ska avsättas till finansiering av
medlemsstaternas nationella
reformprogram och följderna av dessa
som en del av den europeiska
planeringsterminen, i syfte att minimera
de ekonomiska, sysselsättningsrelaterade
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och sociala skillnaderna i euroområdet.
Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 15
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 5 i förordning (EG)
nr 223/2009 ska medlemsstaternas
nationella statistikbyråer ansvara för den
samordning som krävs på nationell nivå av
uppgifter som har betydelse för förfarandet
vid makroekonomiska obalanser. Alla
andra nationella myndigheter ska
rapportera till de nationella
statistikbyråerna för detta ändamål.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som
behövs för att se till att denna bestämmelse
tillämpas.

I enlighet med artikel 5 i förordning (EG)
nr 223/2009 ska medlemsstaternas
nationella statistikbyråer ansvara för den
samordning som krävs på nationell nivå av
uppgifter som har betydelse för förfarandet
vid makroekonomiska obalanser. Alla
andra nationella myndigheter, däribland
nationella centralbanker och organ med
ansvar för sysselsättningsstatistik och
social statistik, ska rapportera till de
nationella statistikbyråerna för detta
ändamål. Medlemsstaterna ska vidta de
åtgärder som behövs för att se till att denna
bestämmelse tillämpas.
Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 17
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet
rapportera till Europaparlamentet och
rådet om den verksamhet som bedrivs av
kommissionen (Eurostat) för att genomföra
denna förordning.

The Commission (Eurostat) Kommissionen
(Eurostat) ska regelbundet rapportera till
Europaparlamentets ansvariga utskott och
rådet om den verksamhet som bedrivs av
kommissionen (Eurostat) för att genomföra
denna förordning.
Or. en
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Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led ba (nytt)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag
(ba) Hur ändamålsenligt och effektivt det
tillämpade övervakningsförfarandet är vid
revidering eller tillägg av uppgifter som
har betydelse för förfarandet vid
makroekonomiska obalanser.
Or. en
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