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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van 
een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0155),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0086/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Begrotingscommissie (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Om discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid, 
doeltreffend te bestrijden overeenkomstig 
artikel 10 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
zijn er vergelijkbare, betrouwbare en 
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objectieve statistieken nodig over de 
situatie van personen met werk, personen 
zonder werk en personen buiten de 
arbeidsmarkt, waarbij de statistische 
geheimhoudingsplicht, de privacy en de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen in overeenstemming met 
artikel 290 VWEU bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van 
Verordening (EG) nr. 577/98 aan te vullen 
of te wijzigen wat betreft de inhoud van de 
speciale modules, de definities, en de 
aanpassing van de lijst van 
enquêtevariabelen die nodig zijn door de 
ontwikkeling van technieken en concepten. 
Voorts moet de Commissie worden 
gemachtigd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met het oog op de 
vaststelling van de lijst van structurele 
variabelen, waaronder de minimale 
steekproefomvang en de frequentie van de 
enquête.

(5) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen in overeenstemming met 
artikel 290 VWEU bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van 
Verordening (EG) nr. 577/98 aan te vullen 
of te wijzigen wat betreft de inhoud van de 
speciale modules, de definities, en de 
aanpassing van de lijst van 
enquêtevariabelen die nodig zijn door de 
ontwikkeling van technieken en concepten. 
Voorts moet de Commissie worden 
gemachtigd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met het oog op de 
vaststelling van de lijst van structurele 
variabelen, waaronder de minimale 
steekproefomvang en de frequentie van de 
enquête, alsook met het oog op de 
vaststelling van de voorschriften over de 
controleregels, de codering van de 
variabelen en de lijst van principes voor 
de formulering van de vragen over de 
arbeidssituatie.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien het belang van de speciale 
modules van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
voorgesteld door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen. De subsidies 
worden toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek. Subsidies voor uitvoering van 
arbeidskrachtenenquêtes mogen worden 
verleend in de vorm van vaste bedragen. In 
dit verband zal het gebruik van vaste 
bedragen het belangrijkste middel zijn om 
het beheer van de subsidies te 
vereenvoudigen.

Gezien het belang van de speciale modules 
van de arbeidskrachtenenquête ter 
ondersteuning van het beleid van de Unie, 
wordt een bijdrage van de Unie aan de 
financiering van de uitvoering daarvan 
voorgesteld door middel van 
subsidieprocedures, zonder oproep tot het 
indienen van voorstellen, overeenkomstig 
artikel 128, lid 1, tweede alinea 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2
012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling 
van de financiële regels van toepassing op 
de algemene begroting van de Unie1. De 
subsidies worden afhankelijk van de 
daadwerkelijke toepassing van de speciale 
modules toegekend aan de nationale 
instanties voor de statistiek en andere 
nationale instanties zoals bedoeld in 
artikel 5, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2009 betreffende de Europese 
statistiek. Subsidies voor uitvoering van 
arbeidskrachtenenquêtes mogen worden 
verleend in de vorm van vaste bedragen. In 
dit verband zal het gebruik van vaste 
bedragen het belangrijkste middel zijn om 
het beheer van de subsidies te 
vereenvoudigen.

_____________
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 4 – lid 1– letter a – streepje 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) in lid 1, onder a), wordt het twaalfde 
streepje vervangen door:
"– (facultatief) geboorteland [...], ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, seksuele 
geaardheid"

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de leden 2 en 3 worden vervangen door: a) lid 2 wordt vervangen door:

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 7 quater 
betreffende de definities en de door de 
ontwikkeling van technieken en concepten 
noodzakelijke bijwerking van de lijst van 

2. De Commissie is bevoegd tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 7 quater 
betreffende de definities en de door de 
ontwikkeling van technieken en concepten 
noodzakelijke bijwerking van de lijst van 
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enquêtevariabelen. enquêtevariabelen, met uitzondering van 
wijzigingen betreffende het facultatieve 
karakter van de vereiste informatie.

De Commissie is bevoegd tot vaststelling 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 7 quater 
betreffende een lijst van variabelen (hierna 
"structurele variabelen" genoemd), 
waaronder de minimale steekproefomvang 
en de frequentie waarmee de enquête wordt 
gehouden, uit de in lid 1 genoemde 
kenmerken die slechts als jaarlijkse 
gemiddelden met als referentieperiode 
52 weken en niet als kwartaalgemiddelden 
hoeven te worden verzameld.

De Commissie is bevoegd tot vaststelling 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 7 quater 
betreffende een lijst van variabelen (hierna 
"structurele variabelen" genoemd), 
waaronder de minimale steekproefomvang 
en de frequentie waarmee de enquête wordt 
gehouden, uit de in lid 1 genoemde 
kenmerken die slechts als jaarlijkse 
gemiddelden met als referentieperiode 
52 weken en niet als kwartaalgemiddelden 
hoeven te worden verzameld. De 
Commissie is bevoegd om overeenkomstig 
artikel 7 quater gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende de 
controleregels, de codering van de 
variabelen en de lijst van principes voor 
de formulering van de vragen over de 
arbeidssituatie.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen voorschriften vast 
voor de controleregels, de codering van de 
variabelen en de lijst van principes voor 
de formulering van de vragen over de 
arbeidssituatie. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 8, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 4 wordt geschrapt. b) de leden 3 en 4 worden geschrapt.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie kan financiële steun zal
toekennen aan de nationale instanties voor 
de statistiek en andere nationale instanties 
die in artikel 5, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 als 
aangewezen begunstigden worden 
aangeduid, voor de toepassing van de 
speciale modules zoals bedoeld in 
artikel 7 bis, overeenkomstig artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief].

Overeenkomstig artikel 128, lid 1, tweede 
alinea, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
kan de Unie financiële steun toekennen 
aan de nationale instanties voor de 
statistiek en andere nationale instanties die 
in artikel 5, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 223/2009 als 
aangewezen begunstigden worden 
aangeduid, voor de toepassing van de 
speciale modules zoals bedoeld in 
artikel 7 bis, overeenkomstig artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie [COM (2011) 609 definitief]. 
Deze subsidies worden verstrekt in de 
vorm van vaste bedragen en worden 
toegekend op voorwaarde dat de lidstaten 
ten volle meewerken aan de toepassing 
van de speciale modules.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 577/98
Artikel 7 quater – lid 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 4, lid 2, en artikel 7 bis 
bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
de inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening in te voegen].

3. De in artikel 4, lid 2, en artikel 7 bis 
bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor een termijn van 
vijf jaar met ingang van …*. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
vóór het verstrijken van de termijn van 
vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.
______________

* PB: gelieve de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te voegen.

Or. en


