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Ændringsforslag 7
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. 
november 2011 om forebyggelse og 
korrektion af makroøkonomiske ubalancer1

er der indført en varslingsmekanisme med 
henblik på at gøre det lettere på et tidligt 
tidspunkt at opdage og overvåge ubalancer.
Som led i denne mekanisme skal 
Kommissionen udarbejde en årlig rapport 
om varslingsmekanismen indeholdende en 
kvalitativ økonomisk og finansiel 
vurdering og med angivelse medlemsstater, 
som efter Kommissionens vurdering kan 
være påvirket af eller kan være i risiko for 
at blive påvirket af ubalancer.

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. 
november 2011 om forebyggelse og 
korrektion af makroøkonomiske ubalancer1

(PMU) er der indført en 
varslingsmekanisme med henblik på at 
gøre det lettere på et tidligt tidspunkt at
opdage og overvåge ubalancer. Som led i 
denne mekanisme skal Kommissionen 
udarbejde en årlig rapport om 
varslingsmekanismen indeholdende en 
kvalitativ økonomisk og finansiel 
vurdering og med angivelse medlemsstater, 
som efter Kommissionens vurdering kan 
være påvirket af eller kan være i risiko for 
at blive påvirket af ubalancer.

__________________ __________________
1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25. 1 EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25.

Or. fr

Begrundelse

Klarere ordlyd, som forklarer akronymet.

Ændringsforslag 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Effektiv overvågning af 
makroøkonomiske ubalancer kan kun ske 

(3) Effektiv overvågning af 
makroøkonomiske ubalancer kan kun ske 
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på grundlag af pålidelige statistiske data. 
For at kunne garantere solide og 
uafhængige statistikker bør 
medlemsstaterne sikre de nationale 
statistiske myndigheders professionelle 
uafhængighed i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 
statistikker3.

på grundlag af pålidelige, troværdige, 
nøjagtige og brugbare statistiske data. For 
at kunne garantere solide og uafhængige 
statistikker bør medlemsstaterne sikre de 
nationale statistiske myndigheders 
professionelle uafhængighed i 
overensstemmelse med adfærdskodeksen 
for europæiske statistikker som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om 
europæiske statistikker3.

__________________ __________________
3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164. 3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

Or. pl

Ændringsforslag 9
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Effektiv overvågning af 
makroøkonomiske ubalancer kan kun ske 
på grundlag af pålidelige statistiske data.
For at kunne garantere solide og 
uafhængige statistikker bør 
medlemsstaterne sikre de nationale 
statistiske myndigheders professionelle 
uafhængighed i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 
statistikker3.

(3) Pålidelige statistiske data er af 
afgørende betydning for en effektiv 
overvågning af makroøkonomiske 
ubalancer. For at kunne garantere solide og 
uafhængige statistikker bør 
medlemsstaterne sikre de nationale 
statistiske myndigheders professionelle 
uafhængighed i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 
statistikker3.

__________________ __________________
3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164. 3 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

Or. fr
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Begrundelse

Statistikkerne er ikke de eneste datakilder.

Ændringsforslag 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er nødvendigt, at Kommissionen 
fortsat imødekommer behovet for 
pålidelige statistiske oplysninger, der gør 
det muligt i højere grad at reagere på 
økonomiske, sociale og territoriale 
forhold på regionalt plan i forbindelse 
med Unionens politik.

Or. en

Ændringsforslag 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure 
for udarbejdelse, overvågning og frigivelse 
af de data, der er relevante for proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer (i det følgende benævnt "PMU-
relevante data"), samt finde en løbende 
forbedring sted af de underliggende 
statistiske oplysninger i overensstemmelse 
med Kommissionens rammer for 
kvalitetsstyring inden for europæiske 
statistikkerj4. Gruppen af lederne af 
afdelingerne for makroøkonomisk statistik 
i de nationale statistiske kontorer (DMES), 
der er nedsat af Kommissionen, er egnet til 

(5) Der bør indføres en pålidelig procedure 
for indsamling, udarbejdelse, overvågning 
og frigivelse af de data, der er relevante for 
proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer (i det 
følgende benævnt "PMU-relevante data"), 
samt finde en løbende forbedring sted af de 
underliggende statistiske oplysninger i 
overensstemmelse med Kommissionens 
rammer for kvalitetsstyring inden for 
europæiske statistikkerj4. Gruppen af 
lederne af afdelingerne for 
makroøkonomisk statistik i de nationale 
statistiske kontorer (DMES), der er nedsat 
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som ekspertgruppe at yde Kommissionen
(Eurostat) den nødvendige bistand til 
anvendelsen af en robust 
kvalitetsovervågningsprocedure for de 
PMU-relevante data.

af Kommissionen, der ligeledes består af 
eksperter fra Udvalget for det Europæiske 
Statistiske System og Det Europæiske 
System af Centralbanker, er egnet til som 
ekspertgruppe at yde Kommissionen
(Eurostat) den nødvendige bistand til 
anvendelsen af en robust 
kvalitetsovervågningsprocedure for de 
PMU-relevante data.

__________________ __________________
4 KOM(2005) 217 endelig og KOM(2011) 
211 endelig.

4 KOM(2005) 217 endelig og KOM(2011) 
211 endelig.

Or. pl

Ændringsforslag 12
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er vigtigt, at den produktion af 
statistikker, der er nødvendig for 
gennemførelsen af Unionens aktiviteter, 
udelukkende er baseret på pålidelige data. 
Ved produktionen af PMU-relevante data, 
der udgør et vigtigt input for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer og 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, kan upålidelige data 
have store konsekvenser for Unionens 
interesser. Det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, der kan gøre 
produktion, fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af PMU-relevante 
data mere effektiv, hvis proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer skal fungere efter hensigten. 
Disse foranstaltninger bør forbedre 
troværdigheden af de underliggende 
statistiske oplysninger samt fremlæggelsen 
og kvalitetsovervågningen af de PMU-

(6) Det er vigtigt, at den produktion af 
statistikker, der er nødvendig for 
gennemførelsen af Unionens aktiviteter, 
udelukkende er baseret på pålidelige data. 
Ved produktionen af PMU-relevante data, 
der udgør et vigtigt input for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer og 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, kan upålidelige data 
have store konsekvenser for Unionens 
interesser. Det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, der kan gøre 
produktion, fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af PMU-relevante 
data mere effektiv, hvis proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer skal fungere efter hensigten. 
Disse foranstaltninger bør forbedre 
troværdigheden af de underliggende 
statistiske oplysninger samt fremlæggelsen 
og kvalitetsovervågningen af de PMU-
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relevante data. For at afskrække fra 
misvisende fremstillinger, uanset om disse 
sker forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed, af PMU-relevante data bør 
der indføres en ordning med finansielle 
sanktioner, som også vil tjene det formål 
at sikre rettidig omhu ved produktionen af 
PMU-relevante data.

relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 13
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er vigtigt, at den produktion af 
statistikker, der er nødvendig for 
gennemførelsen af Unionens aktiviteter, 
udelukkende er baseret på pålidelige data. 
Ved produktionen af PMU-relevante data, 
der udgør et vigtigt input for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer og 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, kan upålidelige data 
have store konsekvenser for Unionens 
interesser. Det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, der kan gøre 
produktion, fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af PMU-relevante 
data mere effektiv, hvis proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer skal fungere efter hensigten. 
Disse foranstaltninger bør forbedre 
troværdigheden af de underliggende 
statistiske oplysninger samt fremlæggelsen 
og kvalitetsovervågningen af de PMU-
relevante data. For at afskrække fra 
misvisende fremstillinger, uanset om disse 
sker forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed, af PMU-relevante data bør
der indføres en ordning med finansielle 

(6) Det er vigtigt, at den produktion af 
statistikker, der er nødvendig for 
gennemførelsen af Unionens aktiviteter, 
udelukkende er baseret på pålidelige data. 
Ved produktionen af PMU-relevante data, 
der udgør et vigtigt input for opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer og 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, kan upålidelige data 
have store konsekvenser for Unionens 
interesser. Det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, der kan gøre 
produktion, fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af PMU-relevante 
data mere effektiv, hvis proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer skal fungere efter hensigten. 
Disse foranstaltninger bør forbedre 
troværdigheden af de underliggende 
statistiske oplysninger samt fremlæggelsen 
og kvalitetsovervågningen af de PMU-
relevante data. For at afskrække fra 
misvisende fremstillinger, uanset om disse 
sker forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed, af PMU-relevante data bør 
der indføres en ordning med finansielle 
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sanktioner, som også vil tjene det formål at 
sikre rettidig omhu ved produktionen af 
PMU-relevante data.

sanktioner over for medlemsstaterne i 
euroområdet, som også vil tjene det formål 
at sikre rettidig omhu ved produktionen af 
PMU-relevante data.

Or. en

Ændringsforslag 14
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at supplere reglerne for beregning 
af boden for manipulation af statistikker 
samt reglerne for den procedure, 
Kommissionen skal følge ved 
undersøgelsen af sådanne handlinger, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("traktaten") for så vidt 
angår detaljerede kriterier for 
fastsættelsen af bodens størrelse og for de 
undersøgelser, der skal foretages af 
Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og 
en løbende dialog mellem Kommissionen 
og medlemsstaternes statistikmyndigheder 
for at sikre kvaliteten af de PMU-relevante 
data, som medlemsstaterne indberetter, og 
de underliggende statistiske oplysninger.

(8) Der bør etableres et tæt samarbejde og 
en løbende dialog mellem Kommissionen 
og medlemsstaternes statistikmyndigheder 
for at sikre kvaliteten og troværdigheden
af de PMU-relevante data, som 
medlemsstaterne indberetter, og de 
underliggende statistiske oplysninger.
Omfanget af de data, der vil blive knyttet 
til proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer, skal 
ligeledes defineres nøje.

Or. pl

Ændringsforslag 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Oprettelsen af en juridisk ramme for 
"forpligtende indsatser for tillid til 
statistik" bør fremmes. Det vil bidrage til 
at øge tilliden til statistiske kontorer, hvis 
reglerne om datafortrolighed inden for det 
europæiske statistiske system (ESS) og 
nærhedsprincippet overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at sikre pålidelige og nøjagtige 
data, der er af høj kvalitet, skal der 
ligeledes oprettes et system med forskning 
om de socioøkonomiske processer, der 
finder sted i grænseområderne, og der 
skal udarbejdes statistikker for 
makroregionerne for at opnå et pålideligt, 
fuldstændigt og nøjagtigt billede af 
økonomien med hensyn til regional og 
makroregional udvikling, der omfatter by-
og landområderne.

Or. pl

Ændringsforslag 18
Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Gennemførelsen af de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om 
fælles bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 bl.a. forbundet med sund 
økonomistyring og proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer.
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Or. en

Ændringsforslag 19
Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Navnlig artikel 23, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. .../2013 fastsætter, at 
Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at revidere og foreslå 
ændringer til partnerskabsaftalen og de 
relevante programmer, hvor det er 
nødvendigt at støtte gennemførelsen af 
Rådets relevante henstillinger rettet til 
medlemsstaten og vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, 
eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1176/2011 om forebyggelse og korrektion 
af makroøkonomiske ubalancer, forudsat 
at disse ændringer skønnes nødvendige 
for at hjælpe med at rette op på de 
makroøkonomiske ubalancer.

Or. en

Ændringsforslag 20
Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Artikel 23, stk. 9, og bilag III i 
forordning (EU) nr. .../2013 fastsætter 
også, at Kommissionen skal udarbejde et 
forslag til Rådet om at suspendere en del 
af eller alle forpligtelserne eller 
betalingerne til programmerne i en 
medlemsstat, når Rådet vedtager to på 
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hinanden følgende henstillinger i den 
samme procedure i forbindelse med 
ubalancer i overensstemmelse med artikel 
8, stk. 3, eller artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. 1176/2011 om 
forebyggelse og korrektion af 
makroøkonomiske ubalancer.

Or. en

Ændringsforslag 21
Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Suspensionen af midler, der udløses 
som følge af proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer, bør dog 
anvendes som en sidste udvej og bør tage 
hensyn til en indgående analyse af 
indikatorerne for arbejdsløshed, fattigdom 
og fald i BNP. 

Or. en

Ændringsforslag 22
Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12e) Med henblik på effektivitet bør 
denne forordning dække alle statistiske 
data, der kræves inden for rammerne af 
proceduren i forbindelse med 
makroøkonomiske ubalancer.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med denne forordning fastsættes 
reglerne for fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af statistiske data, der 
udarbejdes eller indberettes med henblik på 
procedurerne til opdagelse af 
makroøkonomiske ubalancer samt 
forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, jf. artikel 3 til 11 i 
forordning (EU) nr. 1176/2011 (i det 
følgende benævnt "PMU-relevante data").

1. Med denne forordning fastsættes 
reglerne for fremlæggelse og 
kvalitetsovervågning af data, navnlig
statistiske data, der udarbejdes eller 
indberettes med henblik på procedurerne til 
opdagelse af makroøkonomiske ubalancer 
samt forebyggelse og korrektion af 
uforholdsmæssigt store makroøkonomiske 
ubalancer i Unionen, jf. artikel 3 til 11 i 
forordning (EU) nr. 1176/2011 (i det 
følgende benævnt "PMU-relevante data").

Or. fr

Begrundelse

Statistikkerne er vigtige, men de er ikke den eneste kilde til nyttige data i forbindelse med 
opdagelse, forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer.

Ændringsforslag 24
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De PMU-relevante data er underlagt 
en erklæring fra det overordnede 
revisionsorgan i den pågældende 
medlemsstat, som skal vurdere kvaliteten 
af de oplysninger, der indsendes.

Or. fr
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Begrundelse

Det foreslås, at de overordnede nationale revisionsorganer i kraft af deres rolle som 
uafhængige revisorer i de respektive medlemsstater afgiver en erklæring, hvori der redegøres 
for kvaliteten af de oplysninger, der er indsendt af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen meddeler hvert år 
medlemsstaterne tidsplanen for den årlige 
rapport vedrørende varslingsmekanismen, 
jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 
1176/2011. På grundlag af tidsplanen samt 
fristerne og kalenderen som omhandlet i 
stk. 2 fastsætter Kommissionen også en 
skæringsdato for medlemsstaternes 
indberetning af alle de mest ajourførte 
PMU-relevante data og meddelerne
medlemsstaterne denne skæringsdato.

3. Kommissionen meddeler hvert år 
medlemsstaterne tidsplanen for den årlige 
rapport vedrørende varslingsmekanismen, 
jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 
1176/2011. På grundlag af tidsplanen samt 
fristerne og kalenderen som omhandlet i 
stk. 2 fastsætter Kommissionen også en 
skæringsdato for medlemsstaternes 
indberetning af alle de mest ajourførte 
PMU-relevante data samt hele forløbet 
forbundet med indberetningen og
meddeler medlemsstaterne denne 
skæringsdato.

Or. pl

Ændringsforslag 26
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastlægge de nærmere retningslinjer for, 
strukturen i og hyppigheden af 
kvalitetsrapporterne. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter med henblik på at fastlægge de 
nærmere retningslinjer for, strukturen i og 
hyppigheden af kvalitetsrapporterne. Disse
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 12.
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undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstår der tvivl om, hvordan reglerne 
om udarbejdelse og indberetning af de 
PMU-relevante data anvendes korrekt, 
anmoder den pågældende medlemsstat 
Kommissionen (Eurostat) om en nærmere 
forklaring. Kommissionen undersøger 
straks spørgsmålet og meddeler sin 
forklaring til den pågældende medlemsstat, 
til den relevante ekspertgruppe vedrørende 
makroøkonomiske statistikker, der er 
nedsat af Kommissionen, til alle andre 
medlemsstater og til offentligheden.

1. Opstår der tvivl om, hvordan reglerne 
om udarbejdelse og indberetning af de 
PMU-relevante data anvendes korrekt, 
anmoder den pågældende medlemsstat 
Kommissionen (Eurostat) om en nærmere 
forklaring. Kommissionen undersøger 
straks spørgsmålet og meddeler sin 
forklaring til den pågældende medlemsstat, 
til den relevante ekspertgruppe vedrørende 
makroøkonomiske statistikker, der er 
nedsat af Kommissionen, herunder 
eksperter fra Udvalget for det Europæiske 
Statistiske System og Det Europæiske 
System af Centralbanker, til alle andre 
medlemsstater og til offentligheden.

Or. pl

Ændringsforslag 28
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udarbejder 
oversigterne og fremsender dem til 
Kommissionen (Eurostat) senest den […] 
[ni måneder efter vedtagelsen af denne 
forordning – den nøjagtige dato indsættes 
af Publikationskontoret ved 
offentliggørelsen]. Kommissionen

2. Medlemsstaterne udarbejder 
oversigterne og fremsender dem til 
Kommissionen (Eurostat) senest den […] 
[ni måneder efter vedtagelsen af denne 
forordning – den nøjagtige dato indsættes 
af Publikationskontoret ved 
offentliggørelsen]. Kommissionen
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(Eurostat) vedtager
gennemførelsesretsakter vedrørende 
strukturen af disse oversigter og 
vedrørende de nærmere bestemmelser for 
ajourføringen af oversigterne senest […] 
[inden seks måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning – den nøjagtige dato 
indsættes af Publikationskontoret ved 
offentliggørelsen]. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2.

(Eurostat) vedtager delegerede retsakter
vedrørende strukturen af disse oversigter 
og vedrørende de nærmere bestemmelser 
for ajourføringen af oversigterne senest 
[…] [inden seks måneder efter vedtagelsen 
af denne forordning – den nøjagtige dato 
indsættes af Publikationskontoret ved 
offentliggørelsen]. Disse delegerede 
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 12.

Or. fr

Ændringsforslag 29
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne offentliggør deres 
oversigter.

3. Medlemsstaterne offentliggør deres 
oversigter inden for en måned efter deres 
indgivelse til Kommissionen.

Or. bg

Begrundelse

For at forbedre fremlæggelsen af oplysninger skal medlemsstaterne sikre, at disse gøres 
tilgængelige for offentligheden inden for en måned efter indgivelse af oversigter til
Kommissionen.

Ændringsforslag 30
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til 3. Kommissionen (Eurostat) rapporterer til 
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Udvalget for Økonomisk Politik, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7, 
om resultaterne af disse tjenesterejser, 
herunder eventuelle kommentarer til disse 
resultater fremsat af den pågældende 
medlemsstat. Efter fremsendelsen til 
Udvalget for Økonomisk Politik 
offentliggøres disse rapporter sammen med 
eventuelle kommentarer fremsat af den 
pågældende medlemsstat, jf. dog 
bestemmelserne om statistisk fortrolighed i 
forordning (EF) nr. 223/2009.

Udvalget for Økonomisk Politik, der er 
nedsat ved Rådets afgørelse 74/122/EØF7,
og til Europa-Parlamentet om resultaterne 
af disse tjenesterejser, herunder eventuelle 
kommentarer til disse resultater fremsat af 
den pågældende medlemsstat. Efter 
fremsendelsen til Udvalget for Økonomisk 
Politik og til Europa-Parlamentet
offentliggøres disse rapporter sammen med 
eventuelle kommentarer fremsat af den 
pågældende medlemsstat, jf. dog 
bestemmelserne om statistisk fortrolighed i 
forordning (EF) nr. 223/2009.

______________ _______________
7 EFT L 63 af 5.3.1974, s. 21. 7 EFT L 63 af 5.3.1974, s. 21.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen (Eurostat) fastlægger 
reglerne og procedurerne vedrørende 
udvælgelsen af eksperter – under hensyn 
til en passende fordeling og rotation af 
eksperter mellem medlemsstaterne – samt 
vedrørende deres arbejde og de nærmere 
finansielle vilkår. Kommissionen
(Eurostat) og medlemsstaterne deler alle 
medlemsstaternes omkostninger i 
forbindelse med de nationale eksperters 
bistand.

5. Kommissionen (Eurostat) fastlægger 
reglerne og procedurerne vedrørende 
udvælgelsen af de påkrævede eksperter for 
at sikre en passende og rettidig fordeling 
og rotation af eksperter mellem 
medlemsstaterne samt vedrørende deres 
arbejde og de nærmere finansielle vilkår. 
Kommissionen (Eurostat) og 
medlemsstaterne deler alle 
medlemsstaternes omkostninger i 
forbindelse med de nationale eksperters 
bistand.

Or. bg

Begrundelse

For at sikre, at ekspertudtalelserne er objektive, er det nødvendigt at sikre den rette 
udvælgelse, fordeling og rettidige rotation af disse eksperter.



PE524.765v01-00 18/27 AM\1012238DA.doc

DA

Ændringsforslag 32
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage 
forbehold for kvaliteten af en medlemsstats 
PMU-relevante data. Senest tre 
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik det forbehold, den 
agter at tage og offentliggøre. Hvis 
situationen løses efter offentliggørelsen af 
dataene og forbeholdet, trækkes 
forbeholdet tilbage, og der offentliggøres 
straks en meddelelse herom.

3. Kommissionen (Eurostat) kan tage 
forbehold for kvaliteten af en medlemsstats 
PMU-relevante data. Senest en måned før 
den planlagte offentliggørelsesdato 
meddeler Kommissionen (Eurostat) den 
pågældende medlemsstat og formanden for 
Udvalget for Økonomisk Politik det 
forbehold, den agter at tage, og hvis 
medlemsstaten ikke har truffet 
korrigerende foranstaltninger forud for 
offentliggørelsesdatoen, skal 
Kommissionen offentliggøre dette 
forbehold. Hvis situationen løses efter 
offentliggørelsen af dataene og 
forbeholdet, trækkes forbeholdet tilbage, 
og der offentliggøres straks en meddelelse 
herom.

Or. bg

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at afhjælpe fejl, de har begået, og som forringer 
kvaliteten af PMU-relevante data, før disse data offentliggøres.

Ændringsforslag 33
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de 
data, medlemsstaterne har indberettet, og 
fremlægge de ændrede data sammen med 
en begrundelse for ændringen, hvis de 
indberettede data klart ikke opfylder 

4. Kommissionen (Eurostat) kan ændre de 
data, medlemsstaterne har indberettet, og 
fremlægge de ændrede data sammen med 
en begrundelse for ændringen, hvis de 
indberettede data klart ikke opfylder 
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kravene i artikel 3, stk. 2. Senest tre
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik de ændrede data og 
begrundelsen for ændringen.

kravene i artikel 3, stk. 2. Senest 10
arbejdsdage før den planlagte 
offentliggørelsesdato meddeler 
Kommissionen (Eurostat) den pågældende 
medlemsstat og formanden for Udvalget 
for Økonomisk Politik de ændrede data og 
begrundelsen for ændringen.

Or. bg

Ændringsforslag 34
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen 
beslutte at pålægge en medlemsstat, der 
forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed giver en misvisende 
fremstilling af de PMU-relevante data, en 
bod.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen 
beslutte at pålægge en medlemsstat, der 
forsætligt eller som følge af grov 
uagtsomhed giver en misvisende 
fremstilling af de PMU-relevante data, en 
bod.

1. Rådet kan på forslag af Kommissionen 
beslutte at pålægge en medlemsstat i 
euroområdet, der forsætligt eller som følge 
af grov uagtsomhed giver en misvisende 
fremstilling af de PMU-relevante data, en 
bod.

Or. en



PE524.765v01-00 20/27 AM\1012238DA.doc

DA

Ændringsforslag 36
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede bod skal være 
effektiv, have afskrækkende virkning og 
stå i et rimeligt forhold til den misvisende 
fremstillings art, alvor og varighed. Boden 
må ikke overstige et beløb svarende til 
0,05 % af den pågældende medlemsstats 
BNP.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede bod skal være 
effektiv, have afskrækkende virkning og 
stå i et rimeligt forhold til den misvisende 
fremstillings art, alvor og varighed. Boden 
må ikke overstige et beløb svarende til
0,05 % af den pågældende medlemsstats 
BNP.

2. Den i stk. 1 omhandlede bod skal være 
effektiv, have afskrækkende virkning og 
stå i et rimeligt forhold til den misvisende 
fremstillings art, alvor og varighed. Boden 
må ikke overstige et beløb svarende til
0,02 % af den pågældende medlemsstats 
BNP.

Or. en

Ændringsforslag 38
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede bod skal være 
effektiv, have afskrækkende virkning og 
stå i et rimeligt forhold til den misvisende 
fremstillings art, alvor og varighed. Boden 
må ikke overstige et beløb svarende til
0,05 % af den pågældende medlemsstats 
BNP.

2. Den i stk. 1 omhandlede bod skal være 
effektiv, have afskrækkende virkning og 
stå i et rimeligt forhold til den misvisende 
fremstillings art, alvor og varighed. Boden 
må ikke overstige et beløb svarende til
0,025 % af den pågældende medlemsstats 
BNP.

Or. en

Ændringsforslag 39
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal i henhold til 
proceduren for suspension af de 
europæiske fonde i overensstemmelse med 
stk. 5 i artikel 21 i forordning (EU) nr. 
.../2013 om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 pålægges en reduceret bøde 
under hensyntagen til suspensionens 
omfang.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan foretage alle 
fornødne undersøgelser med henblik på at 
fastslå, hvorvidt der foreligger misvisende 
fremstillinger som omhandlet i stk. 1. Den 
kan beslutte at iværksætte en 
undersøgelse, hvis den finder, at der 
foreligger alvorlige indikationer på, at der 
er tale om forhold, som kan udgøre en 
sådan misvisende fremstilling. Ved 
undersøgelsen af de formodede 
misvisende fremstillinger tager 
Kommissionen hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af den pågældende 
medlemsstat. For at udføre sine opgaver 
kan Kommissionen anmode 
medlemsstaten om at stille oplysninger og 
dokumenter til rådighed, ligesom den kan 
foretage inspektioner på stedet og kræve 
indsigt i de underliggende statistiske 
oplysninger i tilknytning til de PMU-
relevante data. Såfremt det ved 
inspektioner på stedet er et krav i 
lovgivningen i den berørte medlemsstat, at 
der skal indhentes en forudgående 
tilladelse fra en retlig myndighed, 
anmoder Kommissionen om de 
nødvendige tilladelser.

udgår

Efter at have afsluttet sin undersøgelse, 
og inden den forlægger Rådet noget 
forslag, giver Kommissionen den 
pågældende medlemsstat mulighed for at 
blive hørt om de undersøgte forhold. 
Kommissionen baserer udelukkende sit 
forslag til Rådet på faktuelle forhold, som 
den pågældende medlemsstat har haft 
lejlighed til at udtale sig om.
Kommissionen respekterer fuldt ud den 
pågældende medlemsstats ret til forsvar i 
forbindelse med undersøgelserne.
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Or. en

Ændringsforslag 41
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12 
vedrørende:

udgår

(a) detaljerede kriterier for fastsættelse af 
størrelsen af den i stk. 1 omhandlede bod
(b) detaljerede regler vedrørende 
procedurerne for de i stk. 3 omhandlede 
undersøgelser, hermed forbundne 
foranstaltninger og rapportering om 
undersøgelserne
(c) detaljerede procedureregler med 
henblik på at sikre retten til forsvar, 
aktindsigt, juridisk repræsentation og 
fortrolighed og bestemmelser om 
fastsættelse af frister og opkrævning af 
bod, jf. stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 42
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den Europæiske Unions Domstol har 
fuld prøvelsesret med hensyn til klager 
over afgørelser, hvorved Rådet har pålagt 
en bod i henhold til stk. 1. Den kan 
annullere, nedsætte eller forhøje den 

udgår
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pålagte bod.

Or. en

Ændringsforslag 43
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Sanktioner pålagt medlemsstaterne i 
medfør af artikel 11 er af administrativ 
art.

Or. en

Ændringsforslag 44
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Bod opkrævet i medfør af artikel 9 udgør 
andre indtægter, jf. traktatens artikel 311, 
og afsættes til Unionens budget.

Or. en

Ændringsforslag 45
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9, stk. 4, tillægges 
Kommissionen for en periode på 3 år 
regnet fra en måned efter vedtagelsen af 
denne forordning. Kommissionen 
udarbejder en rapport vedrørende 
delegationen af beføjelser senest ni 
måneder inden udløbet af treårsperioden. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller 
Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 9, stk. 4, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 

udgår
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tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 48
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 49
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 9, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

udgår
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Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 50
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Hvad angår de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 9, handler Rådet uden
at tage hensyn til stemmen fra det medlem 
af Rådet, som repræsenterer den 
pågældende medlemsstat.

Or. en


