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Amendement 7
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EU) nr. 1176/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 
november 2011 betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden1 voorziet in de 
instelling van een 
waarschuwingsmechanisme als hulpmiddel 
voor de vroegtijdige signalering van en het 
toezicht op onevenwichtigheden. Binnen 
dit mechanisme moet de Commissie 
jaarlijks een 
Waarschuwingsmechanismeverslag 
opstellen waarin een kwalitatieve 
economische en financiële beoordeling 
wordt gegeven en de lidstaten worden 
aangewezen die naar het oordeel van de 
Commissie door onevenwichtigheden 
geraakt kunnen zijn of het risico lopen 
daardoor geraakt te worden.

(1) Verordening (EU) nr. 1176/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 
november 2011 betreffende de preventie en 
correctie van macro-economische 
onevenwichtigheden1 (PMO) voorziet in 
de instelling van een 
waarschuwingsmechanisme als hulpmiddel 
voor de vroegtijdige signalering van en het 
toezicht op onevenwichtigheden. Binnen 
dit mechanisme moet de Commissie 
jaarlijks een 
Waarschuwingsmechanismeverslag 
opstellen waarin een kwalitatieve 
economische en financiële beoordeling 
wordt gegeven en de lidstaten worden 
aangewezen die naar het oordeel van de 
Commissie door onevenwichtigheden 
geraakt kunnen zijn of het risico lopen 
daardoor geraakt te worden.

__________________ __________________
1 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25. 1 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 25.

Or. fr

Motivering

Redactionele precisering van het acroniem.

Amendement 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Betrouwbare statistische gegevens 
vormen de basis voor effectief toezicht op 
macro-economische onevenwichtigheden. 
Teneinde over deugdelijke en 
onafhankelijke statistische gegevens te 
kunnen beschikken, moeten de lidstaten de 
professionele onafhankelijkheid van de 
nationale statistische diensten waarborgen, 
overeenkomstig de praktijkcode Europese 
statistieken als vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek (3).

(3) Betrouwbare, deugdelijke,
nauwkeurige en bruikbare statistische 
gegevens vormen de basis voor effectief 
toezicht op macro-economische 
onevenwichtigheden. Teneinde over 
deugdelijke en onafhankelijke statistische 
gegevens te kunnen beschikken, moeten de 
lidstaten de professionele 
onafhankelijkheid van de nationale 
statistische diensten waarborgen, 
overeenkomstig de praktijkcode Europese 
statistieken als vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek (3).

__________________ __________________

(3) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164. (3) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

Or. pl

Amendement 9
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Betrouwbare statistische gegevens 
vormen de basis voor effectief toezicht op 
macro-economische onevenwichtigheden. 
Teneinde over deugdelijke en 
onafhankelijke statistische gegevens te 
kunnen beschikken, moeten de lidstaten de 
professionele onafhankelijkheid van de 
nationale statistische diensten waarborgen, 
overeenkomstig de praktijkcode Europese 
statistieken als vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek.

(3) Betrouwbare statistische gegevens zijn 
essentieel voor effectief toezicht op macro-
economische onevenwichtigheden. 
Teneinde over deugdelijke en 
onafhankelijke statistische gegevens te 
kunnen beschikken, moeten de lidstaten de 
professionele onafhankelijkheid van de 
nationale statistische diensten waarborgen, 
overeenkomstig de praktijkcode Europese 
statistieken als vastgesteld in Verordening 
(EG) nr. 223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
betreffende de Europese statistiek.
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__________________ __________________
3 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164. 3 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

Or. fr

Motivering

Statistieken zijn niet de enige gegevensbronnen.

Amendement 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie moet blijven 
inspelen op de behoefte aan betrouwbare 
informatie uit statistieken op basis 
waarvan Uniebeleid beter kan worden 
afgestemd op de economische, 
maatschappelijke en territoriale situatie 
op regionaal niveau.

Or. en

Amendement 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 
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kwaliteit van de Europese statistieken heeft 
vastgesteld (4). 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.

kwaliteit van de Europese statistieken heeft 
vastgesteld (4). De Groep directeuren 
macro-economische statistieken die de 
Commissie heeft opgericht en waarvan 
ook deskundigen uit het Comité voor het 
Europees statistisch systeem en het 
Europees Stelsel van centrale banken deel 
uitmaken, 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.

__________________ __________________

(4) COM(2005) 217 definitief en 
COM(2011) 211 definitief.

(4) COM(2005) 217 definitief en 
COM(2011) 211 definitief.

Or. pl

Amendement 12
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het is van wezenlijk belang dat de 
statistieken die voor het uitvoeren van de 
taken van de Unie nodig zijn, op 
betrouwbare gegevens zijn gebaseerd. Het 
gebruik van onbetrouwbare gegevens voor 
de productie van voor de PMO relevante 
gegevens kan de belangen van de Unie 
aanzienlijke schade toebrengen. Er zijn 
bijkomende maatregelen nodig om de 
handhaving van de productie, verstrekking 
en kwaliteitsbewaking van voor de PMO 
relevante gegevens effectiever te maken 
voor de werking van de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden.
Deze maatregelen moeten de 
geloofwaardigheid van de onderliggende 
statistische gegevens, evenals van de 
verstrekking en kwaliteitsbewaking van 

(6) Het is van wezenlijk belang dat de 
statistieken die voor het uitvoeren van de 
taken van de Unie nodig zijn, op 
betrouwbare gegevens zijn gebaseerd. Het 
gebruik van onbetrouwbare gegevens voor 
de productie van voor de PMO relevante 
gegevens, welke essentieel zijn voor het 
opsporen van macro-economische 
onevenwichtigheden en voor de preventie 
en correctie van buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden binnen 
de Unie, kan de belangen van de Unie 
aanzienlijke schade toebrengen. Er zijn 
bijkomende maatregelen nodig om de 
handhaving van de productie, verstrekking 
en kwaliteitsbewaking van voor de PMO 
relevante gegevens effectiever te maken 
voor de werking van de procedure voor 
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voor de PMO relevante gegevens 
verbeteren. Een boetemechanisme moet 
ontmoedigen dat bewust of door grove 
nalatigheid een onjuiste weergave wordt 
gegeven van voor de PMO relevante 
gegevens, welke gegevens essentieel zijn 
voor het opsporen van macro-
economische onevenwichtigheden en voor 
de preventie en correctie van 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden binnen de Unie. Een 
dergelijk boetemechanisme zou er tevens 
voor zorgen dat bij de productie van voor 
de PMO relevante gegevens de nodige 
zorgvuldigheid wordt betracht.

macro-economische onevenwichtigheden.
Deze maatregelen moeten de 
geloofwaardigheid van de onderliggende 
statistische gegevens, evenals van de 
verstrekking en kwaliteitsbewaking van 
voor de PMO relevante gegevens 
verbeteren.

Or. en

Amendement 13
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het is van wezenlijk belang dat de 
statistieken die voor het uitvoeren van de 
taken van de Unie nodig zijn, op 
betrouwbare gegevens zijn gebaseerd. Het 
gebruik van onbetrouwbare gegevens voor 
de productie van voor de PMO relevante 
gegevens kan de belangen van de Unie 
aanzienlijke schade toebrengen. Er zijn 
bijkomende maatregelen nodig om de 
handhaving van de productie, verstrekking 
en kwaliteitsbewaking van voor de PMO 
relevante gegevens effectiever te maken 
voor de werking van de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden.
Deze maatregelen moeten de 
geloofwaardigheid van de onderliggende 
statistische gegevens, evenals van de 
verstrekking en kwaliteitsbewaking van 
voor de PMO relevante gegevens 
verbeteren. Een boetemechanisme moet 

(6) Het is van wezenlijk belang dat de 
statistieken die voor het uitvoeren van de 
taken van de Unie nodig zijn, op 
betrouwbare gegevens zijn gebaseerd. Het 
gebruik van onbetrouwbare gegevens voor 
de productie van voor de PMO relevante 
gegevens kan de belangen van de Unie 
aanzienlijke schade toebrengen. Er zijn 
bijkomende maatregelen nodig om de 
handhaving van de productie, verstrekking 
en kwaliteitsbewaking van voor de PMO 
relevante gegevens effectiever te maken
voor de werking van de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden.
Deze maatregelen moeten de 
geloofwaardigheid van de onderliggende 
statistische gegevens, evenals van de 
verstrekking en kwaliteitsbewaking van 
voor de PMO relevante gegevens 
verbeteren. Een boetemechanisme dat van 
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ontmoedigen dat bewust of door grove 
nalatigheid een onjuiste weergave wordt 
gegeven van voor de PMO relevante 
gegevens, welke gegevens essentieel zijn 
voor het opsporen van macro-economische 
onevenwichtigheden en voor de preventie 
en correctie van buitensporige macro-
economische onevenwichtigheden binnen 
de Unie. Een dergelijk boetemechanisme 
zou er tevens voor zorgen dat bij de 
productie van voor de PMO relevante 
gegevens de nodige zorgvuldigheid wordt 
betracht.

toepassing is op de lidstaten van de 
eurozone moet ontmoedigen dat bewust of 
door grove nalatigheid een onjuiste 
weergave wordt gegeven van voor de PMO 
relevante gegevens, welke gegevens 
essentieel zijn voor het opsporen van 
macro-economische onevenwichtigheden 
en voor de preventie en correctie van 
buitensporige macro-economische 
onevenwichtigheden binnen de Unie. Een 
dergelijk boetemechanisme zou er tevens 
voor zorgen dat bij de productie van voor 
de PMO relevante gegevens de nodige 
zorgvuldigheid wordt betracht.

Or. en

Amendement 14
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde de regels inzake de 
berekening van de boeten voor de 
manipulatie van statistieken aan te vullen, 
alsook de regels inzake de procedure die 
de Commissie voor het onderzoeken van
dergelijke acties moet volgen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 VWEU handelingen vast te 
stellen betreffende gedetailleerde criteria 
voor het vaststellen van het bedrag van de 
boete en het uitvoeren van onderzoeken 
van de Commissie. Het is met name van 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 

Schrappen
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tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Tussen de Commissie en de statistische 
diensten van de lidstaten dient sprake te 
zijn van nauwe samenwerking en een 
voortdurende dialoog om de kwaliteit van 
de voor de PMO relevante gegevens die 
door de lidstaten worden gemeld en van de 
onderliggende statistische informatie te 
waarborgen.

(8) Tussen de Commissie en de statistische 
diensten van de lidstaten dient sprake te 
zijn van nauwe samenwerking en een 
voortdurende dialoog om de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de voor de PMO 
relevante gegevens die door de lidstaten 
worden gemeld en van de onderliggende 
statistische informatie te waarborgen. Ook 
moet nauwkeurig worden vastgesteld op 
welke gegevens de procedure voor de 
macro-economische onevenwichtigheden 
betrekking zich zal baseren.

Or. pl

Amendement 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De vaststelling van een rechtskader 
inzake "vertrouwensverbintenissen voor 
de statistiek" moet worden aangemoedigd. 
Naleving van de regel voor 
vertrouwelijkheid van gegevens binnen 
het ESS (Europees statistisch systeem) en 
naleving van het subsidiariteitsbeginsel 
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zullen helpen het vertrouwen in bureaus 
voor de statistiek te vergroten.

Or. en

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Er moet tevens een systeem 
worden opgezet voor onderzoek naar de 
sociaaleconomische processen in 
grensgebieden om te zorgen voor 
betrouwbare en exacte gegevens van hoge 
kwaliteit. Ook is het opstellen van 
statistieken voor macroregio's nodig om 
een betrouwbaar, volledig en exact beeld 
te krijgen van de economie met betrekking 
tot de regionale en macroregionale 
ontwikkeling, inclusief de stedelijke en 
landelijke gebieden.

Or. pl

Amendement 18
Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. …/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
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plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, en tot 
intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad, is de uitvoering van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen (ESI) 
onder meer gekoppeld aan goed 
economisch bestuur en de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 19
Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) In het bijzonder bepaalt 
artikel 23, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. …/2013 dat de Commissie een lidstaat 
kan verzoeken zijn 
partnerschapsovereenkomst en de 
betrokken programma's te evalueren en 
wijzigingen daarop voor te stellen 
wanneer dit nodig is ter ondersteuning 
van de uitvoering van de tot de betrokken 
lidstaat gerichte relevante aanbevelingen 
van de Raad, die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, of 
artikel 8, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1176/2011 
betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden, 
mits deze wijzigingen noodzakelijk 
worden geacht voor de correctie van de 
macro-economische onevenwichtigheden.

Or. en
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Amendement 20
Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Artikel 23, lid 9, van 
bijlage III bij Verordening (EU) nr. 
…/2013 bepaalt voorts dat de Commissie 
een voorstel doet aan de Raad om alle of 
een deel van de vastleggingen of 
betalingen voor de programma's van een 
lidstaat op te schorten wanneer de 
Raad twee opeenvolgende aanbevelingen 
goedkeurt in dezelfde procedure bij 
onevenwichtigheden, overeenkomstig 
artikel 8, lid 3, of artikel 10, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1176/2011 
betreffende de preventie en correctie van 
macro-economische onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 21
Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) De opschorting van 
fondsen als gevolg van de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden 
mag echter alleen als laatste redmiddel 
worden gebruikt, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met 
diepgravende analyses van de indicatoren 
voor werkloosheid, armoede en de krimp 
van het bbp.

Or. en
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Amendement 22
Ivars Godmanis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 sexies) Ten behoeve van de 
doeltreffendheid moet deze verordening 
betrekking hebben op alle statistische 
gegevens die vereist zijn binnen de 
werkingssfeer van de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden.

Or. en

Amendement 23
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening regelt de verstrekking 
en kwaliteitsbewaking van statistische 
gegevens die worden verzameld of 
verstrekt ten behoeve van de procedures 
voor de detectie van macro-economische 
onevenwichtigheden die is ingesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1176/2011, in het 
bijzonder de artikelen 3 tot en met 11 
hiervan, hierna: "de voor de PMO 
relevante gegevens" genoemd.

1. Deze verordening regelt de verstrekking 
en kwaliteitsbewaking van met name 
statistische gegevens die worden 
verzameld of verstrekt ten behoeve van de 
procedures voor de detectie van macro-
economische onevenwichtigheden die is 
ingesteld bij Verordening (EU) 
nr. 1176/2011, in het bijzonder de artikelen 
3 tot en met 11 hiervan, hierna: "de voor de 
PMO relevante gegevens" genoemd.

Or. fr

Motivering

Statistieken zijn essentieel, maar vormen niet de enige manier om bruikbare gegevens te 
verkrijgen voor de detectie van macro-economische onevenwichtigheden, evenals voor de 
preventie en correctie van deze onevenwichtigheden.
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Amendement 24
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De hoogste controle-instantie van de 
betrokken lidstaat geeft een 
kwaliteitsverklaring af met betrekking tot 
de voor de PMO relevante gegevens die ze 
verstrekt.

Or. fr

Motivering

Voorgesteld wordt dat de nationale hoogste controle-instanties in hun functie van 
onafhankelijke controleurs, ieder wat haar betreft, een kwaliteitsverklaring van de door de 
lidstaten verstrekte informatie afgeven.

Amendement 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie informeert de lidstaten 
elk jaar over het tijdschema voor het 
jaarlijkse 
waarschuwingsmechanismeverslag waarin 
artikel 3 van Verordening (EU) nr. 
1176/2011 voorziet. Op basis van dit 
tijdschema en de in lid 2 bedoelde uiterste 
termijnen en kalenders stelt de Commissie 
ook een sluitingsdatum vast voor 
verstrekking van de meest recente voor de 
PMO relevante gegevens en stelt de 
lidstaten hiervan in kennis.

3. De Commissie informeert de lidstaten 
elk jaar over het tijdschema voor het 
jaarlijkse 
waarschuwingsmechanismeverslag waarin 
artikel 3 van Verordening (EU) nr. 
1176/2011 voorziet. Op basis van dit 
tijdschema en de in lid 2 bedoelde uiterste 
termijnen en kalenders stelt de Commissie 
ook een sluitingsdatum vast voor 
verstrekking van de meest recente voor de 
PMO relevante gegevens, alsmede het 
gehele verloop van deze verstrekking en 
stelt de lidstaten hiervan in kennis.
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Or. pl

Amendement 26
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast betreffende 
de modaliteiten, opbouw en frequentie van 
de kwaliteitsverslagen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast betreffende de 
modaliteiten, opbouw en frequentie van de 
kwaliteitsverslagen. Deze gedelegeerde 
handelingen worden vastgesteld in 
overeenstemming met de in artikel 12 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij twijfel over de juiste toepassing van 
de 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.

1. Bij twijfel over de juiste toepassing van 
de 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 en waarvan ook 
deskundigen uit het Comité voor het 
Europees statistisch systeem en het 
Europees Stelsel van centrale banken deel 
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uitmaken, aan alle andere lidstaten en aan 
het publiek.

Or. pl

Amendement 28
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie (Eurostat) stelt voor [...] 
[negen maanden na het vaststellen van 
deze verordening – de precieze datum 
wordt bij de bekendmaking ervan 
ingevoegd door het Publicatiebureau] 
richtsnoeren op voor het samenstellen van 
deze lijsten. De lidstaten stellen de lijsten 
samen op basis van deze richtsnoeren en 
sturen ze uiterlijk op [...] [zes maanden na 
het vaststellen van deze verordening – de 
precieze datum wordt bij de bekendmaking 
ervan ingevoegd door het 
Publicatiebureau] naar de Commissie 
(Eurostat). Deze uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld in overeenstemming 
met de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

2. De Commissie (Eurostat) stelt voor [...] 
[negen maanden na het vaststellen van 
deze verordening – de precieze datum 
wordt bij de bekendmaking ervan 
ingevoegd door het Publicatiebureau] 
gedelegeerde handelingen op voor het 
samenstellen van deze lijsten. De lidstaten 
stellen de lijsten samen op basis van deze 
gedelegeerde handelingen en sturen ze 
uiterlijk op [...] [zes maanden na het 
vaststellen van deze verordening – de 
precieze datum wordt bij de bekendmaking 
ervan ingevoegd door het 
Publicatiebureau] naar de Commissie 
(Eurostat). Deze gedelegeerde 
handelingen worden vastgesteld in 
overeenstemming met de in artikel 12 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 29
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten maken hun lijsten openbaar. 3. De lidstaten maken hun lijsten openbaar 
binnen een maand na hun indiening bij 
de Commissie.
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Or. bg

Motivering

Om de verstrekking van gegevens te verbeteren, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
lijsten van bronnen binnen een maand na hun indiening bij de Commissie openbaar gemaakt 
worden.

Amendement 30
Patrice Tirolien

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 aan het Europees Parlement
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 en 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 PB L 63 van 5.3.1974, blz. 21. 7 PB L 63 van 5.3.1974, blz. 21.

Or. fr

Amendement 31
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie (Eurostat) stelt regels en 5. De Commissie (Eurostat) stelt regels en 
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procedures vast voor de selectie van de 
deskundigen, met inachtneming van een 
passende spreiding van deskundigen over 
de lidstaten en een passende roulatie van 
deskundigen tussen de lidstaten, alsmede 
voor de organisatie van hun 
werkzaamheden en de nadere financiële 
bepalingen. De Commissie (Eurostat) deelt 
met de lidstaten in de volledige kosten die 
door de lidstaten bij de ondersteuning door 
hun nationale deskundigen worden 
gemaakt.

procedures vast voor de selectie van de 
deskundigen, die nodig zijn voor een 
passende spreiding van deskundigen over 
de lidstaten en een passende en tijdige 
roulatie van deskundigen tussen de 
lidstaten, alsmede voor de organisatie van 
hun werkzaamheden en de nadere 
financiële bepalingen. De Commissie 
(Eurostat) deelt met de lidstaten in de 
volledige kosten die door de lidstaten bij de 
ondersteuning door hun nationale 
deskundigen worden gemaakt.

Or. bg

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de adviezen die de deskundigen verstrekken objectief zijn, is het 
nodig om te zorgen voor een correcte selectie en spreiding en tijdige roulatie van die 
deskundigen.

Amendement 32
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie (Eurostat) kan een 
voorbehoud maken ten aanzien van de 
kwaliteit van de voor de PMO relevante 
gegevens van de lidstaten. 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 mee welk voorbehoud zij 
beoogt te maken en bekend te maken. 
Indien de kwestie na bekendmaking van de 
gegevens en het voorbehoud wordt 
opgelost, wordt onmiddellijk daarna 
bekendgemaakt dat het voorbehoud is 
ingetrokken.

3. De Commissie (Eurostat) kan een 
voorbehoud maken ten aanzien van de 
kwaliteit van de voor de PMO relevante 
gegevens van de lidstaten. De Commissie 
(Eurostat) deelt de betrokken lidstaat en de 
voorzitter van het Comité voor de 
economische politiek uiterlijk een maand
vóór de geplande datum van bekendmaking 
mee welk voorbehoud zij beoogt te maken 
en bekend te maken en indien de lidstaten 
voor die datum geen corrigerende 
maatregelen hebben genomen, maken ze 
dat voorbehoud bekend. Indien de kwestie 
na bekendmaking van de gegevens en het 
voorbehoud wordt opgelost, wordt 
onmiddellijk daarna bekendgemaakt dat 
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het voorbehoud is ingetrokken.

Or. bg

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om fouten die ze gemaakt hebben en die de 
kwaliteit van voor de PMO relevante gegevens ondermijnen, te corrigeren, alvorens die 
gegevens openbaar gemaakt worden.

Amendement 33
Dimitar Stoyanov

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, 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 tien werkdagen vóór de geplande 
datum van bekendmaking de gewijzigde 
gegevens en de motivering van de 
wijziging mee.

Or. bg

Amendement 34
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Raad kan op voorstel van de 
Commissie besluiten om een lidstaat die 
bewust of door grove nalatigheid een 

Schrappen
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onjuiste weergave heeft gegeven van de 
voor de PMO relevante gegevens, een 
boete op te leggen.

Or. en

Amendement 35
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Raad kan op voorstel van de 
Commissie besluiten om een lidstaat die 
bewust of door grove nalatigheid een 
onjuiste weergave heeft gegeven van de 
voor de PMO relevante gegevens, een 
boete op te leggen.

1. De Raad kan op voorstel van de 
Commissie besluiten om een lidstaat van 
de eurozone die bewust of door grove 
nalatigheid een onjuiste weergave heeft 
gegeven van de voor de PMO relevante 
gegevens, een boete op te leggen.

Or. en

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde boeten zijn 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
met de aard, de ernst en de duur van de 
verkeerde voorstelling. De boete bedraagt 
maximaal 0,05 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Nikos Chrysogelos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde boeten zijn 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
met de aard, de ernst en de duur van de 
verkeerde voorstelling. De boete bedraagt 
maximaal 0,05 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat.

2. De in lid 1 bedoelde boeten zijn 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
met de aard, de ernst en de duur van de 
verkeerde voorstelling. De boete bedraagt 
maximaal 0,02 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 38
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde boeten zijn 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
met de aard, de ernst en de duur van de 
verkeerde voorstelling. De boete bedraagt 
maximaal 0,05 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat.

2. De in lid 1 bedoelde boeten zijn 
doeltreffend, afschrikkend en evenredig 
met de aard, de ernst en de duur van de 
verkeerde voorstelling. De boete bedraagt 
maximaal 0,025 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 39
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten waarop de procedure voor de 
opschorting van Europese fondsen van 
toepassing is overeenkomstig artikel 21, 
lid 5 van Verordening (EU) nr.…/2013 
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van het Europees Parlement en de Raad 
houdende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, en tot 
intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1083/2006 van de Raad, krijgen een 
verminderde boete opgelegd, rekening 
houdend met de reikwijdte van de 
opschorting.

Or. en

Amendement 40
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan alle onderzoeken 
uitvoeren, die nodig zijn om het bestaan 
van verkeerde voorstellingen als bedoeld 
in lid 1 vast te stellen. De Commissie kan 
besluiten een onderzoek te openen als zij 
meent dat er serieuze indicaties zijn voor 
het bestaan van feiten die een dergelijke 
verkeerde voorstelling kunnen vormen. 
Bij het onderzoek naar de vermeende 
onjuiste weergaven houdt de Commissie 
rekening met eventuele opmerkingen van 
de betrokken lidstaat. Voor de uitvoering 
van haar taken kan de Commissie de 
lidstaat verzoeken om informatie te 
verstrekken en kan zij ter plaatse 
inspecties uitvoeren en zich toegang 
verschaffen tot de statistische informatie 

Schrappen
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en documenten die ten grondslag liggen 
aan de voor de PMO relevante gegevens. 
Indien volgens het recht van de betrokken 
lidstaat voor inspecties ter plaatse de 
voorafgaande gerechtelijke toestemming 
is vereist, dient de Commissie daartoe de 
nodige verzoeken in.
Na voltooiing van het onderzoek en 
voordat zij een voorstel voorlegt aan de 
Raad, stelt Commissie de betrokken 
lidstaat in de gelegenheid gehoord te 
worden over de zaken die het voorwerp 
van het onderzoek uitmaken. De 
Commissie baseert elk voorstel aan de 
Raad uitsluitend op basis van feiten 
waarvoor de betrokken lidstaat de 
gelegenheid heeft gehad om opmerkingen 
in te dienen.
De Commissie eerbiedigt gedurende de 
onderzoeken ten volle het recht op 
verdediging van de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 41
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 12 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot:

Schrappen

a) gedetailleerde criteria ter vaststelling 
van de hoogte van de boete als bedoeld in 
lid 1;
b) gedetailleerde regels met betrekking tot 
de onderzoeksprocedures als bedoeld in 
lid 3, de bijkomende maatregelen en de 
rapportage over de onderzoeken;
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c) gedetailleerde procedureregels die erop 
gericht zijn om de rechten van 
verdediging, de toegang tot het dossier, 
juridische vertegenwoordiging, 
geheimhouding te waarborgen en ook 
regels voor wat betreft het tijdstip en de 
inning van de boeten als bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 42
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft volledige rechtsmacht inzake 
beroepen tegen besluiten van de Raad 
waarbij een boete in overeenstemming 
met lid 1 is vastgesteld. Het kan de aldus 
opgelegde boete intrekken, verminderen 
of verhogen.

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
De krachtens artikel 11 opgelegde 
sancties zijn administratief van aard.

Or. en
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Amendement 44
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
De overeenkomstig artikel 9 geïnde boeten 
vormen 'andere ontvangsten', zoals 
bedoeld in artikel 311 VWEU, en worden 
toegewezen aan de begroting van de Unie.

Or. en

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 9, 
lid 4, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van drie jaar, 
welke termijn één maand na de 

Schrappen
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vaststelling van deze verordening begint. 
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van drie jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Amendement 47
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 9, lid 4, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 9, lid 4, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd.

Schrappen

Or. en

Amendement 50
Oldřich Vlasák

Voorstel voor een verordening
Artikel 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Met betrekking tot de in artikel 9 bedoelde 
maatregelen besluit de Raad zonder 
rekening te houden met de stem van het 
lid van de Raad dat de betrokken lidstaat 
vertegenwoordigt.

Or. en


