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Ändringsförslag 7
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1176/2011 av den 
16 november 2011 om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska 
obalanser1 inrättas en 
förvarningsmekanism för att underlätta 
tidig upptäckt och övervakning av 
obalanser. Enligt denna mekanism ska 
kommissionen utarbeta en årlig rapport om 
förvarningsmekanismen, med en kvalitativ 
ekonomisk och finansiell bedömning, och 
identifiera de medlemsstater som 
kommissionen anser kan ha drabbats av 
eller kan riskera att drabbas av obalanser.

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Tillförlitliga statistiska uppgifter är 
grunden för en effektiv övervakning av 
makroekonomiska obalanser. För att 
garantera fullgod och oberoende statistik 
bör medlemsstaterna garantera de 

(3) Tillförlitliga, korrekta, exakta och 
användbara statistiska uppgifter är 
grunden för en effektiv övervakning av 
makroekonomiska obalanser. För att 
garantera fullgod och oberoende statistik 
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nationella statistikmyndigheternas 
yrkesmässiga oberoende, i 
överensstämmelse med den uppförandekod 
avseende europeisk statistik som fastställts 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik3

bör medlemsstaterna garantera de 
nationella statistikmyndigheternas 
yrkesmässiga oberoende, i 
överensstämmelse med den uppförandekod 
avseende europeisk statistik som fastställts 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik3.

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

Or. pl

Ändringsförslag 9
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Tillförlitliga statistiska uppgifter är 
grunden för en effektiv övervakning av 
makroekonomiska obalanser. För att 
garantera fullgod och oberoende statistik 
bör medlemsstaterna garantera de 
nationella statistikmyndigheternas 
yrkesmässiga oberoende, i 
överensstämmelse med den uppförandekod 
avseende europeisk statistik som fastställts 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik3.

(3) Tillförlitliga statistiska uppgifter är 
avgörande för en effektiv övervakning av 
makroekonomiska obalanser. För att 
garantera fullgod och oberoende statistik 
bör medlemsstaterna garantera de 
nationella statistikmyndigheternas 
yrkesmässiga oberoende, i 
överensstämmelse med den uppförandekod 
avseende europeisk statistik som fastställts 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om 
europeisk statistik3.

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

Or. fr

Motivering

Statistik är inte den enda källan till uppgifter.
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Ändringsförslag 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är nödvändigt att kommissionen 
fortsätter att hantera behovet av 
tillförlitlig statistisk information som gör 
det möjligt för EU:s politik att bättre 
reagera på den ekonomiska, sociala och 
territoriella verkligheten på regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Det bör utarbetas ett tillförlitligt 
förfarande för insamling, sammanställning, 
övervakning och publicering av uppgifter 
av betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser och det bör 
ske en ständig förbättring av underliggande 
statistik i linje med kommissionens 
kvalitetsstyrningsramar för europeisk 
statistik4. Direktörsgruppen för den 
makroekonomiska statistiken (DMES), 
som inrättats av kommissionen och som 
även består av experter från kommittén 
för det europeiska statistiksystemet och 
det europeiska centralbanksystemet, är en 
lämplig expertgrupp som kan ge 
kommissionen (Eurostat) det stöd som 
krävs för att genomföra ett solitt 
kvalitetsövervakningsförfarande för 
uppgifter av betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser.
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__________________ __________________
4 COM(2005)0217 och COM(2011)0211. 4 COM(2005)0217 och COM(2011)0211.

Or. pl

Ändringsförslag 12
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det är väsentligt att framställningen av 
den statistik som är nödvändig för 
unionens verksamhet grundas enbart på 
tillförlitliga uppgifter. Vid framställningen 
av uppgifter som har betydelse för 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser, vilka är avgörande för att kunna 
upptäcka makroekonomiska obalanser samt 
för att förebygga och korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser inom 
unionen, kan otillförlitliga uppgifter ha 
stort inflytande på unionens intressen. För 
att förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser ska fungera väl är det nödvändigt 
att vidta ytterligare åtgärder för att 
effektivisera verkställigheten av 
framställningen, tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. Dessa 
åtgärder bör göra de underliggande 
statistiska uppgifterna mer trovärdiga, 
liksom tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. För att 
förhindra att det lämnas felaktiga 
uppgifter som har betydelse för 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser, oavsett om det sker avsiktligt 
eller av grov försumlighet, bör en 
mekanism med ekonomiska påföljder 

(6) Det är väsentligt att framställningen av 
den statistik som är nödvändig för 
unionens verksamhet grundas enbart på 
tillförlitliga uppgifter. Vid framställningen 
av uppgifter som har betydelse för 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser, vilka är avgörande för att kunna 
upptäcka makroekonomiska obalanser samt 
för att förebygga och korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser inom 
unionen, kan otillförlitliga uppgifter ha 
stort inflytande på unionens intressen. För 
att förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser ska fungera väl är det nödvändigt 
att vidta ytterligare åtgärder för att 
effektivisera verkställigheten av 
framställningen, tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. Dessa 
åtgärder bör göra de underliggande 
statistiska uppgifterna mer trovärdiga, 
liksom tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser.
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inrättas, som också kommer att kunna 
garantera att framställningen av uppgifter 
av betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser sker med 
vederbörlig omsorg.

Or. en

Ändringsförslag 13
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det är väsentligt att framställningen av 
den statistik som är nödvändig för 
unionens verksamhet grundas enbart på 
tillförlitliga uppgifter. Vid framställningen 
av uppgifter som har betydelse för 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser, vilka är avgörande för att kunna 
upptäcka makroekonomiska obalanser samt 
för att förebygga och korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser inom 
unionen, kan otillförlitliga uppgifter ha 
stort inflytande på unionens intressen. För 
att förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser ska fungera väl är det nödvändigt 
att vidta ytterligare åtgärder för att 
effektivisera verkställigheten av 
framställningen, tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. Dessa 
åtgärder bör göra de underliggande 
statistiska uppgifterna mer trovärdiga, 
liksom tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. För att 
förhindra att det lämnas felaktiga uppgifter 
som har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser, oavsett om 
det sker avsiktligt eller av grov 

(6) Det är väsentligt att framställningen av 
den statistik som är nödvändig för 
unionens verksamhet grundas enbart på 
tillförlitliga uppgifter. Vid framställningen 
av uppgifter som har betydelse för 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser, vilka är avgörande för att kunna 
upptäcka makroekonomiska obalanser samt 
för att förebygga och korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser inom 
unionen, kan otillförlitliga uppgifter ha 
stort inflytande på unionens intressen. För 
att förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser ska fungera väl är det nödvändigt 
att vidta ytterligare åtgärder för att 
effektivisera verkställigheten av 
framställningen, tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. Dessa 
åtgärder bör göra de underliggande 
statistiska uppgifterna mer trovärdiga, 
liksom tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. För att 
förhindra att det lämnas felaktiga uppgifter 
som har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser, oavsett om 
det sker avsiktligt eller av grov 
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försumlighet, bör en mekanism med 
ekonomiska påföljder inrättas, som också 
kommer att kunna garantera att 
framställningen av uppgifter av betydelse 
för förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser sker med vederbörlig omsorg.

försumlighet, bör en mekanism med 
ekonomiska påföljder inrättas med 
avseende på medlemsstaterna i 
euroområdet, som också kommer att 
kunna garantera att framställningen av 
uppgifter av betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser sker med 
vederbörlig omsorg.

Or. en

Ändringsförslag 14
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I syfte att komplettera reglerna om 
beräkning av böter för manipulation av 
statistik och reglerna om det förfarande 
som kommissionen ska följa för att utreda 
sådant handlande, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på de närmare kriterierna 
för att fastställa bötesbeloppen och för 
genomförandet av kommissionens 
utredningar. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kommissionen och medlemsstaternas 
statistikmyndigheter bör ha ett nära 
samarbete och föra en fortlöpande dialog 
för att garantera kvaliteten på de uppgifter 
som har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser som 
medlemsstaterna rapporterar in och de 
underliggande statistiska uppgifterna.

(8) Kommissionen och medlemsstaternas 
statistikmyndigheter bör ha ett nära 
samarbete och föra en fortlöpande dialog 
för att garantera kvaliteten på och 
sanningsenligheten hos de uppgifter som 
har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser som 
medlemsstaterna rapporterar in och de 
underliggande statistiska uppgifterna. Det 
måste även noga definieras till vilka 
uppgifter förfarandet för 
makroekonomiska obalanser ska vara 
knutet. 

Or. pl

Ändringsförslag 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Inrättandet av en rättslig ram för 
åtagandena om att skapa förtroende för 
statistiken bör uppmuntras. Efterlevnad 
av regeln om sekretess inom det 
europeiska statistiksystemet (ESS), såväl 
som av subsidiaritetsprincipen, kommer 
att bidra till att öka förtroendet för 
statistikmyndigheter.

Or. en



PE524.765v01-00 10/27 AM\1012238SV.doc

SV

Ändringsförslag 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att uppgifterna ska vara 
korrekta, exakta och hålla hög kvalitet
behövs även ett system för forskning om 
de socioekonomiska processerna i 
gränsregionerna, och det behövs statistik 
för makroregionerna, så att man kan få 
en trovärdig, fullständig och exakt bild av 
ekonomin med avseende på regional och 
makroregional utveckling i städerna och 
på landsbygden.

Or. pl

Ändringsförslag 18
Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Genomförandet av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna) är kopplat till bland annat 
sund ekonomisk förvaltning och till 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser, enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr .../2013 om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden och om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och 
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Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden samt om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006.

Or. en

Ändringsförslag 19
Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 23.1 i förordning (EU) 
nr .../2013 anges särskilt att 
kommissionen får be en medlemsstat att 
se över och föreslå ändringar i sitt 
partnerskapsavtal och relevanta program, 
då detta är nödvändigt för att stödja 
genomförandet av relevanta 
rekommendationer från rådet riktade till 
medlemsstaten i fråga och antagna i 
enlighet med artiklarna 7.2 eller 8.2 i 
förordning (EU) nr 1176/2011 om 
förebyggande och korrigering av 
makroekonomiska obalanser, förutsatt att 
dessa ändringar bedöms vara nödvändiga 
för att korrigera de makroekonomiska 
obalanserna.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) I artikel 23.9 och bilaga III i 
förordning (EU) nr .../2013 föreskrivs 
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också att kommissionen ska lägga fram 
ett förslag till rådet om att ställa in en del 
eller alla åtaganden eller betalningar för 
programmen i en medlemsstat där rådet 
antar två på varandra följande 
rekommendationer i samma förfarande 
vid obalanser, i enlighet med artikel 8.3 
eller artikel 10.4 i förordning (EU) 
nr 1176/2011 om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska 
obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) Den inställning av medlen som sätts 
i verket genom förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser bör dock 
utgöra en sista utväg och förutsätta att en 
djupgående analys av indikatorer 
beträffande arbetslöshet, fattigdom och 
minskad BNP har beaktats. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Ivars Godmanis

Förslag till förordning
Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) För effektivitetens skull bör denna 
förordning omfatta alla statistiska 
uppgifter som krävs inom ramen för 
förfarandet vid makroekonomiska 
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obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den här förordningen fastställs reglerna 
för tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av statistiska 
uppgifter som sammanställs och 
rapporteras in enligt förfarandena för att 
upptäcka makroekonomiska obalanser samt 
för att förebygga och korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser inom 
unionen, vilka inrättats genom 
artiklarna 3–11 i förordning (EU) 
nr 1176/2011.

1. I den här förordningen fastställs reglerna 
för tillhandahållandet och 
kvalitetsövervakningen av uppgifter, 
särskilt statistiska uppgifter, som 
sammanställs och rapporteras in enligt 
förfarandena för att upptäcka 
makroekonomiska obalanser samt för att 
förebygga och korrigera alltför stora 
makroekonomiska obalanser inom 
unionen, vilka inrättats genom 
artiklarna 3–11 i förordning (EU) 
nr 1176/2011.

Or. fr

Motivering

Statistiken har en avgörande betydelse, men det är inte den enda metoden för att erhålla 
uppgifter av värde för att upptäcka makroekonomiska obalanser samt för att förebygga och 
korrigera obalanser. 

Ändringsförslag 24
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De uppgifter som är relevanta för 
förfarandet vid makroekonomiska 
obalanser ska vara föremål för ett intyg 
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från det berörda statliga revisionsorganet 
över kvaliteten på de uppgifter som 
överlämnas.

Or. fr

Motivering

Det föreslås att nationella revisionsorgan, i deras egenskap av oberoende revisor och inom 
det egna behörighetsområdet, ska utfärda ett intyg över kvaliteten på den information som 
medlemsstaterna överlämnar.

Ändringsförslag 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska varje år meddela 
medlemsstaterna tidsplanen för den årliga 
rapporten om förvarningsmekanismen som 
upprättas enligt artikel 3 i förordning (EU) 
nr 1176/2011. På grundval av denna 
tidsplan och de tidsfrister och tidsplaner 
som avses i punkt 2 ska kommissionen 
även besluta om och meddela 
medlemsstaterna ett slutdatum för deras 
inrapportering av samtliga de mest aktuella 
uppgifter som har betydelse för förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser.

3. Kommissionen ska varje år meddela 
medlemsstaterna tidsplanen för den årliga 
rapporten om förvarningsmekanismen som 
upprättas enligt artikel 3 i förordning (EU) 
nr 1176/2011. På grundval av denna 
tidsplan och de tidsfrister och tidsplaner 
som avses i punkt 2 ska kommissionen 
även besluta om och meddela 
medlemsstaterna ett slutdatum för deras 
inrapportering av samtliga de mest aktuella 
uppgifter som har betydelse för förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser, liksom 
även hela processen för överlämnandet.

Or. pl

Ändringsförslag 26
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att ange formerna 
för kvalitetsrapporterna och deras struktur 
och frekvens. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter för att ange formerna för 
kvalitetsrapporterna och deras struktur och 
frekvens. Dessa delegerade akter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 12.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 28
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
förteckningarna och sända dem till 
kommissionen (Eurostat) senast den 
[...][nine months after the adoption of this 
Regulation– exact date to be inserted by 
OP upon publication]. Kommissionen ska 
anta genomförandeakter i syfte att ange 
strukturen och formerna för aktualisering 
av dessa förteckningar senast den 
[...][within six months after the adoption 
of this Regulation– exact date to be 
inserted by OP upon publication]. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
förteckningarna och sända dem till 
kommissionen (Eurostat) senast den 
[...][nio månader efter denna förordnings 
antagande – datumet ska införas av 
publikationsbyrån vid offentliggörandet]. 
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
syfte att ange strukturen och formerna för 
aktualisering av dessa förteckningar senast 
den [...][inom sex månader efter denna 
förordnings antagande – datumet ska 
införas av publikationsbyrån vid 
offentliggörandet]. Dessa delegerade akter
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 12.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra sina 
förteckningar.

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra sina 
förteckningar inom en månad efter att de 
har insänts till kommissionen.

Or. bg

Motivering

I syfte att förbättra informationen måste medlemsstaterna garantera att förteckningarna 
kommer att offentliggöras inom en månad efter att de har insänts till kommissionen.

Ändringsförslag 30
Patrice Tirolien
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

______________ _______________
7 EGT L 63, 5.3.1974, s. 21. 7 EGT L 63, 5.3.1974, s. 21.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa 
de regler och förfaranden som rör valet av 
experter, med beaktande av en lämplig 
fördelning av experter från de olika 
medlemsstaterna och en lämplig rotation av 
experter mellan medlemsstaterna, villkoren 
för deras arbete och de finansiella 
aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och 
medlemsstaterna ska dela på 
medlemsstaternas totala kostnad för deras 
nationella experthjälp.

5. Kommissionen (Eurostat) ska fastställa 
de regler och förfaranden som rör valet av 
experter, och se till att det finns en lämplig 
fördelning av experter från de olika 
medlemsstaterna och en lämplig rotation av 
experter mellan medlemsstaterna, villkoren 
för deras arbete och de finansiella 
aspekterna. Kommissionen (Eurostat) och 
medlemsstaterna ska dela på 
medlemsstaternas totala kostnad för deras 
nationella experthjälp.

Or. bg
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Motivering

För att expertutlåtandena ska bli objektiva måste det säkerställas att valet, fördelningen och 
rotationen av experterna genomförs på ett riktigt sätt.

Ändringsförslag 32
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen (Eurostat) får reservera 
sig mot kvaliteten på en medlemsstats 
uppgifter som har betydelse för förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser. Senast 
tre arbetsdagar före det planerade 
offentliggörandet ska kommissionen 
(Eurostat) underrätta den berörda 
medlemsstaten och ordföranden för 
kommittén för ekonomisk politik om att 
den har för avsikt att offentliggöra en 
reservation mot uppgifterna. Om frågan 
löses efter det att uppgifterna och 
reservationen har offentliggjorts, ska det 
omedelbart därefter offentliggöras att 
reservationen har dragits tillbaka.

3. Kommissionen (Eurostat) får reservera 
sig mot kvaliteten på en medlemsstats 
uppgifter som har betydelse för förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser. Senast 
en månad före det planerade 
offentliggörandet ska kommissionen 
(Eurostat) underrätta den berörda 
medlemsstaten och ordföranden för 
kommittén för ekonomisk politik om att 
den har för avsikt att offentliggöra en 
reservation mot uppgifterna. Om rättelse 
inte har inkommit från berörd 
medlemsstat före tidpunkten för 
publicering ska kommissionen 
offentliggöra uppgifterna. Om frågan 
löses efter det att uppgifterna och 
reservationen har offentliggjorts, ska det 
omedelbart därefter offentliggöras att 
reservationen har dragits tillbaka.

Or. bg

Motivering

Medlemsstaterna måste ges möjlighet att korrigera sina felaktigheter, som komprometterar 
kvaliteten på uppgifterna som har betydelse för förfarandet vid makroekonomiska obalanser, 
före offentliggörandet av uppgifterna. 

Ändringsförslag 33
Dimitar Stoyanov
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. bg

Ändringsförslag 34
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet får, på förslag av kommissionen, 
besluta att ålägga en medlemsstat böter 
om den uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter 
som har betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 35
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådet får, på förslag av kommissionen, 
besluta att ålägga en medlemsstat böter om 
den uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
lämnar felaktiga uppgifter som har 
betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser.

1. Rådet får, på förslag av kommissionen, 
besluta att ålägga en medlemsstat i 
euroområdet böter om den uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet lämnar felaktiga 
uppgifter som har betydelse för förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser.

Or. en

Ändringsförslag 36
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De böter som avses i punkt 1 ska vara 
effektiva och avskräckande samt stå i 
förhållande till den karaktär, det allvar 
och den varaktighet som lämnandet av 
felaktiga uppgifter har. Bötesbeloppet får 
inte överstiga 0,05 % av den berörda 
medlemsstatens BNP.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 37
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De böter som avses i punkt 1 ska vara 
effektiva och avskräckande samt stå i 
förhållande till den karaktär, det allvar och 
den varaktighet som lämnandet av felaktiga 
uppgifter har. Bötesbeloppet får inte 
överstiga 0,05 % av den berörda 

2. De böter som avses i punkt 1 ska vara 
effektiva och avskräckande samt stå i 
förhållande till den karaktär, det allvar och 
den varaktighet som lämnandet av felaktiga 
uppgifter har. Bötesbeloppet får inte 
överstiga 0,02 % av den berörda 
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medlemsstatens BNP. medlemsstatens BNP.

Or. en

Ändringsförslag 38
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De böter som avses i punkt 1 ska vara 
effektiva och avskräckande samt stå i 
förhållande till den karaktär, det allvar och 
den varaktighet som lämnandet av felaktiga 
uppgifter har. Bötesbeloppet får inte 
överstiga 0,05 % av den berörda 
medlemsstatens BNP.

2. De böter som avses i punkt 1 ska vara 
effektiva och avskräckande samt stå i 
förhållande till den karaktär, det allvar och 
den varaktighet som lämnandet av felaktiga 
uppgifter har. Bötesbeloppet får inte 
överstiga 0,025 % av den berörda 
medlemsstatens BNP.

Or. en

Ändringsförslag 39
Nikos Chrysogelos

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som är föremål för 
förfarandet om inställning av europeiska 
fonder i enlighet med artikel 21.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2013 om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
och om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
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Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden samt om 
upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006, ska åläggas ett reducerat 
bötesbelopp som tar hänsyn till 
omfattningen av inställningen. 

Or. en

Ändringsförslag 40
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genomföra de 
utredningar som är nödvändiga för att 
fastställa att sådant lämnande av felaktiga 
uppgifter som avses i punkt 1 föreligger. 
Den får besluta att inleda en utredning 
när den anser att det finns allvarliga 
indikationer på att omständigheter 
föreligger som skulle kunna utgöra ett 
sådant lämnande av felaktiga uppgifter. 
Kommissionen ska, när den utreder det 
påstådda lämnandet av felaktiga 
uppgifter, beakta den berörda 
medlemsstatens eventuella kommentarer. 
För att fullgöra sina uppgifter får 
kommissionen begära att medlemsstaten 
lämnar information, och får utföra 
undersökningar på plats och ta fram de 
underliggande statistiska uppgifter och 
handlingar som rör uppgifter som har 
betydelse för förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser. Om det 
enligt den berörda medlemsstatens rätt 
krävs ett rättsligt förhandstillstånd för 
undersökningar på plats, ska 
kommissionen göra de ansökningar som 
krävs.

utgår

Efter att ha slutfört utredningen, och 
innan ett förslag lämnas till rådet, ska 
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kommissionen ge den berörda 
medlemsstaten möjlighet att yttra sig om 
de frågor som är föremål för utredning. 
Kommissionen ska grunda eventuella 
förslag till rådet uteslutande på de 
uppgifter som den berörda medlemsstaten 
har haft möjlighet att kommentera.
Kommissionen ska fullt ut respektera den 
berörda medlemsstatens rätt till försvar 
under utredningen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12 
med avseende på

utgår

a) närmare kriterier för att fastställa 
beloppet på de böter som avses i punkt 1,
b) närmare regler om förfarandet för de 
utredningar som avses i punkt 3, därmed 
sammanhängande åtgärder och 
rapportering om utredningarna,
c) närmare förfaranderegler som syftar 
till att garantera rätten till försvar, 
tillgång till handlingar i ärendet, juridiska 
ombud, konfidentiell behandling och 
bestämmelser om tidsfrister samt 
indrivning av de böter som avses i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 42
Oldřich Vlasák
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Europeiska unionens domstol ska ha 
obegränsad behörighet att pröva 
rådsbeslut om åläggande av böter enligt 
punkt 1. Den får upphäva, sätta ner eller 
höja på så sätt ålagda böter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
De påföljder som åläggs enligt artikel 9 
ska vara av administrativ karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 44
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
De böter som drivs in i enlighet med 
artikel 9 ska utgöra sådana andra 
inkomster som avses i artikel 311 i 
fördraget och ska avsättas till unionens 
budget.
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Or. en

Ändringsförslag 45
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 9.4 ska ges till 
kommissionen för en period av tre år som 
inleds en månad efter antagandet av 
denna förordning. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av tre år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 47
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9.4 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 9.4 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 50
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
När det gäller de åtgärder som avses i 
artikel 9, ska rådet agera utan att beakta 
den berörda medlemsstatens röst i rådet.

Or. en


