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Pozmeňujúci návrh 11
Emer Costello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) S cieľom účinne bojovať proti
diskriminácii v súlade s článkom 10
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ) a pomôcť pri zabezpečení súladu
s článkom 21 Charty základných práv
Európskej únie a v záujme dosiahnutia
úplnej zamestnanosti a spoločenského
pokroku v súlade s článkom 3 Zmluvy o
Európskej únii a monitorovanie pokroku
na ceste plnenia cieľov politík Únie, ako
sú hlavné ciele stratégie Európa 2020, je 
nutné mať porovnateľné, spoľahlivé a
objektívne štatistické údaje o situácii
zamestnaných a nezamestnaných osôb a
osôb mimo trhu práce, pričom treba 
rešpektovať štatistickú dôvernosť, 
súkromie a ochranu osobných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa upravuje pozmeňujúci návrh č. 1 spravodajcu tým, že sa 
dopĺňajú odkazy na Chartu základných práv a na článok 3 ZEÚ, ktorý odkazuje na cieľ EÚ
týkajúci sa plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, namiesto článku 9 ZFEÚ, ktorý 
odkazuje na požiadavku podpory vysokej úrovne zamestnanosti a primeranej sociálnej 
ochrany.

Pozmeňujúci návrh 12
Emer Costello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia by mala mať právomoc (3) Komisia by mala mať právomoc 
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prijímať delegované akty podľa článku 290 
ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť 
určité nepodstatné prvky legislatívnych 
aktov najmä s ohľadom na hospodársky, 
sociálny a technický vývoj. Komisia by 
mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty 
nespôsobovali významné dodatočné 
administratívne zaťaženie členských štátov 
alebo respondentov.

prijímať delegované akty podľa článku 290 
ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť 
určité nepodstatné prvky legislatívnych 
aktov najmä s ohľadom na hospodársky, 
sociálny a technický vývoj. Tieto 
delegované akty by nemali spôsobovať 
neúmerné dodatočné  zaťaženie členských 
štátov alebo respondentov.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je úlohou samotnej Komisie posudzovať vplyv delegovaných aktov. 2. Pojem „významné 
dodatočné administratívne zaťaženie" nie je vždy negatívny a nie je jasné, aké
„administratívne" zaťaženie by sa mohlo vzťahovať na respondentov. 3. Pôvodný anglický 
termín „respondent units" by mal byť nahradený termínom „respondents", ktorý je použitý v
článku 7c ods. 1 (netýka sa slovenskej verzie).

Pozmeňujúci návrh 13
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty podľa článku 290 
ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť 
určité nepodstatné prvky legislatívnych 
aktov najmä s ohľadom na hospodársky, 
sociálny a technický vývoj. Komisia by 
mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty 
nespôsobovali významné dodatočné 
administratívne zaťaženie členských štátov 
alebo respondentov.

(3) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty podľa článku 290 
ZFEÚ, aby mohla dopĺňať alebo meniť 
určité nepodstatné prvky legislatívnych 
aktov najmä s ohľadom na hospodársky, 
sociálny a technický vývoj. Komisia by 
mala zabezpečiť, aby tieto delegované akty 
nespôsobovali významné dodatočné 
zaťaženie členských štátov 
alebo respondentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Emer Costello
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa navrhuje príspevok Únie 
na financovanie vykonávania týchto 
modulov prostredníctvom postupov 
udeľovania grantov bez výzvy na 
predloženie návrhov. Granty sa poskytnú
národným štatistickým úradom a iným 
vnútroštátnym orgánom uvedeným v 
článku 5 ods. 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. 
marca 2009 o európskej štatistike. Granty 
poskytované na účely vykonávania 
zisťovania pracovných síl môžu byť vo 
forme jednorazových platieb. V tomto 
kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom
na zjednodušenie riadenia grantov.

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre politiky Únie 
možno poskytnúť príspevok Únie na 
financovanie vykonávania týchto modulov 
prostredníctvom postupov udeľovania 
grantov bez výzvy na predloženie návrhov 
národným štatistickým úradom a iným 
vnútroštátnym orgánom uvedeným v 
článku 5 ods. 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. 
marca 2009 o európskej štatistike. Granty 
poskytované na účely vykonávania 
zisťovania pracovných síl môžu byť vo 
forme jednorazových platieb. V tomto 
kontexte by malo byť použitie 
jednorazových súm jedným z hlavných 
prostriedkov na zjednodušenie riadenia 
grantov.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie - „možno poskytnúť" je použité v článku 7b ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 15
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa navrhuje príspevok Únie na 
financovanie vykonávania týchto modulov 
prostredníctvom postupov udeľovania 
grantov bez výzvy na predloženie návrhov. 
Granty sa poskytnú národným štatistickým 
úradom a iným vnútroštátnym orgánom 

(8) Vzhľadom na význam ad hoc modulov 
zisťovania pracovných síl pre podporu 
politík Únie sa poskytne príspevok Únie na 
financovanie vykonávania týchto modulov 
prostredníctvom postupov udeľovania 
grantov bez výzvy na predloženie návrhov. 
Granty sa poskytnú národným štatistickým 
úradom a iným vnútroštátnym orgánom 
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uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike. Granty poskytované na účely 
vykonávania zisťovania pracovných síl 
môžu byť vo forme jednorazových platieb. 
V tomto kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom 
na zjednodušenie riadenia grantov.

uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike. Granty poskytované na účely 
vykonávania zisťovania pracovných síl 
môžu byť vo forme jednorazových platieb. 
V tomto kontexte by malo byť použitie 
jednorazových platieb hlavným spôsobom 
na zjednodušenie riadenia grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Emer Costello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Odchylne od článku 126 ods. 3 písm. e) 
nariadenia Rady Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 
októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a vzhľadom na zvýšené 
administratívne zaťaženie v súvislosti 
s dodatočnými informáciami, ktoré treba 
zozbierať na účely zisťovania pracovných 
síl, ktoré prispejú k poskytnutiu 
ukazovateľov pre 3 hlavné ciele stratégie 
Európa 2020, je potrebné spolufinancovať 
náklady na mzdy pracovníkov 
vnútroštátnych správnych orgánov, aj keď 
by príslušný orgán verejnej moci 
vykonával podporované opatrenie bez 
grantu EÚ.

(9) Odchylne od článku 126 ods. 3 písm. e) 
nariadenia Rady Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 
októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a vzhľadom na zvýšené pracovné
zaťaženie v súvislosti s dodatočnými 
informáciami, ktoré treba zozbierať na 
účely zisťovania pracovných síl, je 
potrebné spolufinancovať náklady na mzdy 
pracovníkov vnútroštátnych správnych 
orgánov, aj keď by príslušný orgán 
verejnej moci vykonával podporované 
opatrenie bez grantu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Marian Harkin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Odchylne od článku 126 ods. 3 písm. e) 
nariadenia Rady Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 
októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a vzhľadom na zvýšené 
administratívne zaťaženie v súvislosti 
s dodatočnými informáciami, ktoré treba 
zozbierať na účely zisťovania pracovných 
síl, ktoré prispejú k poskytnutiu 
ukazovateľov pre 3 hlavné ciele stratégie 
Európa 2020, je potrebné spolufinancovať 
náklady na mzdy pracovníkov 
vnútroštátnych správnych orgánov, aj keď 
by príslušný orgán verejnej moci 
vykonával podporované opatrenie bez 
grantu EÚ.

(9) Odchylne od článku 126 ods. 3 písm. e) 
nariadenia Rady Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 
októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a vzhľadom na zvýšené zaťaženie 
v súvislosti s dodatočnými informáciami, 
ktoré treba zozbierať na účely ad hoc 
modulov zisťovania pracovných síl, ktoré 
prispejú k poskytnutiu ukazovateľov pre 
politiky Únie, je potrebné spolufinancovať 
náklady na mzdy pracovníkov 
vnútroštátnych správnych orgánov, aj keď 
by príslušný orgán verejnej moci 
vykonával podporované opatrenie bez 
grantu EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Emer Costello

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na zabezpečenie právnej istoty je 
potrebné, aby postupy prijímania opatrení, 
ktoré sa začali, ale neboli ukončené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, 
neboli týmto nariadením dotknuté.

(12) Na zabezpečenie právnej istoty je 
potrebné zabezpečiť, aby postupy 
prijímania opatrení, ktoré sa začali, ale 
neboli ukončené pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia, neboli týmto 
nariadením dotknuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Marian Harkin
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Únia môže národným štatistickým úradom 
a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným 
ako určení príjemcovia v článku 5 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade s 
článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX o 
programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie [KOM(2011) 
609 v konečnom znení].

Únia poskytne národným štatistickým 
úradom a iným vnútroštátnym orgánom 
uvedeným ako určení príjemcovia v článku 
5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade s 
článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX o 
programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie 
[COM(2011)0609 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Emer Costello

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Únia môže národným štatistickým úradom 
a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným 
ako určení príjemcovia v článku 5 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť 
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade s 
článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX o 
programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie [KOM(2011) 
609 v konečnom znení].

Únia môže národným štatistickým úradom 
a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným 
ako určení príjemcovia v článku 5 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť 
finančnú podporu na vykonávanie ad hoc 
modulov uvedených v článku 7a v súlade s 
článkom X nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX o 
programe Európskej únie v oblasti 
sociálnej zmeny a inovácie 
[COM(2011)0609 final]. Tieto granty 
môžu mať formu jednorazových platieb 
a sú podmienené plnou účasťou 
členských štátov na vykonávaní modulov 
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ad hoc.

Or. en

Odôvodnenie

V odôvodnení č. 8 sa stanovuje, že tieto granty môžu mať formu jednorazových platieb.

Pozmeňujúci návrh 21
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7c – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v súlade s článkom 4 ods. 2 
a článkom 7a zabezpečí, aby delegované 
akty nespôsobovali významné dodatočné 
administratívne zaťaženie členských štátov 
a respondentov.

2. Komisia pri výkone právomocí 
delegovaných v súlade s článkom 4 ods. 2 
a článkom 7a zabezpečí, aby delegované 
akty nespôsobovali významné dodatočné 
zaťaženie členských štátov a respondentov. 
Komisia navyše riadne odôvodní
opatrenia v týchto zamýšľaných
delegovaných aktoch a poskytne 
informácie za prispenia členských štátov o
zaťažení a nákladoch na tvorbu štatistík, 
ako je uvedené v článku 14 ods. 3
nariadenia (ES) č. 223/2009.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Emer Costello

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7c – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri výkone právomocí 2. Komisia pri výkone právomocí 
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delegovaných v súlade s článkom 4 ods. 2 
a článkom 7a zabezpečí, aby delegované
akty nespôsobovali významné dodatočné 
administratívne zaťaženie členských štátov 
a respondentov.

delegovaných v súlade s článkom 4 ods. 2 
a článkom 7a zabezpečí, aby delegované 
akty nespôsobovali neúmerné dodatočné 
zaťaženie členských štátov a respondentov.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „významné dodatočné administratívne zaťaženie" nie je vždy negatívny. 

Pozmeňujúci návrh 23
Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7c – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 7a sa 
Komisii udeľuje na neurčité obdobie od 
(Úrad pre publikácie: vloží presný dátum 
nadobudnutia účinnosti nariadenia o zmene 
a doplnení).

3. Právomoc prijať delegované akty 
uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 7 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov
od…*. Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
______________

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Sari Essayah
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 577/98
Článok 7c – odsek 6 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 2 a článku 7a nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu alebo Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.“

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 2 a článku 7a nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu alebo Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.“

Or. fi


