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Изменение 9
Марейе Корнелисен

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Надеждните статистически данни 
са в основата на ефективното 
наблюдение на макроикономическите 
дисбаланси. За да се гарантира 
надеждна и независима статистика, 
държавите членки следва да 
предприемат необходимото за 
гарантиране на професионалната 
независимост на националните 
статистически органи в съответствие с 
Кодекса на европейската статистическа 
практика, предвиден в Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
европейската статистика3.

(3) Демократичните решения въз 
основа на надеждни статистически 
данни и анализи са в основата на 
ефективното наблюдение на 
макроикономическите дисбаланси. За да 
се гарантира надеждна и независима 
статистика, държавите членки следва да 
предприемат необходимото за 
гарантиране на професионалната 
независимост на националните 
статистически органи в съответствие с 
Кодекса на европейската статистическа 
практика, предвиден в Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
европейската статистика3.

__________________ __________________
3 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164 3 ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164

Or. en

Изменение 10
Марейе Корнелисен

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Предвижда се включването в 
доклада за механизма за 
предупреждение на редица (помощни) 
показатели по отношение на 
заетостта и социални показатели. 
Настоящият регламент следва да се 
прилага и по отношение на тези 
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показатели.

Or. en

Изменение 11
Чаба Йори

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) От основно значение е статистиката, 
необходима за изпълнението на
дейностите на Съюза, да се изготвя 
изцяло въз основа на надеждни данни.
При изготвяне на данните от значение за 
ПМД, които са ключовите данни за 
откриване на макроикономическите 
дисбаланси, както и за предотвратяване 
и коригиране на прекомерните 
макроикономически дисбаланси в 
Съюза, ненадеждните данни могат да 
засегнат значително интересите на 
Съюза. За прилагането на процедурата 
при макроикономически дисбаланси са 
необходими допълнителни мерки за 
увеличение на ефективността при 
изготвяне, предоставяне и мониторинг 
на качеството на данните от значение за 
ПМД. Тези мерки следва да увеличават 
доверието в свързаната статистическа 
информация, в предоставянето и 
мониторинга на качеството на данните 
от значение за ПМД. За да се 
предотврати погрешното представяне, 
независимо дали е умишлено или 
поради груба небрежност, на данни от 
значение за ПМД, следва да се създаде 
система от финансови санкции, която 
ще допринесе също така за 
внимателното изготвяне на данните от 
значение за ПМД.

(6) От основно значение е статистиката, 
необходима за икономическото и 
социалното управление на Съюза, да се 
изготвя изцяло въз основа на надеждни 
данни. При изготвяне на данните от 
значение за ПМД, които са ключовите 
данни за откриване на 
макроикономическите дисбаланси, 
както и за предотвратяване и 
коригиране на прекомерните 
макроикономически дисбаланси в 
Съюза, ненадеждните данни могат да 
засегнат значително интересите на 
Съюза. За прилагането на процедурата 
при макроикономически дисбаланси са 
необходими допълнителни мерки за 
увеличение на ефективността при 
изготвяне, предоставяне и мониторинг 
на качеството на данните от значение за 
ПМД. Тези мерки следва да увеличават 
доверието в свързаната статистическа 
информация, в предоставянето и 
мониторинга на качеството на данните 
от значение за ПМД. За да се 
предотврати погрешното представяне, 
независимо дали е умишлено или 
поради груба небрежност, на данни от 
значение за ПМД, следва да се създаде 
система от финансови санкции, която 
ще допринесе също така за 
внимателното изготвяне на данните от 
значение за ПМД.

Or. en
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Изменение 12
Чаба Йори

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Комисията и статистическите органи 
на държавите членки следва да работят 
в тясно сътрудничество и постоянен 
диалог помежду си, за да се осигурява 
качеството на данните от значение за 
ПМД, съобщавани от държавите членки, 
и на свързаната статистическа 
информация.

(8) Комисията и статистическите органи 
на държавите членки следва да работят 
в тясно сътрудничество и постоянен 
диалог помежду си за координиране и 
хармонизиране на данните, които се 
предават, за да се осигурява качеството 
на данните от значение за ПМД, 
съобщавани от държавите членки, и на 
свързаната статистическа информация.

Or. en

Изменение 13
Марейе Корнелисен

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Засилването на икономическото 
управление чрез подобрена система за 
мониторинг на статистиката на 
данните от значение за ПМД следва 
да включва по-тясно и по-навременно 
участие на Европейския парламент и 
националните парламенти.

Or. en

Изменение 14
Чаба Йори
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предават данните от значение 
за ПМД по член 1, държавите членки 
изпращат на Комисията (Евростат) 
информация за начина на изчисление на 
тези данни, включително за всякакви 
промени по отношение на източниците 
и методите, като изготвят за целта 
доклад за качеството.

1. Когато съобщават данните от 
значение за ПМД по член 1, държавите 
членки изпращат на Комисията
(Евростат) информация за начина на 
изчисление на тези данни, включително 
за всякакви промени по отношение на 
източниците и методите, като изготвят 
за целта доклад за качеството.

Or. en

Изменение 15
Марейе Корнелисен

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При съмнение относно правилното 
прилагане на правилата, уреждащи 
съставянето и предаването на данните 
от значение за ПМД, съответната 
държава членка иска разяснения от 
Комисията (Евростат). Комисията 
разглежда веднага въпроса и съобщава 
разяснението на съответната държава 
членка, съответната експертна група
по макроикономическа статистика,
създадена от Комисията, както и на 
всички други държави членки и 
обществеността.

При съмнение относно правилното 
прилагане на правилата, уреждащи 
съставянето и предаването на данните 
от значение за ПМД, съответната 
държава членка иска разяснения от 
Комисията (Евростат). Комисията 
разглежда веднага въпроса и съобщава 
разяснението на съответната държава 
членка, съответните експертни групи
по макроикономическа и социална
статистика, създадени от Комисията, 
както и на всички други държави членки 
и обществеността.

Or. en

Изменение 16
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията (Евростат) 
установи проблеми, по-специално при 
оценката на качеството по член 5, тя 
може да вземе решение да извърши 
мисии в съответната държава членка.

1. Когато Комисията (Евростат) 
установи проблеми или потенциални 
въпроси по отношение на качеството 
на статистиката, по-специално при 
оценката на качеството по член 5, тя 
може да вземе решение да извърши 
мисии в съответната държава членка.

Or. en

Изменение 17
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията (Евростат) съобщава на 
Комитета за икономическа политика, 
учреден с Решение 74/122/ЕИО на 
Съвета7, констатациите си от тези 
мисии, включително всякакви 
коментари по тези констатации, които 
съответната държава членка е 
представила. След като се предадат на 
Комитета за икономическа политика, 
тези доклади, заедно с всички 
коментари, представени от съответната 
държава членка, се оповестяват пред 
обществеността, без да се засягат 
разпоредбите относно статистическата 
поверителност съгласно Регламент (ЕО) 
№ 223/2009.

3. Комисията (Евростат) съобщава на 
Комитета за икономическа политика, 
учреден с Решение 74/122/ЕИО на 
Съвета7, констатациите си от тези 
мисии, включително всякакви 
коментари по тези констатации, които 
съответната държава членка е 
представила. След като се предадат на 
Комитета за икономическа политика и 
на Европейския парламент, тези 
доклади, заедно с всички коментари, 
представени от съответната държава 
членка, се оповестяват пред 
обществеността, без да се засягат 
разпоредбите относно статистическата 
поверителност съгласно Регламент (ЕО) 
№ 223/2009.

__________________ __________________
7 ОВ L 63, 5.3.1974 г., стр. 21 7 ОВ L 63, 5.3.1974 г., стр. 21

Or. en
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Изменение 18
Чаба Йори

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията (Евростат) съобщава на 
Комитета за икономическа политика, 
учреден с Решение 74/122/ЕИО на 
Съвета7, констатациите си от тези 
мисии, включително всякакви 
коментари по тези констатации, които 
съответната държава членка е 
представила. След като се предадат на 
Комитета за икономическа политика, 
тези доклади, заедно с всички 
коментари, представени от съответната 
държава членка, се оповестяват пред 
обществеността, без да се засягат 
разпоредбите относно статистическата 
поверителност съгласно Регламент (ЕО) 
№ 223/2009.

3. Комисията (Евростат) съобщава на 
Комитета за икономическа политика, 
учреден с Решение 74/122/ЕИО на 
Съвета7, констатациите си от тези 
мисии, включително всякакви 
коментари по тези констатации, които 
съответната държава членка е 
представила. След като се предадат на 
Комитета за икономическа политика и 
на отговорните комисии на 
Европейския парламент, тези доклади, 
заедно с всички коментари, представени 
от съответната държава членка, се 
оповестяват пред обществеността, без 
да се засягат разпоредбите относно 
статистическата поверителност 
съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009.

__________________ __________________
7 ОВ L 63, 5.3.1974 г., стр. 21 7 ОВ L 63, 5.3.1974 г., стр. 21

Or. en

Изменение 19
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията (Евростат) може да изрази 
резерви по отношение на качеството на 
данните от значение за ПМД на отделна 
държава членка. Не по-късно от три
работни дни преди датата на 

3. Комисията (Евростат) може да изрази 
резерви по отношение на качеството на 
данните от значение за ПМД на отделна 
държава членка. Не по-късно от пет
работни дни преди датата на 
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планираното публикуване Комисията
(Евростат) уведомява съответната 
държава членка и председателя на 
Комитета за икономическа политика за 
резервите, които смята да изрази, и ги 
оповестява пред обществеността. Когато 
въпросът е разрешен след публикуване 
на данните и резервите, оттеглянето на 
резервите се оповестява веднага пред 
обществеността.

планираното публикуване Комисията
(Евростат) уведомява съответната 
държава членка и председателя на 
Комитета за икономическа политика за 
резервите, които смята да изрази, и ги 
оповестява пред обществеността. На 
засегнатата държава членка се 
предоставя възможност да разясни 
ситуацията. Когато въпросът е 
разрешен след публикуване на данните 
и резервите, оттеглянето на резервите се 
оповестява веднага пред 
обществеността.

Or. en

Изменение 20
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията (Евростат) може да измени 
данните, предадени от държавите 
членки, и да предостави изменените 
данни и основанието за изменението, 
когато се установи, че съобщените от 
държавите членки данни не отговарят на 
изискванията по член 3, параграф 2. Не 
по-късно от три работни дни преди 
датата на планираното публикуване 
Комисията (Евростат) съобщава на 
съответната държава членка и на 
председателя на Комитета за 
икономическа политика изменените 
данни и основанието за изменението.

4. Комисията (Евростат) може да измени 
данните, предадени от държавите 
членки, и да предостави изменените 
данни и основанието за изменението, 
когато се установи, че съобщените от 
държавите членки данни не отговарят на 
изискванията по член 3, параграф 2. Не 
по-късно от пет работни дни преди 
датата на планираното публикуване 
Комисията (Евростат) съобщава на 
съответната държава членка и на 
председателя на Комитета за 
икономическа политика изменените 
данни и основанието за изменението.

Or. en

Изменение 21
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Глава 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

САНКЦИИ ПРИ МАНИПУЛИРАНЕ
НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ

САНКЦИИ ПРИ ПОГРЕШНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ

Or. en

Изменение 22
Чаба Йори

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По предложение на Комисията 
Съветът може да реши да наложи глоба 
на държава членка, която умишлено или 
поради груба небрежност погрешно 
представя данни от значение за ПМД.

1. По предложение на Комисията 
Съветът може да реши да наложи глоба 
на държава членка, която умишлено или 
поради груба небрежност погрешно 
представя или забавя предоставянето 
на данни от значение за ПМД.

Or. en

Изменение 23
Чаба Йори

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да извършва всички 
необходими разследвания за 
установяване на погрешното 
представяне, посочено в параграф 1.
Комисията може да реши да започне 
разследване, когато установи, че 
съществуват сериозни данни за 
наличието на факти, които могат да 

В съответствие с правилата,
Комисията може да извършва всички 
необходими разследвания за 
установяване на погрешното 
представяне, посочено в параграф 1.
Комисията може да реши да започне 
разследване, когато установи, че 
съществуват сериозни данни за 
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съставляват такова погрешно 
представяне. При разглеждане на 
предполагаемото погрешно представяне 
Комисията взема предвид коментарите 
на съответната държава членка. При 
изпълнение на задачите си Комисията 
може както да поиска от държавата 
членка да предостави информация, така 
и да извършва проверки на място и да 
получи достъп до свързаната 
статистическа информация и 
документите относно данните от 
значение за ПМД. Ако съгласно правото 
на съответната държава членка се 
изисква предварително разрешение от 
съдебен орган за извършване на 
проверките на място, Комисията подава 
всички необходими заявления за това.

наличието на факти, които могат да 
съставляват такова погрешно 
представяне. При разглеждане на 
предполагаемото погрешно представяне 
Комисията взема предвид коментарите 
на съответната държава членка. При 
изпълнение на задачите си Комисията 
може както да поиска от държавата 
членка да предостави информация, така 
и да извършва проверки на място и да 
получи достъп до свързаната 
статистическа информация и 
документите относно данните от 
значение за ПМД. Ако съгласно правото 
на съответната държава членка се 
изисква предварително разрешение от 
съдебен орган за извършване на 
проверките на място, Комисията подава 
всички необходими заявления за това.

Or. en

Изменение 24
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съдът на Европейския съюз разполага 
с неограничена юрисдикция да 
осъществява контрол върху решенията 
на Съвета за налагане на глоби съгласно 
параграф 1. Той може да отменя, 
намалява или увеличава наложената 
глоба.

5. Съдът на Европейския съюз разполага 
с неограничена юрисдикция да 
осъществява контрол върху решенията 
на Съвета за налагане на глоби съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 25
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Глобите, събрани съгласно член 9, 
представляват други приходи, посочени 
в член 311 от Договора, и се превеждат 
в полза на бюджета на Съюза.

Глобите, събрани съгласно член 9, 
представляват други приходи, посочени 
в член 311 от Договора, и се превеждат 
в полза на бюджета на Съюза. Те се 
предоставят за мерки за повишаване 
на равнищата на заетост и 
образование, особено сред младежта.

Or. en

Изменение 26
Марейе Корнелисен

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 5 от Регламент
(ЕО) № 223/2009 националните 
статистически институти на държавите 
членки (НСИ) осигуряват необходимата 
координация на национално ниво във 
връзка с данните от значение за ПМД.
За целта всички други национални 
органи докладват на НСИ. Държавите 
членки предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират прилагането на 
тази разпоредба.

В съответствие с член 5 от Регламент
(ЕО) № 223/2009 националните 
статистически институти на държавите 
членки (НСИ) осигуряват необходимата 
координация на национално ниво във 
връзка с данните от значение за ПМД.
За целта всички други национални 
органи, включително национални 
централни банки и органи, 
отговарящи за заетостта и 
социалната статистика, докладват 
на НСИ. Държавите членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират прилагането на тази 
разпоредба.
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