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Pozmeňujúci návrh 9
Marije Cornelissen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Spoľahlivé štatistické údaje sú 
základom účinného dohľadu nad 
makroekonomickými nerovnováhami. 
S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé 
štatistiky by členské štáty mali zabezpečiť 
profesionálnu nezávislosť národných 
štatistických orgánov, a to v súlade 
s Kódexom postupov pre európsku
štatistiku ustanovenom v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike3.

(3) Demokratické rozhodnutia založené 
na spoľahlivých štatistických údajoch a 
analýze sú základom účinného dohľadu 
nad makroekonomickými nerovnováhami. 
S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé 
štatistiky by členské štáty mali zabezpečiť 
profesionálnu nezávislosť národných 
štatistických orgánov, a to v súlade 
s Kódexom postupov pre európsku 
štatistiku ustanovenom v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike3.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164. 3 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Marije Cornelissen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Predpokladá sa, že správa 
o mechanizme varovania bude obsahovať 
niekoľko (pomocných) ukazovateľov 
zamestnanosti a sociálnych ukazovateľov. 
Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj 
na tieto ukazovatele.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Csaba Őry

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Je dôležité, aby sa pri tvorbe štatistík 
potrebných na výkon činností Únie 
používali iba spoľahlivé údaje. Pri tvorbe 
údajov relevantných pre PMN, ktoré sú 
nevyhnutným vstupom na zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh, ako aj 
na prevenciu a nápravu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh v rámci 
Únie, môžu nespoľahlivé údaje mať
významný vplyv na záujem Únie. Na 
vykonávanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe sú 
potrebné dodatočné opatrenia, ktoré zvýšia 
účinnosť podpory tvorby, poskytovania 
údajov relevantných pre PMN 
a monitorovania ich kvality. Tieto 
opatrenia by mali zvýšiť dôveryhodnosť 
podkladových štatistických informácií, ako 
aj poskytovania údajov relevantných pre 
PMN a monitorovania ich kvality. 
S cieľom zamedziť skresľovanie údajov 
relevantných pre PMN, či už zámerné 
alebo v dôsledku hrubej nedbalosti, by sa 
mal ustanoviť mechanizmus finančných 
sankcií, ktorý bude takisto slúžiť na účely 
zabezpečenia náležitej starostlivosti pri 
tvorbe údajov relevantných pre PMN.

(6) Je dôležité, aby sa pri tvorbe štatistík 
potrebných na hospodársku a sociálnu 
správu Únie používali iba spoľahlivé 
údaje. Pri tvorbe údajov relevantných pre 
PMN, ktoré sú nevyhnutným vstupom na 
zisťovanie makroekonomických 
nerovnováh, ako aj na prevenciu a nápravu 
nadmerných makroekonomických 
nerovnováh v rámci Únie, môžu 
nespoľahlivé údaje mať významný vplyv 
na záujem Únie. Na vykonávanie postupu 
pri makroekonomickej nerovnováhe sú 
potrebné dodatočné opatrenia, ktoré zvýšia 
účinnosť podpory tvorby, poskytovania 
údajov relevantných pre PMN 
a monitorovania ich kvality. Tieto 
opatrenia by mali zvýšiť dôveryhodnosť 
podkladových štatistických informácií, ako 
aj poskytovania údajov relevantných pre 
PMN a monitorovania ich kvality. 
S cieľom zamedziť skresľovanie údajov 
relevantných pre PMN, či už zámerné 
alebo v dôsledku hrubej nedbalosti, by sa 
mal ustanoviť mechanizmus finančných 
sankcií, ktorý bude takisto slúžiť na účely 
zabezpečenia náležitej starostlivosti pri 
tvorbe údajov relevantných pre PMN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Csaba Őry

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Medzi Komisiou a štatistickými 
orgánmi členských štátov by sa mala 
nadviazať úzka spolupráca a trvalý dialóg 
s cieľom zabezpečiť kvalitu údajov 
relevantných pre PMN, ktoré predkladajú 
členské štáty, a podkladových štatistických 
informácií.

(8) Medzi Komisiou a štatistickými 
orgánmi členských štátov by sa mala 
nadviazať úzka spolupráca a trvalý dialóg 
na účely koordinácie a harmonizácie 
údajov, ktoré sa majú zasielať, s cieľom 
zabezpečiť kvalitu údajov relevantných pre 
PMN, ktoré predkladajú členské štáty, 
a podkladových štatistických informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marije Cornelissen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a) Do posilňovania správy ekonomických 
záležitostí na základe zlepšeného 
štatistického monitorovacieho systému 
údajov relevantných pre PMN by mal byť 
užšie a v správny čas zapájaný aj 
Európsky parlament a národné 
parlamenty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Csaba Őry

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri zasielaní údajov relevantných pre 
PMN uvedených v článku 1 členské štáty 
zašlú Komisii (Eurostatu) v podobe správy 
o kvalite informácie o tom, ako sa tieto 

1. Pri oznamovaní údajov relevantných pre 
PMN uvedených v článku 1 členské štáty 
zašlú Komisii (Eurostatu) v podobe správy 
o kvalite informácie o tom, ako sa tieto 
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údaje vypočítavajú, vrátane akýchkoľvek 
zmien v zdrojoch a metódach.

údaje vypočítavajú, vrátane akýchkoľvek 
zmien v zdrojoch a metódach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marije Cornelissen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade pochybností týkajúcich sa 
správneho vykonávania pravidiel 
upravujúcich zostavovanie a zasielanie 
údajov relevantných pre PMN dotknutý 
členský štát požiada Komisiu (Eurostat) 
o vysvetlenie. Komisia bezodkladne 
preskúma záležitosť a oznámi svoje 
vysvetlenie dotknutému členskému štátu, 
príslušnej skupine expertov na 
makroekonomickú štatistiku zriadenej
Komisiou, všetkým ostatným členským 
štátom a verejnosti.

V prípade pochybností týkajúcich sa 
správneho vykonávania pravidiel 
upravujúcich zostavovanie a zasielanie 
údajov relevantných pre PMN dotknutý 
členský štát požiada Komisiu (Eurostat) 
o vysvetlenie. Komisia bezodkladne 
preskúma záležitosť a oznámi svoje 
vysvetlenie dotknutému členskému štátu, 
príslušným skupinám expertov na 
makroekonomickú a sociálnu štatistiku 
zriadeným Komisiou, všetkým ostatným 
členským štátom a verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že Komisia (Eurostat), najmä 
v kontexte hodnotenia kvality podľa 
článku 5, zistí problémy, môže rozhodnúť, 
že vykoná misie v dotknutom členskom 
štáte.

1. V prípade, že Komisia (Eurostat), najmä 
v kontexte hodnotenia kvality podľa 
článku 5, zistí problémy alebo možné 
nezrovnalosti, pokiaľ ide o kvalitu 
štatistík, môže rozhodnúť, že vykoná misie 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. O zisteniach týchto misií vrátane 
akýchkoľvek pripomienok k týmto 
zisteniam zo strany dotknutého členského 
štátu Komisia (Eurostat) podáva správy 
Výboru pre hospodársku politiku 
zriadenému rozhodnutím Rady 
74/122/EHS7. Tieto správy spolu so 
všetkými pripomienkami dotknutého 
členského štátu sa po postúpení Výboru pre 
hospodársku politiku uverejnia bez toho, 
aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia 
(ES) č. 223/2009 týkajúce sa štatistickej 
dôvernosti.

3. O zisteniach týchto misií vrátane 
akýchkoľvek pripomienok k týmto 
zisteniam zo strany dotknutého členského 
štátu Komisia (Eurostat) podáva správy 
Výboru pre hospodársku politiku 
zriadenému rozhodnutím Rady 
74/122/EHS7. Tieto správy spolu so 
všetkými pripomienkami dotknutého 
členského štátu sa po postúpení Výboru pre 
hospodársku politiku a Európskemu 
parlamentu uverejnia bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) 
č. 223/2009 týkajúce sa štatistickej 
dôvernosti.

__________________ __________________
7 Ú. v. ES L 63, 5.3.1974, s. 21. 7 Ú. v. ES L 63, 5.3.1974, s. 21.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Csaba Őry

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. O zisteniach týchto misií vrátane 
akýchkoľvek pripomienok k týmto 
zisteniam zo strany dotknutého členského 
štátu Komisia (Eurostat) podáva správy 
Výboru pre hospodársku politiku 
zriadenému rozhodnutím Rady 
74/122/EHS7. Tieto správy spolu so 
všetkými pripomienkami dotknutého 

3. O zisteniach týchto misií vrátane 
akýchkoľvek pripomienok k týmto 
zisteniam zo strany dotknutého členského 
štátu Komisia (Eurostat) podáva správy 
Výboru pre hospodársku politiku 
zriadenému rozhodnutím Rady 
74/122/EHS7. Tieto správy spolu so 
všetkými pripomienkami dotknutého 
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členského štátu sa po postúpení Výboru pre 
hospodársku politiku uverejnia bez toho, 
aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia 
(ES) č. 223/2009 týkajúce sa štatistickej 
dôvernosti.

členského štátu sa po postúpení Výboru pre 
hospodársku politiku a príslušným 
výborom Európskeho parlamentu
uverejnia bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia nariadenia (ES) č. 223/2009 
týkajúce sa štatistickej dôvernosti.

__________________ __________________
7 Ú. v. ES L 63, 5.3.1974, s. 21. 7 Ú. v. ES L 63, 5.3.1974, s. 21.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia (Eurostat) môže vyjadriť 
výhradu týkajúcu sa kvality údajov 
relevantných pre PMN, ktoré zaslal 
členský štát. Najneskôr tri pracovné dni
pred plánovaným dátumom uverejnenia 
Komisia (Eurostat) oznámi príslušnému 
členskému štátu a predsedovi Výboru pre 
hospodársku politiku výhradu, ktorú mieni 
vyjadriť a uverejniť. V prípadoch, keď sa 
po uverejnení údajov a výhrady daná 
otázka vyrieši, bezprostredne po jej 
vyriešení sa uverejní stiahnutie výhrady.

3. Komisia (Eurostat) môže vyjadriť 
výhradu týkajúcu sa kvality údajov 
relevantných pre PMN, ktoré zaslal 
členský štát. Najneskôr päť pracovných 
dní pred plánovaným dátumom 
uverejnenia Komisia (Eurostat) oznámi 
príslušnému členskému štátu a predsedovi 
Výboru pre hospodársku politiku výhradu, 
ktorú mieni vyjadriť a uverejniť.
Príslušnému členskému štátu sa poskytne 
príležitosť vysvetliť situáciu. V prípadoch, 
keď sa po uverejnení údajov a výhrady 
daná otázka vyrieši, bezprostredne po jej 
vyriešení sa uverejní stiahnutie výhrady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia (Eurostat) môže zmeniť údaje 
zaslané členskými štátmi a poskytnúť 
zmenené údaje spolu s odôvodnením 
zmeny, ak existuje dôkaz o tom, že údaje 
vykazované členskými štátmi nespĺňajú 
požiadavky článku 3 ods. 2. Najneskôr tri 
pracovné dni pred plánovaným dátumom 
uverejnenia Komisia (Eurostat) oznámi 
príslušnému členskému štátu a predsedovi 
Výboru pre hospodársku politiku zmenené 
údaje a odôvodnenie ich zmeny.

4. Komisia (Eurostat) môže zmeniť údaje 
zaslané členskými štátmi a poskytnúť 
zmenené údaje spolu s odôvodnením 
zmeny, ak existuje dôkaz o tom, že údaje 
vykazované členskými štátmi nespĺňajú 
požiadavky článku 3 ods. 2. Najneskôr päť 
pracovných dní pred plánovaným 
dátumom uverejnenia Komisia (Eurostat) 
oznámi príslušnému členskému štátu 
a predsedovi Výboru pre hospodársku 
politiku zmenené údaje a odôvodnenie ich 
zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Kapitola 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 SANKCIE ZA MANIPULOVANIE
ŠTATISTÍK

SANKCIE ZA SKRESĽOVANIE
ŠTATISTÍK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Csaba Őry

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada, konajúc na základe návrhu 
Komisie, môže rozhodnúť o uložení pokuty 
členskému štátu, ktorý úmyselne alebo 
z dôvodu hrubej nedbalosti skreslí údaje
relevantné pre PMN.

1. Rada, konajúc na základe návrhu 
Komisie, môže rozhodnúť o uložení pokuty 
členskému štátu, ktorý úmyselne alebo 
z dôvodu hrubej nedbalosti skreslí údaje 
relevantné pre PMN alebo spôsobí 
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omeškanie zaslania týchto údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Csaba Őry

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia môže uskutočniť akékoľvek 
vyšetrovania potrebné na to, aby sa zistilo, 
či došlo k skresľovaniu údajov uvedenému 
v odseku 1. Môže rozhodnúť o začatí 
vyšetrovania, ak zistí závažné známky 
existencie skutočností, ktoré by mohli 
predstavovať takéto skresľovanie údajov. 
Pri vyšetrovaní prípadov domnelého 
skresľovania údajov Komisia zohľadní 
všetky pripomienky, ktoré predloží 
dotknutý členský štát. Na účely 
vykonávania svojich úloh môže Komisia 
požiadať členský štát, aby poskytol 
informácie, a môže vykonávať kontroly na 
mieste a získať prístup k podkladovým 
štatistickým informáciám a dokumentom 
súvisiacim s údajmi relevantnými pre 
PMN. Ak vnútroštátne právo dotknutého 
členského štátu požaduje pred vykonaním 
kontroly na mieste povolenie súdneho 
orgánu, Komisia predloží potrebné 
žiadosti.

Komisia môže v súlade s pravidlami 
uskutočniť akékoľvek vyšetrovania 
potrebné na to, aby sa zistilo, či došlo 
k skresľovaniu údajov uvedenému 
v odseku 1. Môže rozhodnúť o začatí 
vyšetrovania, ak zistí závažné známky 
existencie skutočností, ktoré by mohli 
predstavovať takéto skresľovanie údajov. 
Pri vyšetrovaní prípadov domnelého 
skresľovania údajov Komisia zohľadní 
všetky pripomienky, ktoré predloží 
dotknutý členský štát. Na účely 
vykonávania svojich úloh môže Komisia 
požiadať členský štát, aby poskytol 
informácie, a môže vykonávať kontroly na 
mieste a získať prístup k podkladovým 
štatistickým informáciám a dokumentom 
súvisiacim s údajmi relevantnými pre 
PMN. Ak vnútroštátne právo dotknutého 
členského štátu požaduje pred vykonaním 
kontroly na mieste povolenie súdneho 
orgánu, Komisia predloží potrebné 
žiadosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Súdny dvor Európskej únie má 
neobmedzenú právomoc na preskúmanie 
rozhodnutí, ktorými Rada uložila pokutu 
podľa odseku 1. Uloženú pokutu môže 
zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

5. Súdny dvor Európskej únie má 
neobmedzenú právomoc na preskúmanie 
rozhodnutí, ktorými Rada uložila pokutu 
podľa odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokuty vybrané v súlade s článkom 9 
predstavujú iné príjmy podľa článku 311 
zmluvy a pripíšu sa k rozpočtu Únie.

Pokuty vybrané v súlade s článkom 9 
predstavujú iné príjmy podľa článku 311 
zmluvy a pripíšu sa k rozpočtu Únie. Sú 
určené na opatrenia zamerané na 
zvýšenie úrovní zamestnanosti a 
vzdelávania, najmä medzi mladými 
ľuďmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Marije Cornelissen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V súlade s článkom 5 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 národné štatistické úrady 
členských štátov (NŠÚ) zabezpečia
nevyhnutnú koordináciu údajov 
relevantných pre PMN na vnútroštátnej 
úrovni. Všetky ostatné vnútroštátne orgány 
na tento účel podávajú správy NŠÚ. 

V súlade s článkom 5 nariadenia (ES) 
č. 223/2009 národné štatistické úrady 
členských štátov (NŠÚ) zabezpečia 
nevyhnutnú koordináciu údajov 
relevantných pre PMN na vnútroštátnej 
úrovni. Všetky ostatné vnútroštátne orgány 
vrátane národných centrálnych bánk 
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Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie uplatňovania tohto 
ustanovenia.

a orgánov zodpovedných za zamestnanosť 
a sociálnu štatistiku na tento účel 
podávajú správy NŠÚ. Členské štáty 
prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uplatňovania tohto ustanovenia.
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