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Predlog spremembe 9
Marije Cornelissen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zanesljivi statistični podatki so osnova 
za učinkovit nadzor nad 
makroekonomskimi neravnotežji. Za 
zagotovitev zanesljive in neodvisne 
statistike bi morale države članice 
zagotoviti strokovno neodvisnost 
nacionalnih statističnih organov, skladno z 
Evropskim statističnim kodeksom ravnanja 
iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 
o evropski statistiki3.

(3) Demokratične odločitve, ki jih 
podpirajo zanesljivi statistični podatki in 
analize, so osnova za učinkovit nadzor nad 
makroekonomskimi neravnotežji. Za 
zagotovitev zanesljive in neodvisne 
statistike bi morale države članice 
zagotoviti strokovno neodvisnost 
nacionalnih statističnih organov, skladno z 
Evropskim statističnim kodeksom ravnanja 
iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 
o evropski statistiki3.

__________________ __________________
3 UL L 87, 31.3.2009, str. 164 3 UL L 87, 31.3.2009, str. 164

Or. en

Predlog spremembe 10
Marije Cornelissen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Predvideno je, da bi v poročilo o 
mehanizmu opozarjanja vključili več 
(pomožnih) kazalnikov s področja 
zaposlovanja in socialnih zadev. Ta 
uredba bi se morala uporabljati tudi za te 
kazalnike.

Or. en
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Predlog spremembe 11
Csaba Őry

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Bistveno je, da priprava statistike, 
potrebna za izvajanje dejavnosti Unije, 
temelji le na zanesljivih podatkih. Pri 
pripravi podatkov, relevantnih za postopek 
v zvezi z makroekonomskim ravnotežjem, 
ki je bistvena podlaga za odkrivanje 
makroekonomskih neravnotežij ter za 
preprečevanje in odpravljanje čezmernih 
makroekonomskih neravnotežij v Uniji, 
lahko nezanesljivi podatki znatno vplivajo 
na interes Unije. Za izvajanje postopka 
makroekonomskih neravnotežij so potrebni 
dodatni ukrepi, da bi bilo izvrševanje 
priprave, zagotavljanja in spremljanja 
kakovosti podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, učinkovitejše. Navedeni 
ukrepi bi morali povečati verodostojnost 
osnovnih statističnih informacij ter 
zagotavljanja in spremljanja kakovosti 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem. Da se 
prepreči napačna razlaga, bodisi 
namenoma bodisi zaradi hude 
malomarnosti, podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi makroekonomskim 
neravnotežjem, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem finančnih sankcij, ki bodo 
namenjene tudi zagotavljanju primerne 
skrbnosti pri pripravi podatkov, relevantnih 
za postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem.

(6) Bistveno je, da priprava statistike, 
potrebna za gospodarsko in socialno 
upravljanje Unije, temelji le na zanesljivih 
podatkih. Pri pripravi podatkov, 
relevantnih za postopek v zvezi z 
makroekonomskim ravnotežjem, ki je 
bistvena podlaga za odkrivanje 
makroekonomskih neravnotežij ter za 
preprečevanje in odpravljanje čezmernih 
makroekonomskih neravnotežij v Uniji, 
lahko nezanesljivi podatki znatno vplivajo 
na interes Unije. Za izvajanje postopka 
makroekonomskih neravnotežij so potrebni 
dodatni ukrepi, da bi bilo izvrševanje 
priprave, zagotavljanja in spremljanja 
kakovosti podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, učinkovitejše. Navedeni 
ukrepi bi morali povečati verodostojnost 
osnovnih statističnih informacij ter 
zagotavljanja in spremljanja kakovosti 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem. Da se
prepreči napačna razlaga, bodisi 
namenoma bodisi zaradi hude 
malomarnosti, podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi makroekonomskim 
neravnotežjem, bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem finančnih sankcij, ki bodo 
namenjene tudi zagotavljanju primerne 
skrbnosti pri pripravi podatkov, relevantnih 
za postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem.

Or. en

Predlog spremembe 12
Csaba Őry
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Med Komisijo in statističnimi organi 
držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno 
sodelovanje in stalen dialog, da se zagotovi 
kakovost podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, ki jih sporočajo države 
članice, in osnovnih statističnih informacij.

(8) Med Komisijo in statističnimi organi 
držav članic bi bilo treba vzpostaviti tesno 
sodelovanje in stalen dialog o usklajevanju 
in harmonizaciji podatkov, ki naj bi se 
pošiljali, da se zagotovi kakovost 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem, ki jih 
sporočajo države članice, in osnovnih 
statističnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 13
Marije Cornelissen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Okrepitev gospodarskega upravljanja 
z izboljšanim sistemom statističnega 
spremljanja podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, bi morala zajemati 
tesnejšo in bolj pravočasno vključitev 
Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov.

Or. en

Predlog spremembe 14
Csaba Őry

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob pošiljanju podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, navedenih v členu 1, 
države članice Komisiji (Eurostatu) 
pošljejo v obliki poročila o kakovosti 
informacije, iz katerih je razvidno, kako se 
ti podatki izračunavajo, vključno z vsemi 
spremembami virov in metod.

1. Ob sporočanju podatkov, relevantnih za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, navedenih v členu 1, 
države članice Komisiji (Eurostatu) 
pošljejo v obliki poročila o kakovosti 
informacije, iz katerih je razvidno, kako se 
ti podatki izračunavajo, vključno z vsemi 
spremembami virov in metod.

Or. en

Predlog spremembe 15
Marije Cornelissen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V primeru dvoma glede pravilnega 
izvajanja pravil o zbiranju in pošiljanju 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskih neravnotežjem, 
zadevna država članica od Komisije 
(Eurostat) zahteva pojasnilo. Komisija 
zadevo nemudoma preuči ter sporoči 
pojasnilo zadevni državi članici, ustrezni 
strokovni skupini za makroekonomsko 
statistiko, ki jo je ustanovila Komisija, 
vsem drugim državam članicam in 
javnosti.

V primeru dvoma glede pravilnega 
izvajanja pravil o zbiranju in pošiljanju 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskih neravnotežjem, 
zadevna država članica od Komisije 
(Eurostat) zahteva pojasnilo. Komisija 
zadevo nemudoma preuči ter sporoči 
pojasnilo zadevni državi članici, ustreznim 
strokovnim skupinam za makroekonomsko 
in socialno statistiko, ki jih je ustanovila 
Komisija, vsem drugim državam članicam 
in javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 16
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi, da 
obstajajo težave, zlasti v okviru ocene 
kakovosti na podlagi člena 5, se lahko 
odloči za obiske v zadevni državi članici.

1. Kadar Komisija (Eurostat) ugotovi, da 
obstajajo težave ali morebitna odprta 
vprašanja, na primer o kakovosti 
statistike, zlasti v okviru ocene kakovosti 
na podlagi člena 5, se lahko odloči za 
obiske, namenjene pogovorom, v zadevni 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 17
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) Odboru za 
ekonomsko politiko, ustanovljenemu s 
Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči 
ugotovitve teh obiskov, med drugim 
pripombe zadevne države članice v zvezi s 
temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru 
za ekonomsko politiko se ta poročila 
skupaj s kakršnimi koli pripombami 
zadevne države članice objavijo brez 
poseganja v določbe glede statistične 
zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

3. Komisija (Eurostat) Odboru za 
ekonomsko politiko, ustanovljenemu s 
Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči 
ugotovitve teh obiskov, med drugim 
pripombe zadevne države članice v zvezi s 
temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru 
za ekonomsko politiko in Evropskemu 
parlamentu se ta poročila skupaj s 
pripombami zadevne države članice 
objavijo brez poseganja v določbe glede 
statistične zaupnosti iz Uredbe 
(ES) št. 223/2009.

__________________ __________________
7 UL L 63, 5.3.1974, str. 21 7 UL L 63, 5.3.1974, str. 21

Or. en

Predlog spremembe 18
Csaba Őry

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) Odboru za 
ekonomsko politiko, ustanovljenemu s 
Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči 
ugotovitve teh obiskov, med drugim 
pripombe zadevne države članice v zvezi s 
temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru 
za ekonomsko politiko se ta poročila 
skupaj s kakršnimi koli pripombami 
zadevne države članice objavijo brez 
poseganja v določbe glede statistične 
zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 223/2009.

3. Komisija (Eurostat) Odboru za 
ekonomsko politiko, ustanovljenemu s 
Sklepom Sveta 74/122/EGS7, sporoči 
ugotovitve teh obiskov, med drugim 
pripombe zadevne države članice v zvezi s 
temi ugotovitvami. Po predložitvi Odboru 
za ekonomsko politiko in pristojnim 
odborom Evropskega parlamenta se ta 
poročila skupaj s pripombami zadevne 
države članice objavijo brez poseganja v 
določbe glede statistične zaupnosti iz 
Uredbe (ES) št. 223/2009.

__________________ __________________
7 UL L 63, 5.3.1974, str. 21 7 UL L 63, 5.3.1974, str. 21

Or. en

Predlog spremembe 19
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija (Eurostat) lahko izrazi pridržke 
glede kakovosti podatkov države članice, 
relevantnih za postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem. 
Komisija (Eurostat) najpozneje v treh
delovnih dneh pred načrtovano objavo 
podatkov sporoči zadevni državi članici in 
predsedniku Odbora za ekonomsko 
politiko pridržek, ki ga namerava izraziti in 
objaviti. Kadar se po objavi podatkov in 
pridržkov zadeva razreši, se takoj za tem
objavi umik pridržkov.

3. Komisija (Eurostat) lahko izrazi pridržke 
glede kakovosti podatkov države članice, 
relevantnih za postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem. 
Komisija (Eurostat) najpozneje v petih 
delovnih dneh pred načrtovano objavo 
podatkov sporoči zadevni državi članici in 
predsedniku Odbora za ekonomsko 
politiko pridržek, ki ga namerava izraziti in 
objaviti. Zadevni državi članici se 
omogoči, da obrazloži okoliščine. Kadar se 
po objavi podatkov in pridržkov zadeva 
razreši, se takoj zatem objavi umik 
pridržkov.

Or. en
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Predlog spremembe 20
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija (Eurostat) lahko spremeni 
poslane podatke držav članic in predloži 
spremenjene podatke z obrazložitvijo 
spremembe, če obstajajo dokazi, da podatki 
v poročilu države članice niso skladni z 
zahtevami člena 3(2). Komisija (Eurostat) 
najpozneje tri delovne dni pred načrtovano 
objavo podatkov posreduje zadevni državi 
članici in predsedniku Odbora za 
ekonomsko politiko spremenjene podatke 
in obrazložitev spremembe.

4. Komisija (Eurostat) lahko spremeni 
poslane podatke držav članic in predloži 
spremenjene podatke z obrazložitvijo 
spremembe, če obstajajo dokazi, da podatki 
v poročilu države članice niso skladni z 
zahtevami člena 3(2). Komisija (Eurostat) 
najpozneje pet delovnih dni pred 
načrtovano objavo podatkov posreduje 
zadevni državi članici in predsedniku 
Odbora za ekonomsko politiko 
spremenjene podatke in obrazložitev 
spremembe.

Or. en

Predlog spremembe 21
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Poglavje 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SANKCIJE ZA IZKRIVLJANJE
STATISTIČNIH PODATKOV

SANKCIJE ZA NAPAČNO 
PRIKAZOVANJE STATISTIČNIH 
PODATKOV

Or. en

Predlog spremembe 22
Csaba Őry

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet lahko na predlog Komisije sklene 
naložiti globo državi članici, ki namerno ali 
zaradi hude malomarnosti napačno 
prikazuje podatke, relevantne za postopek 
v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem.

1. Svet lahko na predlog Komisije sklene 
naložiti globo državi članici, ki namerno ali 
zaradi hude malomarnosti napačno 
prikazuje podatke, relevantne za postopek 
v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem, ali jih pošlje z zakasnitvijo.

Or. en

Predlog spremembe 23
Csaba Őry

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija lahko opravi vse potrebne 
preiskave, da ugotovi, ali obstaja napačno 
prikazovanje iz odstavka 1. Komisija se 
lahko odloči za začetek preiskave, ko 
ugotovi, da obstaja resen sum o obstoju 
dejstev, ki bi se lahko izkazala za takšno 
napačno prikazovanje. Pri preiskovanju 
domnevnega napačnega prikazovanja 
Komisija upošteva vse pripombe zadevne 
države članice. Zaradi opravljanja svojih 
nalog lahko Komisija od države članice 
zahteva informacije in lahko opravi 
inšpekcijske preglede na kraju samem ter 
dostopa do osnovnih statističnih informacij 
in dokumentov v zvezi s podatki, 
relevantnimi za postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem. Če 
zakonodaja zadevne države članice za 
opravljanje inšpekcijskih pregledov na 
kraju samem zahteva predhodno 
dovoljenje, Komisija zanj zaprosi.

Komisija lahko upoštevaje pravila izvede 
vse potrebne preiskave, da ugotovi obstoj 
napačnega prikazovanja iz odstavka 1. 
Komisija se lahko odloči za začetek 
preiskave, ko ugotovi, da obstaja resen sum 
o obstoju dejstev, ki bi se lahko izkazala za 
takšno napačno prikazovanje. Pri 
preiskovanju domnevnega napačnega 
prikazovanja Komisija upošteva vse 
pripombe zadevne države članice. Zaradi 
opravljanja svojih nalog lahko Komisija od 
države članice zahteva informacije in lahko 
opravi inšpekcijske preglede na kraju 
samem ter dostopa do osnovnih statističnih 
informacij in dokumentov v zvezi s 
podatki, relevantnimi za postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem. Če 
zakonodaja zadevne države članice za 
opravljanje inšpekcijskih pregledov na 
kraju samem zahteva predhodno 
dovoljenje, Komisija zanj zaprosi.

Or. en
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Predlog spremembe 24
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Sodišče Evropske unije je neomejeno 
pristojno za sodno presojo sklepov, s 
katerimi Svet naloži globo v skladu z 
odstavkom 1. Naloženo globo lahko 
prekliče, zniža ali zviša.

5. Sodišče Evropske unije je neomejeno 
pristojno za sodno presojo sklepov, s 
katerimi Svet naloži globo v skladu z 
odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 25
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Globe, pobrane v skladu s členom 9, 
pomenijo druge prihodke iz člena 311 
Pogodbe in se dodelijo proračunu Unije.

Globe, pobrane v skladu s členom 9, 
pomenijo druge prihodke iz člena 311 
Pogodbe in se dodelijo proračunu Unije. 
Namenijo se ukrepom za povečanje 
stopnje zaposlenosti in izobrazbe, zlasti 
med mladimi.

Or. en

Predlog spremembe 26
Marije Cornelissen

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V skladu s členom 5 
Uredbe (ES) št. 223/2009 nacionalni 
statistični uradi držav članic (NSU) 

V skladu s členom 5 
Uredbe (ES) št. 223/2009 nacionalni 
statistični uradi držav članic (NSU) 
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zagotovijo potrebno usklajevanje 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem, na 
nacionalni ravni. Vsi drugi nacionalni 
organi poročajo NSU v ta namen. Države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe, da 
zagotovijo uporabo te določbe.

zagotovijo potrebno usklajevanje 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem, na 
nacionalni ravni. Vsi drugi nacionalni 
organi, vključno z nacionalnimi 
centralnimi bankami in organi, 
pristojnimi za statistiko o zaposlovanju in 
socialnih zadevah, poročajo NSU v ta 
namen. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo uporabo te določbe.

Or. en


