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PAKEITIMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) reikėtų nustatyti patikimą
makroekonominio disbalanso procedūrai
svarbių duomenų (toliau – MDP svarbūs
duomenys) rengimo, stebėsenos ir
skelbimo bei nuolatinio pagrindžiamosios
statistinės informacijos tobulinimo
procedūrą, laikantis Komisijos taikomų
Europos statistikos kokybės valdymo
sistemų4. Komisijos įsteigta
Makroekonominės statistikos srities
vadovų grupė (MSSVG) yra tinkama
ekspertų grupė, galinti teikti Komisijai
(Eurostatui) reikiamą pagalbą taikant
patikimą MDP svarbių duomenų kokybės
stebėsenos procedūrą;

(5) reikėtų nustatyti patikimą
makroekonominio disbalanso procedūrai
svarbių duomenų (toliau – MDP svarbūs
duomenys) rengimo, stebėsenos ir
skelbimo bei nuolatinio pagrindžiamosios
statistinės informacijos tobulinimo
procedūrą, laikantis Komisijos taikomų
Europos statistikos kokybės valdymo
sistemų4. Komisijos įsteigta
Makroekonominės statistikos srities
vadovų grupė (MSSVG) ir Europos
socialinės statistikos srities vadovai yra
tinkamos ekspertų grupės, galinčios teikti
Komisijai (Eurostatui) reikiamą pagalbą
taikant patikimą MDP svarbių duomenų
kokybės stebėsenos procedūrą;

_____________

_____________

4

4

COM(2005) 217 galutinis ir
COM(2011) 211 galutinis.

COM(2005) 217 galutinis ir
COM(2011) 211 galutinis.
Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybei narei kilus abejonių dėl tinkamo
taisyklių, kuriomis reglamentuojamas
MDP svarbių duomenų rengimas ir
perdavimas, įgyvendinimo, ji prašo
Komisijos (Eurostato) paaiškinimo.

Valstybei narei kilus abejonių dėl tinkamo
taisyklių, kuriomis reglamentuojamas
MDP svarbių duomenų rengimas ir
perdavimas, įgyvendinimo, ji prašo
Komisijos (Eurostato) paaiškinimo.
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Komisija greitai išnagrinėja klausimą ir
pateikia paaiškinimą atitinkamai valstybei
narei, atitinkamai Komisijos įsteigtai
makroekonominės statistikos ekspertų
grupei, visoms kitoms valstybėms narėms
ir visuomenei.

Komisija greitai išnagrinėja klausimą ir
pateikia paaiškinimą atitinkamai valstybei
narei, atitinkamoms Komisijos įsteigtoms
makroekonominės statistikos ir socialinės
statistikos ekspertų grupėms, visoms
kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.
Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija (Eurostatas) dėl per šias
komandiruotes nustatytų faktų atsiskaito
Tarybos sprendimu 74/122/EEB7 įsteigtam
Ekonominės politikos komitetui ir pateikia
jam visas atitinkamos valstybės narės dėl
tų faktų išsakytas pastabas. Po to, kai šios
ataskaitos ir visos atitinkamos valstybės
narės pastabos pateikiamos Ekonominės
politikos komitetui, jos skelbiamos viešai,
nepažeidžiant Reglamento (EB)
Nr. 223/2009 statistinio konfidencialumo
nuostatų.

3. Komisija (Eurostatas) dėl per šias
komandiruotes nustatytų faktų atsiskaito
Tarybos sprendimu 74/122/EEB7 įsteigtam
Ekonominės politikos komitetui ir Tarybos
sprendimu 2000/98/EC7a įsteigtam
Užimtumo komitetui ir pateikia jam visas
atitinkamos valstybės narės dėl tų faktų
išsakytas pastabas. Po to, kai šios
ataskaitos ir visos atitinkamos valstybės
narės pastabos pateikiamos Ekonominės
politikos komitetui, Užimtumo komitetui ir
atitinkamiems Europos Parlamento
komitetams, jos skelbiamos viešai,
nepažeidžiant Reglamento (EB)
Nr. 223/2009 statistinio konfidencialumo
nuostatų.

____________

____________

7

7

OL L 63, 1974 3 5, p. 21.

OL L 63, 1974 3 5, p. 21.

7a

2000 m. sausio 24 d. Tarybos
sprendimas 2000/98/EB dėl Užimtumo
komiteto įsteigimo (OL L 29, 2000 2 4,
p. 21).
Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 4 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija (Eurostatas) gali pataisyti
valstybių narių pateiktus duomenis ir
pateikti pataisytus duomenis bei pataisymo
pagrindimą, jei yra įrodymų, kad valstybių
narių pateikti duomenys neatitinka 3
straipsnio 2 dalies reikalavimų. Ne vėliau
kaip prieš tris darbo dienas iki planuojamos
paskelbimo dienos, Komisija (Eurostatas)
praneša atitinkamai valstybei narei ir
Ekonominės politikos komiteto
pirmininkui apie pataisytus duomenis ir
pataisymo pagrindimą.

4. Komisija (Eurostatas) gali pataisyti
valstybių narių pateiktus duomenis ir
pateikti pataisytus duomenis bei pataisymo
pagrindimą, jei yra įrodymų, kad valstybių
narių pateikti duomenys neatitinka 3
straipsnio 2 dalies reikalavimų, arba kai
valstybė narė perduoda ne visus
duomenis. Ne vėliau kaip prieš tris darbo
dienas iki planuojamos paskelbimo dienos,
Komisija (Eurostatas) praneša atitinkamai
valstybei narei ir Ekonominės politikos
komiteto ir Užimtumo komiteto
pirmininkams apie pataisytus duomenis ir
pataisymo pagrindimą.
Or. en

Pakeitimas5
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Pirmoje dalyje minėtos pajamos kaip
Europos semestro ciklo dalis skiriamos
valstybių narių nacionalinėms reformų
programoms (NRP) ir jų padariniams
finansuoti, siekiant sumažinti
ekonominius, užimtumo ir socialinius
skirtumus euro zonoje.
Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas
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Kaip nustatyta Reglamento (EB)
Nr. 223/2009 5 straipsnyje, valstybių narių
nacionalinės statistikos institucijos (NSI)
nacionaliniu lygmeniu užtikrina reikiamą
su MDP svarbiais duomenimis susijusios
veiklos koordinavimą. Visos kitos
nacionalinės institucijos teikia NSI šioms
reikmėms reikiamas ataskaitas. Valstybės
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti,
kad ši nuostata būtų taikoma.

Kaip nustatyta Reglamento (EB)
Nr. 223/2009 5 straipsnyje, valstybių narių
nacionalinės statistikos institucijos (NSI)
nacionaliniu lygmeniu užtikrina reikiamą
su MDP svarbiais duomenimis susijusios
veiklos koordinavimą. Visos kitos
nacionalinės institucijos, įskaitant
nacionalinius centrinius bankus ir už
užimtumo ir socialinę statistiką
atsakingas institucijas, teikia NSI šioms
reikmėms reikiamas ataskaitas. Valstybės
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti,
kad ši nuostata būtų taikoma.
Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija (Eurostatas) reguliariai atsiskaito
Europos Parlamento ir Tarybai dėl
Komisijos (Eurostato) veiksmų, skirtų šiam
reglamentui įgyvendinti.

Komisija (Eurostatas) reguliariai atsiskaito
atitinkamiems Europos Parlamento
komitetams ir Tarybai dėl Komisijos
(Eurostato) veiksmų, skirtų šiam
reglamentui įgyvendinti.
Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
ba) taikomo stebėjimo proceso
tinkamumas ir veiksmingumas MDP
svarbių duomenų peržiūros ar papildymo
atveju.
Or. en
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