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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Mal by sa vytvoriť spoľahlivý postup 
na zostavovanie, monitorovanie 
a uvoľňovanie údajov relevantných pre 
postup pri makroekonomickej nerovnováhe
(ďalej len „údaje relevantné pre PMN“), 
ako aj na neustále zlepšovanie 
podkladových štatistických informácií 
v súlade s rámcami Komisie pre riadenie 
kvality európskej štatistiky4. Skupinou
expertov vhodnou na to, aby Komisii
(Eurostatu) poskytovala požadovanú 
pomoc pri uplatňovaní spoľahlivého 
postupu monitorovania kvality údajov 
relevantných pre PMN, je skupina 
riaditeľov pre makroekonomickú štatistiku
(DMES), ktorú zriadila Komisia.

(5) Mal by sa vytvoriť spoľahlivý postup 
na zostavovanie, monitorovanie 
a uvoľňovanie údajov relevantných pre 
postup pri makroekonomickej nerovnováhe
(ďalej len „údaje relevantné pre PMN“), 
ako aj na neustále zlepšovanie 
podkladových štatistických informácií 
v súlade s rámcami Komisie pre riadenie 
kvality európskej štatistiky4. Skupinami
expertov vhodnými na to, aby Komisii
(Eurostatu) poskytovali požadovanú pomoc 
pri uplatňovaní spoľahlivého postupu 
monitorovania kvality údajov relevantných 
pre PMN, sú skupina riaditeľov pre 
makroekonomickú štatistiku (DMES)
a európski riaditelia pre sociálnu 
štatistiku, ktoré zriadila Komisia.

_____________ _____________
4 COM(2005)217 v konečnom znení a 
COM(2011)211 v konečnom znení.

4 COM(2005)217 v konečnom znení a 
COM(2011)211 v konečnom znení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade pochybností týkajúcich sa 
správneho vykonávania pravidiel 
upravujúcich zostavovanie a zasielanie 

V prípade pochybností týkajúcich sa 
správneho vykonávania pravidiel 
upravujúcich zostavovanie a zasielanie 
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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.

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 3

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 a Výboru pre zamestnanosť 
zriadenému rozhodnutím Rady 
2000/98/EC7a. Tieto správy spolu so 
všetkými pripomienkami dotknutého 
členského štátu sa po postúpení Výboru pre 
hospodársku politiku, Výboru pre 
zamestnanosť 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.

7a Rozhodnutie Rady 2000/98/ES z 24. 
januára 2000, ktorým sa vytvára vízový 
informačný systém (Ú. v. ES L 29, 
4.2.2000, s. 21).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

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 alebo ak sú 
údaje poskytnuté členskými štátmi 
neúplné. Najneskôr tri pracovné dni pred 
plánovaným dátumom uverejnenia 
Komisia (Eurostat) oznámi príslušnému 
členskému štátu a predsedovi Výboru pre 
hospodársku politiku a predsedovi Výboru 
pre zamestnanosť zmenené údaje 
a odôvodnenie ich zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príjem uvedený v prvom odseku sa vyčlení 
na financovanie národných programov 
reforiem členských štátov a na ich 
dôsledky, ako súčasť cyklu európskeho 
semestra s cieľom minimalizácie rozdielov 
v eurozóne, čo sa týka hospodárstva, 
zamestnanosti a sociálnej sféry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
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Návrh nariadenia
Článok 15

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.
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpečenie uplatňovania tohto 
ustanovenia.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia (Eurostat) pravidelne podáva
Európskemu parlamentu a Rade správy 
o činnostiach, ktoré Komisia (Eurostat) 
uskutočňuje na účely vykonávania tohto 
nariadenia.

Komisia (Eurostat) pravidelne podáva
príslušným výborom Európskeho
parlamentu a Rade správy o činnostiach, 
ktoré Komisia (Eurostat) uskutočňuje na 
účely vykonávania tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) primeranosť a účelnosť uplatneného 
monitorovacieho procesu v prípade revízie 
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alebo pridania údajov relevantných pre 
PMN. 

Or. en


