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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zbiranje, spremljanje in objavo 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem (v 
nadaljnjem besedilu: podatki, relevantni za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem) bi bilo treba uvesti 
zanesljiv postopek ter stalno izboljševati 
osnovne statistične informacije v skladu z 
okvirom Komisije za vodenje kakovosti za 
evropsko statistiko4. Skupina direktorjev za 
makroekonomsko statistiko (DMES), ki jo
je ustanovila Komisija, je primerna 
strokovna skupina, ki Komisiji (Eurostatu)
zagotavlja potrebno pomoč pri izvajanju 
postopka stabilnega spremljanja kakovosti 
za podatke, relevantne za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem.

(5) Za zbiranje, spremljanje in objavo 
podatkov, relevantnih za postopek v zvezi 
z makroekonomskim neravnotežjem (v 
nadaljnjem besedilu: podatki, relevantni za 
postopek v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem) bi bilo treba uvesti 
zanesljiv postopek ter stalno izboljševati 
osnovne statistične informacije v skladu z 
okvirom Komisije za vodenje kakovosti za 
evropsko statistiko4. Skupina direktorjev za 
makroekonomsko statistiko (DMES) in 
skupina evropskih direktorjev za socialno 
statistiko, ki ju je ustanovila Komisija, sta 
primerni strokovni skupini, ki Komisiji
(Eurostatu) zagotavljata potrebno pomoč 
pri izvajanju postopka stabilnega 
spremljanja kakovosti za podatke, 
relevantne za postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem.

_____________ _____________
4 COM(2005)217 in COM(2011) 211 4 COM(2005)0217 in COM(2011)0211

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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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 3

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/EGS, 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 in Odboru za 
zaposlovanje, ustanovljenemu s Sklepom 
Sveta št. 2000/98/ES7a, sporoči ugotovitve 
teh obiskov, med drugim pripombe 
zadevne države članice v zvezi s temi 
ugotovitvami. Po predložitvi Odboru za 
ekonomsko politiko, Odboru za 
zaposlovanje in ustreznim odborom 
Evropskega parlamenta 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.

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

7a Sklep Sveta št. 2000/98/ES z dne 24. 
januarja 2000 o ustanovitvi Odbora za 
zaposlovanje (UL L 29, 4.2.2000, str. 21).
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Predlog spremembe 4

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) ali če so poslani 
podatki držav članic nepopolni. Komisija
(Eurostat) najpozneje tri delovne dni pred 
načrtovano objavo podatkov posreduje 
zadevni državi članici in predsedniku 
Odbora za ekonomsko politiko ter 
predsedniku Odbora za zaposlovanje
spremenjene podatke in obrazložitev 
spremembe.

Or. en

Predlog spremembe5

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihodki iz prvega odstavka se 
uporabljajo za financiranje nacionalnih 
reformnih programov držav članic in 
njihovih finančnih posledic kot dela cikla 
evropskega semestra, z namenom čim 
večjega zmanjšanja gospodarskih in 
socialnih razlik ter razlik na področju 
zaposlovanja v evroobmočju.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V skladu s členom 5 
Uredbe (ES) št. 223/2009 nacionalni 
statistični uradi držav članic (NSU) 
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 
socialno statistiko, poročajo NSU v ta 
namen. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da zagotovijo uporabo te določbe.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija (Eurostat) redno poroča
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
dejavnostih, ki jih izvaja Komisija
(Eurostat) za izvajanje te uredbe.

Komisija (Eurostat) redno poroča
ustreznim odborom Evropskega 
parlamenta in Svetu o dejavnostih, ki jih 
izvaja Komisija (Eurostat) za izvajanje te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
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Člen 18 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ustreznost in učinkovitost 
uporabljenega postopka spremljanja v 
primeru revizije ali dodajanja podatkov, 
relevantnih za postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem. 

Or. en


