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Pozměňovací návrh 7
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. 
listopadu 2011 o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy1 stanoví 
mechanismus varování za účelem včasného 
zjištění a sledování nerovnováhy. V rámci 
tohoto mechanismu má Komise povinnost 
každoročně vypracovat zprávu 
mechanismu varování, která obsahuje 
kvalitativní hospodářské a finanční 
hodnocení a v níž jsou určeny členské 
státy, o nichž se Komise domnívá, 
že mohou být postiženy nerovnováhou či 
u nich může hrozit riziko vzniku 
nerovnováhy.

(Netýká se českého znění.)

__________________ __________________
1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Základem účinného dohledu nad 
makroekonomickou nerovnováhou jsou 
spolehlivé statistické údaje. S cílem zaručit 
spolehlivé a nezávislé statistiky by členské 

(3) Základem účinného dohledu nad 
makroekonomickou nerovnováhou jsou 
spolehlivé, podrobné, přesné a užitečné 
statistické údaje. S cílem zaručit spolehlivé 
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státy měly zajistit profesionální nezávislost 
národních statistických úřadů v souladu 
s Kodexem evropské statistiky, jak je 
stanoven v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 
11. března 2009 o evropské statistice3.

a nezávislé statistiky by členské státy měly 
zajistit profesionální nezávislost národních 
statistických úřadů v souladu s Kodexem 
evropské statistiky, jak je stanoven 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 
evropské statistice3.

__________________ __________________
3 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164. 3 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Základem účinného dohledu nad 
makroekonomickou nerovnováhou jsou 
spolehlivé statistické údaje. S cílem zaručit 
spolehlivé a nezávislé statistiky by členské 
státy měly zajistit profesionální nezávislost 
národních statistických úřadů v souladu 
s Kodexem evropské statistiky, jak je 
stanoven v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 
11. března 2009 o evropské statistice3.

(3) Pro účinný dohled nad 
makroekonomickou nerovnováhou jsou
zásadní spolehlivé statistické údaje. 
S cílem zaručit spolehlivé a nezávislé 
statistiky by členské státy měly zajistit 
profesionální nezávislost národních 
statistických úřadů v souladu s Kodexem 
evropské statistiky, jak je stanoven 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 
evropské statistice3.

__________________ __________________
3 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164. 3 Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. fr

Odůvodnění

Statistické údaje nejsou jediným zdrojem informací.

Pozměňovací návrh 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je nezbytné, aby se Komise i nadále 
zabývala potřebou získávání spolehlivých 
statistických informací, které politikám 
Unie umožní na regionální úrovni lépe 
reagovat na reálnou situaci 
hospodářského, sociálního a územního 
charakteru.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Měl by být stanoven spolehlivý postup 
pro sestavování, sledování a uvolňování 
údajů relevantních pro postup při 
makroeonomické nerovnováze (dále jen 
„údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze“) a rovněž 
by mělo být zajištěno soustavné zlepšování 
podkladových statistických údajů 
v souladu s rámci Komise pro řízení 
kvality evropské statistiky4. Skupina 
ředitelů makroekonomických statistik, 
kterou zřídila Komise, je vhodnou 
skupinou odborníků, která může Komisi 
(Eurostatu) poskytnout potřebnou pomoc 
při uplatňování postupu důkladného 
sledování kvality údajů relevantních pro 
postup při makroekonomické nerovnováze.

(5) Měl by být stanoven spolehlivý postup 
pro sběr, sestavování, sledování a 
uvolňování údajů relevantních pro postup 
při makroekonomické nerovnováze (dále 
jen „údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze“) a rovněž 
by mělo být zajištěno soustavné zlepšování 
podkladových statistických údajů 
v souladu s rámci Komise pro řízení 
kvality evropské statistiky4. Skupina 
ředitelů makroekonomických statistik, 
kterou zřídila Komise a již mimo jiné tvoří 
odborníci Výboru pro Evropský statistický 
systém a Evropského systému centrálních 
bank, je vhodnou skupinou odborníků, 
která může Komisi (Eurostatu) poskytnout 
potřebnou pomoc při uplatňování postupu 
důkladného sledování kvality údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze.

__________________ __________________
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4 KOM(2005) 217 v konečném znění a 
KOM(2011) 211 v konečném znění.

4 COM(2005) 217 a COM(2011) 211. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je nanejvýš důležité, aby se při tvorbě 
statistik nutných pro činnost Unie 
vycházelo pouze ze spolehlivých údajů. Při 
produkci údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze, které jsou 
základem pro odhalování 
makroekonomické nerovnováhy, jakož i 
pro prevenci a nápravu nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy v Unii, 
mohou mít nespolehlivé údaje významný 
dopad na zájem Unie. Pro lepší účinnost 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze jsou nutná další opatření za 
účelem efektivnějšího vymáhání produkce, 
poskytování a sledování kvality údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. Tato 
opatření by měla posílit věrohodnost 
podkladových statistických údajů i 
věrohodnost poskytování a sledování 
kvality údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. S cílem 
odradit od zkreslování údajů relevantních 
pro postup při makroekonomické 
nerovnováze, ať již záměrného nebo 
v důsledku hrubé nedbalosti, by měl být 
zaveden mechanismus finančních sankcí, 
který bude rovněž zajišťovat, aby byla 
produkci údajů relevantních pro postup 
při makroekonomické nerovnováze 
věnována patřičná péče.

(6) Je nanejvýš důležité, aby se při tvorbě 
statistik nutných pro činnost Unie 
vycházelo pouze ze spolehlivých údajů. Při 
produkci údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze, které jsou 
základem pro odhalování 
makroekonomické nerovnováhy, jakož i 
pro prevenci a nápravu nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy v Unii, 
mohou mít nespolehlivé údaje významný 
dopad na zájem Unie. Pro lepší účinnost 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze jsou nutná další opatření za 
účelem efektivnějšího vymáhání produkce, 
poskytování a sledování kvality údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. Tato 
opatření by měla posílit věrohodnost 
podkladových statistických údajů i 
věrohodnost poskytování a sledování 
kvality údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je nanejvýš důležité, aby se při tvorbě 
statistik nutných pro činnost Unie 
vycházelo pouze ze spolehlivých údajů. Při 
produkci údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze, které jsou 
základem pro odhalování 
makroekonomické nerovnováhy, jakož i 
pro prevenci a nápravu nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy v Unii, 
mohou mít nespolehlivé údaje významný 
dopad na zájem Unie. Pro lepší účinnost 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze jsou nutná další opatření za 
účelem efektivnějšího vymáhání produkce, 
poskytování a sledování kvality údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. Tato 
opatření by měla posílit věrohodnost 
podkladových statistických údajů i 
věrohodnost poskytování a sledování 
kvality údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. S cílem 
odradit od zkreslování údajů relevantních 
pro postup při makroekonomické 
nerovnováze, ať již záměrného nebo 
v důsledku hrubé nedbalosti, by měl být 
zaveden mechanismus finančních sankcí, 
který bude rovněž zajišťovat, aby byla 
produkci údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze věnována 
patřičná péče.

(6) Je nanejvýš důležité, aby se při tvorbě 
statistik nutných pro činnost Unie 
vycházelo pouze ze spolehlivých údajů. Při 
produkci údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze, které jsou 
základem pro odhalování 
makroekonomické nerovnováhy, jakož i 
pro prevenci a nápravu nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy v Unii, 
mohou mít nespolehlivé údaje významný 
dopad na zájem Unie. Pro lepší účinnost 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze jsou nutná další opatření za 
účelem efektivnějšího vymáhání produkce, 
poskytování a sledování kvality údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. Tato 
opatření by měla posílit věrohodnost 
podkladových statistických údajů i 
věrohodnost poskytování a sledování 
kvality údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. S cílem 
odradit od zkreslování údajů relevantních 
pro postup při makroekonomické 
nerovnováze, ať již záměrného nebo 
v důsledku hrubé nedbalosti, by měl být 
pro členské státy Eurozóny zaveden 
mechanismus finančních sankcí, který bude 
rovněž zajišťovat, aby byla produkci údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze věnována 
patřičná péče.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za účelem stanovení pravidel pro 
výpočet výše pokut za zkreslování statistik 
a rovněž pravidel pro postup, který má 
Komise při vyšetřování takového jednání 
uplatňovat, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále též „Smlouva“) akty, 
pokud jde o podrobná kritéria pro 
stanovení výše pokuty a provádění šetření 
Komise. Je obzvláště důležité, aby Komise 
během přípravné činnosti vedla patřičné 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a řádné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění kvality údajů 
relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze 
poskytovaných členskými státy 
a podkladových statistických informací by 
mezi Komisí a statistickými úřady 
členských států měla být navázána úzká 
spolupráce a trvalý dialog.

(8) V zájmu zajištění kvality a přesnosti 
údajů relevantních pro postup při 
makroekonomické nerovnováze 
poskytovaných členskými státy 
a podkladových statistických informací by 
mezi Komisí a statistickými úřady 
členských států měla být navázána úzká 
spolupráce a trvalý dialog. Rozsah údajů, 
které budou spojeny s postupem při 
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makroekonomické nerovnováze, je nutné 
přesně vymezit. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je třeba podporovat vytvoření 
právního rámce pro „závazky k důvěrnosti 
statistiky“. Dodržování pravidla 
důvěrnosti údajů v rámci evropského 
statistického systému (ESS) a stejně tak 
dodržování zásady subsidiarity přispěje 
k nárůstu důvěry ve statistické úřady.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Má-li být zajištěno získávání 
podrobných a přesných údajů vysoké 
kvality, je třeba zavést systém pro výzkum 
sociálních a hospodářských procesů 
v přeshraničních regionech a vypracovat 
statistiky makroregionů, což umožní 
vytvořit spolehlivou, úplnou a přesnou 
představu o ekonomické situaci 
v regionálním a makroregionálním 
rozvoji v městských i venkovských 
oblastech.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 18
Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Provádění evropských 
strukturálních a investičních fondů je 
podle návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. …/2013 o 
společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spojeno 
mimo jiné s řádnou správou 
ekonomických záležitostí a s postupem při 
makroekonomické nerovnováze.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Konkrétně čl. 23 odst. 1 nařízení 
(EU) č. …/2013 stanoví, že Komise může 
členský stát požádat, aby svou dohodu o 
partnerství a příslušné programy 
přezkoumal a navrhl změny, pakliže je to 
nezbytné na podporu provádění 
příslušných doporučení Rady určených 
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dotyčnému členskému státu, která byla 
přijata v souladu s čl. 7 odst. 2 nebo čl. 8 
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1176/2011 o prevenci a 
nápravě makroekonomické nerovnováhy, 
má-li se za to, že uvedené změny jsou 
nezbytné k nápravě makroekonomické 
nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Dále čl. 23 odst. 9 a příloha III 
nařízení (EU) č. …/2013 stanoví, že 
Komise má předložit návrh Radě, aby 
zcela nebo částečně pozastavila závazky 
nebo platby u programů členského státu, 
pokud Rada v rámci téhož postupu při 
nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí 
doporučení v souladu s čl. 8 odst. 3 nebo 
čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o 
prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Pozastavení prostředků z fondů 
v návaznosti na postup při 
makroekonomické nerovnováze by se 
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nicméně mělo používat jako nejzazší 
opatření a mělo by zohledňovat hloubkové 
analýzy ukazatelů nezaměstnanosti, 
chudoby a poklesu HDP. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12e) V zájmu účinnosti by se toto 
nařízení mělo vztahovat na veškeré 
statistické údaje, které jsou požadovány 
v rámci postupu při makroekonomické 
nerovnováze.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
poskytování a sledování kvality 
statistických údajů, které jsou sestavovány 
nebo předávány pro účely postupů pro 
odhalování makroekonomické 
nerovnováhy v Unii, jakož i pro účely 
prevence a nápravy nadměrné ekonomické 
nerovnováhy, stanovených v článcích 3 až 
11 nařízení (EU) č. 1176/2011 (dále jen 
„údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze“).

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
poskytování a sledování kvality údajů, 
včetně statistických údajů, které jsou 
sestavovány nebo předávány pro účely 
postupů pro odhalování makroekonomické 
nerovnováhy v Unii, jakož i pro účely 
prevence a nápravy nadměrné ekonomické 
nerovnováhy, stanovených v článcích 3 až 
11 nařízení (EU) č. 1176/2011 (dále jen 
„údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze“).

Or. fr
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Odůvodnění

Statistiky sice mají svůj význam, avšak nejsou jediným zdrojem informací užitečných pro 
odhalování, prevenci a nápravu makroekonomické nerovnováhy.

Pozměňovací návrh 24
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze musí být 
stvrzeny osvědčením, které vydá vyšší 
kontrolní orgán daného členského státu a 
jež se týká kvality uvedených informací.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byly vyšší kontrolní orgány každého členského státu jednotlivě – z důvodu 
svého nezávislého postavení – žádány o vydání osvědčení o kvalitě informací poskytnutých 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise členským státům každý rok 
oznámí časový rozvrh výroční zprávy 
mechanismu varování, jejíž vypracování 
stanoví článek 3 nařízení (EU) 
č. 1176/2011. Na základě tohoto rozvrhu 
a lhůt a kalendářů zmíněných v odstavci 2 
Komise také rozhodne o nejzazším datu, 
kdy mají členské státy předat všechny 
nejnovější údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze, a toto 
datum jim sdělí.

3. Komise členským státům každý rok 
oznámí časový rozvrh výroční zprávy 
mechanismu varování, jejíž vypracování 
stanoví článek 3 nařízení (EU) 
č. 1176/2011. Na základě tohoto rozvrhu 
a lhůt a kalendářů zmíněných v odstavci 2 
Komise také rozhodne o nejzazším datu, 
kdy mají členské státy předat všechny 
nejnovější údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze, a toto 
datum jim sdělí, a rozhodne o celém 
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postupu předání těchto údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí akty za 
účelem stanovení způsobu předkládání, 
struktury a periodicity zpráv o kvalitě. 
Uvedené prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle 
čl. 14 odst. 2.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci za účelem stanovení způsobu 
předkládání, struktury a periodicity zpráv 
o kvalitě. Uvedené akty v přenesené 
pravomoci se přijímají přezkumným 
postupem podle článku 12.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě pochybností o správném 
provádění pravidel pro sestavování 
a předávání údajů relevantních pro postup 
při makroekonomické nerovnováze 
dotčený členský stát požádá o 
vysvětlení Komisi (Eurostat). Komise 
danou záležitost neprodleně prošetří a své 
vysvětlení sdělí dotčenému členskému 
státu, příslušné skupině odborníků na 
makroekonomické statistiky ustavené 
Komisí, všem ostatním členským státům 
a veřejnosti.

1. V případě pochybností o správném 
provádění pravidel pro sestavování 
a předávání údajů relevantních pro postup 
při makroekonomické nerovnováze 
dotčený členský stát požádá o 
vysvětlení Komisi (Eurostat). Komise 
danou záležitost neprodleně prošetří a své 
vysvětlení sdělí dotčenému členskému 
státu, příslušné skupině odborníků na 
makroekonomické statistiky ustavené 
Komisí, odborníkům Výboru pro 
Evropský statistický systém a Evropského 
systému centrálních bank, všem ostatním 
členským státům a veřejnosti.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy tyto soupisy vypracují a 
zašlou Komisi (Eurostatu) nejpozději dne 
[…][devět měsíců po přijetí tohoto 
nařízení– přesné datum vloží OP při 
zveřejnění]. Komise přijme prováděcí akty 
za účelem vymezení struktury a způsobu 
aktualizace těchto seznamů do […][do šesti 
měsíců po přijetí tohoto nařízení– přesné 
datum vloží OP při zveřejnění]. Tyto 
prováděcí akty se přijmou přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2.

2. Členské státy tyto soupisy vypracují a 
zašlou Komisi (Eurostatu) nejpozději dne 
[…][devět měsíců po přijetí tohoto 
nařízení– přesné datum vloží OP při 
zveřejnění]. Komise přijme akty 
v přenesené pravomoci za účelem 
vymezení struktury a způsobu aktualizace 
těchto seznamů do […][do šesti měsíců po 
přijetí tohoto nařízení– přesné datum vloží 
OP při zveřejnění]. Tyto akty v přenesené 
pravomoci se přijmou přezkumným 
postupem podle článku 12.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy své soupisy zveřejní. 3. Členské státy své soupisy zveřejní do 
jednoho měsíce ode dne, kdy byly 
předloženy Komisi.

Or. bg

Odůvodnění

V zájmu lepšího poskytování informací musí členské státy zajistit, aby byly soupisy zdrojů 
k dispozici veřejnosti, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy byly předány Komisi.
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Pozměňovací návrh 30
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise (Eurostat) o zjištěních misí podá 
zprávu Výboru pro hospodářskou politiku 
zřízenému rozhodnutím Rady 
74/122/EHS7, včetně informací o 
jakýchkoli případných připomínkách 
dotčených členských států k těmto 
zjištěním. Po předání Výboru pro 
hospodářskou politiku se tyto zprávy 
společně s případnými připomínkami 
dotčeného členského státu zveřejní, aniž 
jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) 
č. 223/2009 týkající se důvěrnosti 
statistických údajů.

3. Komise (Eurostat) o zjištěních misí podá 
zprávu Výboru pro hospodářskou politiku 
zřízenému rozhodnutím Rady 74/122/EHS7

a Evropskému parlamentu, včetně 
informací o jakýchkoli případných 
připomínkách dotčených členských států 
k těmto zjištěním. Po předání Výboru pro 
hospodářskou politiku a Evropskému 
parlamentu se tyto zprávy společně 
s případnými připomínkami dotčeného 
členského státu zveřejní, aniž jsou dotčena 
ustanovení nařízení (ES) č. 223/2009 
týkající se důvěrnosti statistických údajů.

______________ _______________
7 Úř. věst. L 63, 5.3.1974, s. 21. 7 Úř. věst. L 63, 5.3.1974, s. 21.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise (Eurostat) stanoví pravidla 
a postupy pro výběr těchto odborníků 
a bude při tom dbát na vhodné rozdělení 
a vhodnou rotaci odborníků mezi 
členskými státy, jejich pracovní podmínky 
a podrobnosti týkající se finančních otázek. 
Komise (Eurostat) se s členskými státy 
podílí na úhradě plných nákladů, které 
členské státy vynaložily na pomoc jejich 
odborníků.

5. Komise (Eurostat) stanoví pravidla 
a postupy pro výběr těchto odborníků, 
které jsou nezbytná pro vhodné rozdělení 
a vhodnou a včasnou rotaci odborníků 
mezi členskými státy, jejich pracovní 
podmínky a podrobnosti týkající se 
finančních otázek. Komise (Eurostat) se 
s členskými státy podílí na úhradě plných 
nákladů, které členské státy vynaložily 
na pomoc jejich odborníků.

Or. bg
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Odůvodnění

Má-li být zajištěna objektivita stanovisek předložených těmito odborníky, je třeba, aby se 
jejich rotace řídila vhodnými pravidly pro výběr, rozdělení a načasování.

Pozměňovací návrh 32
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise (Eurostat) může vyjádřit 
výhrady ke kvalitě údajů relevantních pro 
postup při makroekonomické nerovnováze 
poskytnutých určitým členským státem. 
Nejpozději tři pracovní dny před 
plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise 
(Eurostat) dotčenému členskému státu a 
předsedovi Výboru pro hospodářskou 
politiku výhrady, které zamýšlí vznést a 
zveřejnit. V případě, že bude záležitost po 
zveřejnění údajů a výhrady vyřešena, 
zveřejní se bezprostředně poté odvolání 
výhrady.

3. Komise (Eurostat) může vyjádřit 
výhrady ke kvalitě údajů relevantních pro 
postup při makroekonomické nerovnováze 
poskytnutých určitým členským státem. 
Nejpozději jeden měsíc před plánovaným 
dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) 
dotčenému členskému státu a předsedovi 
Výboru pro hospodářskou politiku 
výhrady, které zamýšlí vznést, a nepřijme-
li členský stát před datem zveřejnění 
nápravná opatření, tyto výhrady zveřejní. 
V případě, že bude záležitost po zveřejnění 
údajů a výhrady vyřešena, zveřejní se 
bezprostředně poté odvolání výhrady.

Or. bg

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost své chyby, jimiž ohrožují kvalitu údajů relevantních pro 
postup při makroekonomické nerovnováze, před oficiálním zveřejněním napravit.

Pozměňovací návrh 33
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise (Eurostat) může změnit údaje 
předané členskými státy a poskytnout 

4. Komise (Eurostat) může změnit údaje 
předané členskými státy a poskytnout 
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pozměněné údaje s odůvodněním změn, je-
li zřejmé, že údaje oznámené členskými 
státy nesplňují požadavky čl. 3 odst. 2. 
Nejpozději tři pracovní dny před 
plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise 
(Eurostat) dotčenému členskému státu a 
předsedovi Výboru pro hospodářskou 
politiku pozměněné údaje a důvody pro 
změnu.

pozměněné údaje s odůvodněním změn, je-
li zřejmé, že údaje oznámené členskými 
státy nesplňují požadavky čl. 3 odst. 2. 
Nejpozději deset pracovních dnů před 
plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise 
(Eurostat) dotčenému členskému státu a 
předsedovi Výboru pro hospodářskou 
politiku pozměněné údaje a důvody pro 
změnu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 34
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada může na návrh Komise 
rozhodnout o uložení pokuty členskému 
státu, který úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti zkreslí údaje relevantní pro 
postup při makroekonomické 
nerovnováze.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada může na návrh Komise rozhodnout 
o uložení pokuty členskému státu, který 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti zkreslí 
údaje relevantní pro postup při 
makroekonomické nerovnováze.

1. Rada může na návrh Komise rozhodnout 
o uložení pokuty členskému státu 
eurozóny, který úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti zkreslí údaje relevantní pro 
postup při makroekonomické nerovnováze.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokuta podle odstavce 1 musí být 
účinná, odrazující a přiměřená 
povaze, závažnosti a době trvání 
zkreslování údajů. Výše pokuty nepřekročí 
0,05 % HDP dotčeného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokuta podle odstavce 1 musí být 
účinná, odrazující a přiměřená 
povaze, závažnosti a době trvání 
zkreslování údajů. Výše pokuty nepřekročí 
0,05 % HDP dotčeného členského státu.

2. Pokuta podle odstavce 1 musí být 
účinná, odrazující a přiměřená 
povaze, závažnosti a době trvání 
zkreslování údajů. Výše pokuty nepřekročí 
0,02 % HDP dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokuta podle odstavce 1 musí být 
účinná, odrazující a přiměřená 
povaze, závažnosti a době trvání 
zkreslování údajů. Výše pokuty nepřekročí 

2. Pokuta podle odstavce 1 musí být 
účinná, odrazující a přiměřená 
povaze, závažnosti a době trvání 
zkreslování údajů. Výše pokuty nepřekročí 
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0,05 % HDP dotčeného členského státu. 0,025 % HDP dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Čl. 9. – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členským státům je v rámci postupu 
pozastavení plateb z evropských 
finančních prostředků v souladu s odst. 5 
čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. …/2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 
Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 uložena snížená pokuta 
s ohledem na rozsah pozastavení plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může provést jakákoli šetření 
nezbytná ke zjištění, zda došlo ke 
zkreslování zmíněnému v odstavci 1. O 
zahájení šetření může rozhodnout, pokud 

vypouští se
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zjistí, že existují vážné indicie nasvědčující 
existenci skutečností, které by mohly 
představovat takové zkreslování. Při 
šetření domnělého zkreslování Komise 
přihlédne k veškerým vyjádřením 
dotčeného členského státu. Za účelem 
plnění svých úkolů může Komise žádat od 
dotčeného členského státu poskytnutí 
informací a může provádět kontroly na 
místě a zkoumat podpůrné statistické 
informace a dokumenty související s údaji 
relevantními pro postup při 
makroekonomické nerovnováze. Je-li 
podle práva dotčeného členského státu 
pro kontrolu na místě nutné předchozí 
soudní povolení, podá Komise potřebné 
žádosti.
Po skončení svého šetření a před tím, než 
předloží jakýkoli návrh Radě, dá Komise 
dotčenému členskému státu možnost se 
k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Při 
předkládání jakéhokoli návrhu Radě musí 
Komise vycházet pouze ze skutečností, 
k nimž měl dotčený členský stát příležitost 
se vyjádřit.
V průběhu šetření Komise plně respektuje 
právo dotčeného členského státu na 
obhajobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 12, pokud jde o:

vypouští se

a) podrobná kritéria pro stanovení výše 
pokuty zmíněné v odstavci 1;
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b) podrobná pravidla týkající se postupů 
šetření podle odstavce 3, souvisejících 
opatření a podávání zpráv o šetření;
c) podrobná procesní pravidla s cílem 
garantovat práva obhajoby, přístup ke 
spisu, právní zastupování a důvěrnost a 
ustanovení týkající se časového vymezení 
a výběru pokut podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Soudní dvůr Evropské unie má 
neomezenou příslušnost přezkoumávat 
rozhodnutí Rady ukládající pokuty podle 
odstavce 1. Uloženou pokutu může zrušit, 
snížit nebo zvýšit.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Sankce uložené podle článku 11 jsou 
správní povahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Pokuty vybrané podle článku 9 
představují jiné příjmy zmíněné v článku 
311 Smlouvy a převedou se do rozpočtu 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínek 
stanovených v tomto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 4 je 
Komisi svěřena na období tří let počínající 
po uplynutí jednoho měsíce po přijetí 
tohoto nařízení. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 

vypouští se
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měsíců před koncem tohoto tříletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 
4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 9 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Ve věci opatření uvedených v článku 9 
Rada nepřihlíží k hlasu člena Rady 
zastupujícího dotčený členský stát.

Or. en


