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Pakeitimas 7
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2011 m. lapkričio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių 
disbalansų prevencijos ir naikinimo1

nustatytas įspėjimo mechanizmas, 
padedantis anksti nustatyti ir stebėti 
disbalansą. Taikydama šį mechanizmą 
Komisija turi parengti metinę įspėjimo 
mechanizmo taikymo ataskaitą (MĮMTA), 
kurioje būtų pateikiamas kokybinis 
ekonominis ir finansinis vertinimas bei 
nurodomos valstybės narės, kuriose, 
Komisijos nuomone, gali būti susidaręs 
disbalansas arba kurioms gali kilti tokia 
rizika;

(1) 2011 m. lapkričio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių 
disbalansų prevencijos ir naikinimo1

(MDP) nustatytas įspėjimo mechanizmas, 
padedantis anksti nustatyti ir stebėti 
disbalansą. Taikydama šį mechanizmą 
Komisija turi parengti metinę įspėjimo 
mechanizmo taikymo ataskaitą (MĮMTA), 
kurioje būtų pateikiamas kokybinis 
ekonominis ir finansinis vertinimas bei 
nurodomos valstybės narės, kuriose, 
Komisijos nuomone, gali būti susidaręs 
disbalansas arba kurioms gali kilti tokia 
rizika;

__________________ __________________
1 OL L 306, 2011 11 23, p. 25. 1 OL L 306, 2011 11 23, p. 25.

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis taisymas, kuriuo pridedamas akronimas.

Pakeitimas 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) patikimi statistiniai duomenys –
veiksmingos makroekonominio disbalanso 
priežiūros pagrindas. Siekiant užtikrinti, 
kad duomenys būtų patikimi ir nešališki, 
valstybės narės turėtų užtikrinti profesinį 
nacionalinių statistikos institucijų 

(3) patikimi, tikri, tikslūs ir naudingi 
statistiniai duomenys – veiksmingos 
makroekonominio disbalanso priežiūros 
pagrindas. Siekiant užtikrinti, kad 
duomenys būtų patikimi ir nešališki, 
valstybės narės turėtų užtikrinti profesinį 
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nepriklausomumą pagal Europos statistikos 
praktikos kodeksą, išdėstytą 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos;

nacionalinių statistikos institucijų 
nepriklausomumą pagal Europos statistikos 
praktikos kodeksą, išdėstytą 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos;

__________________ __________________
3 OL L 87, 2009 3 31, p. 164. 3 OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

Or. pl

Pakeitimas 9
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) patikimi statistiniai duomenys –
veiksmingos makroekonominio disbalanso 
priežiūros pagrindas. Siekiant užtikrinti, 
kad duomenys būtų patikimi ir nešališki, 
valstybės narės turėtų užtikrinti profesinį 
nacionalinių statistikos institucijų 
nepriklausomumą pagal Europos statistikos 
praktikos kodeksą, išdėstytą 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos3;

(3) patikimi statistiniai duomenys –
veiksmingos makroekonominio disbalanso 
priežiūros esmė. Siekiant užtikrinti, kad 
duomenys būtų patikimi ir nešališki, 
valstybės narės turėtų užtikrinti profesinį 
nacionalinių statistikos institucijų 
nepriklausomumą pagal Europos statistikos 
praktikos kodeksą, išdėstytą 2009 m. kovo 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos 
statistikos3;

__________________ __________________
3 OL L 87, 2009 3 31, p. 164. 3 OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

Or. fr

Pagrindimas

Statistiniai duomenys nėra vienintelis duomenų šaltinis.

Pakeitimas 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) reikia, kad Komisija ir toliau spręstų 
klausimus, susijusius su poreikiu gauti 
patikimą statistinę informaciją, kadangi 
taip sudaroma galimybė geriau reaguoti į 
regionų ekonominę, socialinę ir teritorinę 
tikrovę vykdant Sąjungos politiką;

Or. en

Pakeitimas 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
sistemų. 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 
sistemų. Komisijos įsteigta 
Makroekonominės statistikos srities 
vadovų grupė (MSSVG) yra tinkama 
ekspertų grupė, kuriai priklauso ir 
Europos statistikos sistemos komiteto bei 
Europos centrinių bankų sistemos 
ekspertai, galinti teikti Komisijai 
(Eurostatui) reikiamą pagalbą taikant 
patikimą MDP svarbių duomenų kokybės 
stebėsenos procedūrą;

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

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

Or. pl
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Pakeitimas 12
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) labai svarbu, kad Sąjungos veiklai 
vykdyti svarbūs statistiniai procesai būtų 
grindžiami tik patikimais duomenimis. 
Rengiant MDP svarbius duomenis, labai 
reikšmingus nustatant makroekonominį 
disbalansą, taikant jo prevenciją ir 
naikinant perviršinį makroekonominį 
disbalansą Sąjungoje, nepatikimi 
duomenys gali turėti didelės įtakos 
Sąjungos interesams. Kad 
makroekonominio disbalanso procedūra 
veiktų, reikia papildomų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų veiksmingiau rengiami ir 
teikiami ir būtų veiksmingiau stebima jų 
kokybė. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
sustiprintas pagrindžiamosios statistinės 
informacijos patikimumas ir MDP svarbių 
duomenų teikimas bei kokybės stebėsena. 
Norint atgrasyti nuo tyčia ar dėl didelio 
aplaidumo klaidinamai teikiamų MDP 
svarbių duomenų, reikėtų nustatyti 
finansinių sankcijų sistemą, taip pat 
padėsiančią užtikrinti, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų rengiami pakankamai 
stropiai;

(6) labai svarbu, kad Sąjungos veiklai 
vykdyti svarbūs statistiniai procesai būtų 
grindžiami tik patikimais duomenimis. 
Rengiant MDP svarbius duomenis, labai 
reikšmingus nustatant makroekonominį 
disbalansą, taikant jo prevenciją ir 
naikinant perviršinį makroekonominį 
disbalansą Sąjungoje, nepatikimi 
duomenys gali turėti didelės įtakos 
Sąjungos interesams. Kad 
makroekonominio disbalanso procedūra 
veiktų, reikia papildomų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų veiksmingiau rengiami ir 
teikiami ir būtų veiksmingiau stebima jų 
kokybė. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
sustiprintas pagrindžiamosios statistinės 
informacijos patikimumas ir MDP svarbių 
duomenų teikimas bei kokybės stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 13
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) labai svarbu, kad Sąjungos veiklai 
vykdyti svarbūs statistiniai procesai būtų 
grindžiami tik patikimais duomenimis. 
Rengiant MDP svarbius duomenis, labai 
reikšmingus nustatant makroekonominį 
disbalansą, taikant jo prevenciją ir 
naikinant perviršinį makroekonominį 
disbalansą Sąjungoje, nepatikimi 
duomenys gali turėti didelės įtakos 
Sąjungos interesams. Kad 
makroekonominio disbalanso procedūra 
veiktų, reikia papildomų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų veiksmingiau rengiami ir 
teikiami ir būtų veiksmingiau stebima jų 
kokybė. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
sustiprintas pagrindžiamosios statistinės 
informacijos patikimumas ir MDP svarbių 
duomenų teikimas bei kokybės stebėsena. 
Norint atgrasyti nuo tyčia ar dėl didelio 
aplaidumo klaidinamai teikiamų MDP 
svarbių duomenų, reikėtų nustatyti 
finansinių sankcijų sistemą, taip pat 
padėsiančią užtikrinti, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų rengiami pakankamai 
stropiai;

(6) labai svarbu, kad Sąjungos veiklai 
vykdyti svarbūs statistiniai procesai būtų 
grindžiami tik patikimais duomenimis. 
Rengiant MDP svarbius duomenis, labai 
reikšmingus nustatant makroekonominį 
disbalansą, taikant jo prevenciją ir 
naikinant perviršinį makroekonominį 
disbalansą Sąjungoje, nepatikimi 
duomenys gali turėti didelės įtakos 
Sąjungos interesams. Kad 
makroekonominio disbalanso procedūra 
veiktų, reikia papildomų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų veiksmingiau rengiami ir 
teikiami ir būtų veiksmingiau stebima jų 
kokybė. Šiomis priemonėmis turėtų būti 
sustiprintas pagrindžiamosios statistinės 
informacijos patikimumas ir MDP svarbių 
duomenų teikimas bei kokybės stebėsena. 
Norint atgrasyti nuo tyčia ar dėl didelio 
aplaidumo klaidinamai teikiamų MDP 
svarbių duomenų, reikėtų nustatyti euro 
zonos valstybėms narėms taikomų 
finansinių sankcijų sistemą, taip pat 
padėsiančią užtikrinti, kad MDP svarbūs 
duomenys būtų rengiami pakankamai 
stropiai;

Or. en

Pakeitimas 14
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant papildyti baudų už 
manipuliavimą statistiniais duomenimis 
apskaičiavimo taisykles, taip pat su 
procedūra, kurią turi taikyti Komisija 
tirdama tokius veiksmus, susijusias 
taisykles, pagal Sutarties dėl Europos 

Išbraukta.
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Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl tikslių 
kriterijų, pagal kuriuos nustatomas 
baudos dydis ir pagal kuriuos Komisija 
atlieka tyrimus. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Komisija ir valstybių narių statistikos 
institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
ir nuolat palaikyti ryšius, kad būtų 
užtikrinama valstybių narių teikiamų MDP 
svarbių duomenų ir pagrindžiamosios 
statistinės informacijos kokybė;

(8) Komisija ir valstybių narių statistikos 
institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
ir nuolat palaikyti ryšius, kad būtų 
užtikrinama valstybių narių teikiamų MDP
svarbių duomenų ir pagrindžiamosios 
statistinės informacijos kokybė ir 
patikimumas. Taip pat reikia tiksliai 
apibrėžti, su kokia duomenų aprėptimi 
bus susijusi procedūra, taikoma esant 
makroekonominės pusiausvyros 
sutrikimams;

Or. pl

Pakeitimas 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) reikėtų skatinti sukurti 
„įsipareigojimų dėl pasitikėjimo 
statistika“ teisinę sistemą. Europos 
statistikos sistemos (ESS) duomenų 
konfidencialumo taisyklės, taip pat 
subsidiarumo principo laikymasis padės 
didinti pasitikėjimą statistikos 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant užtikrinti patikimus, tikslius 
ir aukštos kokybės duomenis reikia 
sukurti pasienio vietovėse vykstančių 
socialinių ir ekonominių procesų tyrimų 
sistemą, taip pat parengti statistiką 
makroregionams siekiant gauti patikimą, 
išsamią ir tikslią ekonomikos apžvalgą
regioninės ir makroregioninės plėtros 
požiūriu, apimančią miesto ir kaimo 
vietoves;

Or. pl

Pakeitimas 18
Ivars Godmanis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europos ir struktūriniai (ESI) 
fondai įgyvendinami laikantis Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai 
ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui bendros nuostatos ir Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui, 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006, susijęs su, be kita ko, geru 
ekonomikos valdymu ir makroekonominio 
disbalanso procedūra;

Or. en

Pakeitimas 19
Ivars Godmanis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) būtent Reglamento (ES) Nr. .../2013 
23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad 
Komisija gali prašyti valstybės narės 
peržiūrėti ir pateikti savo partnerystės 
susitarimo ir atitinkamų programų 
pakeitimus, jei tai būtina norint padėti 
įgyvendinti atitinkamai valstybei narei 
skirtas Tarybos rekomendacijas, priimtas 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 dėl 
makroekonominių skirtumų prevencijos ir 
taisymo 7 straipsnio 2 dalį, jeigu tie 
pakeitimai būtini, norint padėti pašalinti 
makroekonominius skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 20
Ivars Godmanis
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Reglamento (ES) Nr. .../2013 
23 straipsnio 9 dalyje ir III priede taip pat 
numatyta, kad, vadovaujantis Reglamento 
(ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių 
skirtumų prevencijos ir taisymo 8
straipsnio 3 dalį arba 10 straipsnio 4
dalimi, toje pačioje disbalanso 
procedūroje Tarybai priėmus dvi 
rekomendacijas paeiliui Komisija privalo 
pasiūlyti Tarybai sustabdyti dalį valstybių 
narių programų įsipareigojimų ar 
mokėjimų arba juos visus;

Or. en

Pakeitimas 21
Ivars Godmanis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) tačiau fondų lėšų panaudojimo 
sustabdymas dėl makroekonominio 
disbalanso procedūros taikymo turėtų būti 
taikomas tik kaip kraštutinė priemonė, o 
sustabdant panaudojimą turėtų būti 
atsižvelgiama į išsamią nedarbo, skurdo ir 
BVP sumažėjimo rodiklių analizę; 

Or. en

Pakeitimas 22
Ivars Godmanis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12e) kad šis reglamentas būtų 
veiksmingas, į jį turėtų būti įtraukti visi 
taikant makroekonominio disbalanso 
procedūrą reikalingi statistiniai 
duomenys;

Or. en

Pakeitimas 23
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos statistinių
duomenų, rengiamų arba teikiamų 
makroekonominio disbalanso nustatymo ir 
perviršinio makroekonominio disbalanso 
prevencijos ir naikinimo Sąjungoje 
procedūros, nustatytos Reglamento (ES) 
Nr. 1176/2011 3–11 straipsniais (toliau –
MDP svarbūs duomenys), reikmėms, 
teikimo ir kokybės stebėsenos taisyklės.

1. Šiuo reglamentu nustatomos duomenų, 
būtent statistinių duomenų, rengiamų arba 
teikiamų makroekonominio disbalanso 
nustatymo ir perviršinio makroekonominio 
disbalanso prevencijos ir naikinimo 
Sąjungoje procedūros, nustatytos 
Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 3–11 
straipsniais (toliau – MDP svarbūs 
duomenys), reikmėms, teikimo ir kokybės 
stebėsenos taisyklės.

Or. fr

Pagrindimas

Statistiniai duomenys yra pagrindas, tačiau tai ne vienintelis duomenų, naudingų siekiant 
aptikti makroekonominės pusiausvyros sutrikimus ir siekiant vykdyti šios pusiausvyros 
sutrikimų prevenciją ir ją ištaisyti, rinkimo metodas.

Pakeitimas 24
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenis, tinkamus MDP reikmėms, 
tvirtina susijusios valstybės narės 
aukščiausioji priežiūros institucija, 
prižiūrinti perduodamos informacijos 
kokybę.

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma, kad valstybės narės aukščiausiosios priežiūros institucijos, atlikdamos savo 
nepriklausomo auditoriaus funkciją, išduotų valstybės narės perduodamos informacijos 
kokybės pažymėjimą.

Pakeitimas 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kiekvienais metais pateikia 
valstybėms narėms metinės įspėjimo 
mechanizmo taikymo ataskaitos, nurodytos 
Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 3 
straipsnyje, tvarkaraštį. Remdamasi šiuo 
tvarkaraščiu ir 2 dalyje nurodytais 
terminais ir kalendoriais Komisija taip pat 
nustato visų naujausių MDP svarbių 
duomenų perdavimo galutinę datą ir 
praneša apie ją valstybėms narėms.

3. Komisija kiekvienais metais pateikia 
valstybėms narėms metinės įspėjimo 
mechanizmo taikymo ataskaitos, nurodytos 
Reglamento (ES) Nr. 1176/2011 3 
straipsnyje, tvarkaraštį. Remdamasi šiuo 
tvarkaraščiu ir 2 dalyje nurodytais 
terminais ir kalendoriais Komisija taip pat 
nustato visų naujausių MDP svarbių 
duomenų perdavimo galutinę datą bei visą 
jų perdavimo eigą ir praneša apie ją 
valstybėms narėms.

Or. pl

Pakeitimas 26
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kokybės ataskaitų sąlygos, struktūra ir 
periodiškumas nustatomi Komisijos 
įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo
aktai priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Kokybės ataskaitų sąlygos, struktūra ir 
periodiškumas nustatomi Komisijos 
deleguotaisiais aktais. Šie deleguotieji
aktai priimami pagal 12 straipsnyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 28
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės parengia aprašus ir 
perduoda juos Komisijai (Eurostatui) ne 

2. Valstybės narės parengia aprašus ir 
perduoda juos Komisijai (Eurostatui) ne 
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vėliau kaip [...] [devyni mėnesiai po šio 
reglamento priėmimo, tikslią datą skelbiant 
turės įrašyti Leidinių biuras]. Komisija 
(Eurostatas) iki […] [per šešis mėnesius po 
šio reglamento priėmimo, tikslią datą 
skelbiant turės įrašyti Leidinių biuras] 
priima įgyvendinimo aktus, siekdama 
nustatyti šių sąrašų struktūrą ir jų 
atnaujinimo sąlygas. Šie įgyvendinimo
aktai priimami pagal 14 straipsnio 2 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

vėliau kaip [...] [devyni mėnesiai po šio 
reglamento priėmimo, tikslią datą skelbiant 
turės įrašyti Leidinių biuras]. Komisija 
(Eurostatas) iki […] [per šešis mėnesius po 
šio reglamento priėmimo, tikslią datą 
skelbiant turės įrašyti Leidinių biuras] 
priima deleguotuosius aktus, siekdama 
nustatyti šių sąrašų struktūrą ir jų 
atnaujinimo sąlygas. Šie deleguotieji aktai 
priimami pagal 12 straipsnyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 29
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skelbia savo aprašus 
viešai.

3. Valstybės narės viešai paskelbia savo 
aprašus per vieną mėnesį nuo jų pateikimo 
Komisijai dienos.

Or. bg

Pagrindimas

Siekdamos pagerinti informacijos teikimą valstybės narės turi užtikrinti, kad per vieną mėnesį 
nuo šaltinių aprašų pateikimo Komisijai dienos jie būtų paskelbti viešai.

Pakeitimas 30
Patrice Tirolien

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 

3. Komisija (Eurostatas) dėl per šias 
komandiruotes nustatytų faktų atsiskaito 
Tarybos ir Europos Parlamento 
sprendimu 74/122/EEB7 įsteigtam 
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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.

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 ir Europos 
Parlamentui, jos skelbiamos viešai, 
nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 statistinio konfidencialumo 
nuostatų.

______________ _______________
7 OL L 63, 1974 3 5, p. 21. 7 OL L 63, 1974 3 5, p. 21.

Or. fr

Pakeitimas 31
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija (Eurostatas) nustato taisykles 
ir procedūras, susijusias su ekspertų 
atranka, atsižvelgdama į tinkamą ekspertų 
pasiskirstymą valstybėse narėse ir tinkamą 
ekspertų rotaciją tarp valstybių narių, jų 
darbo ir finansines sąlygas. Komisija 
(Eurostatas) dalijasi su valstybėmis 
narėmis visomis valstybių narių patirtomis 
jų nacionalinių ekspertų pagalbos teikimo 
išlaidomis.

5. Komisija (Eurostatas) nustato taisykles 
ir procedūras, susijusias su ekspertų 
atranka, kurios reikia siekiant užtikrinti
tinkamą ekspertų pasiskirstymą valstybėse 
narėse ir tinkamą bei nustatytu laiku 
vykdomą ekspertų rotaciją tarp valstybių 
narių, jų darbo ir finansines sąlygas. 
Komisija (Eurostatas) dalijasi su 
valstybėmis narėmis visomis valstybių 
narių patirtomis jų nacionalinių ekspertų 
pagalbos teikimo išlaidomis.

Or. bg

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pateiktos ekspertų nuomonės būtų objektyvios, būtina užtikrinti 
tinkamą šių ekspertų atranką, paskirstymą ir rotacijos laiką.

Pakeitimas 32
Dimitar Stoyanov
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija (Eurostatas) gali pareikšti 
išlygą dėl valstybės narės MDP svarbių 
duomenų kokybės. Ne vėliau kaip prieš tris 
darbo dienas iki planuojamos paskelbimo 
dienos, Komisija (Eurostatas) praneša 
atitinkamai valstybei narei ir Ekonominės 
politikos komiteto pirmininkui apie išlygas, 
kurias ji ketina pareikšti ir viešai paskelbti. 
Jei klausimas išsprendžiamas po to, kai 
buvo paskelbti duomenys ir išlyga, apie 
išlygos atšaukimą nedelsiant viešai 
paskelbiama.

3. Komisija (Eurostatas) gali pareikšti 
išlygą dėl valstybės narės MDP svarbių 
duomenų kokybės. Ne vėliau kaip prieš 
vieną mėnesį iki planuojamos paskelbimo 
dienos, Komisija (Eurostatas) praneša 
atitinkamai valstybei narei ir Ekonominės 
politikos komiteto pirmininkui apie išlygas, 
kurias ji ketina pareikšti, ir jei iki 
paskelbimo dienos valstybė narė nėra
ėmusis taisomųjų veiksmų, viešai
paskelbia šias išlygas. Jei klausimas 
išsprendžiamas po to, kai buvo paskelbti 
duomenys ir išlyga, apie išlygos atšaukimą 
nedelsiant viešai paskelbiama.

Or. bg

Pagrindimas

Prieš oficialiai paskelbiant MDP svarbius duomenis valstybės narėms turi būti suteikta 
galimybė ištaisyti padarytas klaidas, dėl kurių nukenčia šių duomenų kokybė.

Pakeitimas 33
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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 dešimt darbo dienų iki 
planuojamos paskelbimo dienos, Komisija 
(Eurostatas) praneša atitinkamai valstybei 
narei ir Ekonominės politikos komiteto 
pirmininkui apie pataisytus duomenis ir 



PE524.765v01-00 18/25 AM\1012238LT.doc

LT

pataisymo pagrindimą. pataisymo pagrindimą.

Or. bg

Pakeitimas 34
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, gali nuspręsti nustatyti baudą 
valstybei narei, tyčia ar dėl didelio 
aplaidumo klaidinamai pateikusiai MDP 
svarbius duomenis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 35
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, gali nuspręsti nustatyti baudą 
valstybei narei, tyčia ar dėl didelio 
aplaidumo klaidinamai pateikusiai MDP 
svarbius duomenis.

1. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, gali nuspręsti nustatyti baudą 
euro zonos valstybei narei, tyčia ar dėl 
didelio aplaidumo klaidinamai pateikusiai 
MDP svarbius duomenis.

Or. en

Pakeitimas 36
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta bauda yra 
veiksminga, atgrasoma ir proporcinga 
klaidinamo pateikimo pobūdžiui, 
sunkumui ir trukmei. Baudos dydis 
neviršija 0,05 proc. atitinkamos valstybės 
narės BVP.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta bauda yra veiksminga, 
atgrasoma ir proporcinga klaidinamo 
pateikimo pobūdžiui, sunkumui ir trukmei. 
Baudos dydis neviršija 0,05 proc.
atitinkamos valstybės narės BVP.

2. 1 dalyje nurodyta bauda yra veiksminga, 
atgrasoma ir proporcinga klaidinamo 
pateikimo pobūdžiui, sunkumui ir trukmei. 
Baudos dydis neviršija 0,02 proc.
atitinkamos valstybės narės BVP.

Or. en

Pakeitimas 38
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta bauda yra veiksminga, 
atgrasoma ir proporcinga klaidinamo 
pateikimo pobūdžiui, sunkumui ir trukmei. 
Baudos dydis neviršija 0,05 proc.
atitinkamos valstybės narės BVP.

2. 1 dalyje nurodyta bauda yra veiksminga, 
atgrasoma ir proporcinga klaidinamo 
pateikimo pobūdžiui, sunkumui ir trukmei. 
Baudos dydis neviršija 0,025 proc.
atitinkamos valstybės narės BVP.

Or. en
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Pakeitimas 39
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms, kurioms pagal
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. .../2013, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui, Europos jūros reikalų 
ir žuvininkystės fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Tarybos Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006, 21 straipsnio 5 dalį 
taikoma Europos fondų panaudojimo 
sustabdymo procedūra, skiriama mažesnė 
bauda, atsižvelgiant į sustabdymo taikymo 
sritį.

Or. en

Pakeitimas 40
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali atlikti bet kokius tyrimus, 
būtinus nustatyti, ar duomenys pateikti 
klaidinamai, kaip nurodyta 1 dalyje. Ji 
gali nuspręsti pradėti tyrimą, kai yra 
pagrįstų įtarimų, kad yra tokio 
klaidinamo pateikimo faktų. Tirdama 
tariamo klaidinamo pateikimo atvejus 
Komisija atsižvelgia į visas atitinkamos 
valstybės narės pateiktas pastabas. 

Išbraukta.
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Komisija, siekdama atlikti savo užduotis, 
gali prašyti valstybės narės informacijos ir 
gali atlikti patikrinimus vietoje bei 
susipažinti su pagrindžiamąja statistine 
informacija ir dokumentais, susijusiais su 
MDP svarbiais duomenimis. Jei pagal 
atitinkamos valstybės narės teisę 
reikalaujama išankstinio teismo leidimo 
patikrinimams vietoje, Komisija kreipiasi 
dėl būtinų leidimų.
Užbaigusi tyrimą ir prieš pateikdama 
pasiūlymą Tarybai Komisija suteikia 
atitinkamai valstybei narei galimybę 
pateikti paaiškinimą dėl tiriamų klausimų. 
Komisija bet kokį pasiūlymą Tarybai 
pagrindžia tik faktais, dėl kurių 
atitinkama valstybė narė turėjo galimybę 
pateikti pastabas.
Tyrimų metu Komisija visapusiškai gerbia 
atitinkamos valstybės narės teisę į gynybą.

Or. en

Pakeitimas 41
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl:

Išbraukta.

a) išsamių kriterijų, pagal kuriuos 
nustatomas 1 dalyje nurodytos baudos 
dydis;
b) išsamių 3 dalyje nurodytų tyrimų 
procedūros, susijusių priemonių ir 
pranešimo apie tyrimus taisyklių;
c) išsamių procedūros, skirtos teisei į 
gynybą, galimybei susipažinti su byla, 
teisiniam atstovavimui, konfidencialumui 
ir nuostatoms dėl 1 dalyje nurodytų baudų 
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terminų ir rinkimo užtikrinti, taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 42
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti 
Tarybos sprendimus, kuriais buvo 
nustatytos baudos pagal 1 dalį. Jis gali 
taip paskirtą baudą panaikinti, sumažinti 
arba padidinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Pagal 11 straipsnį taikomos sankcijos yra 
administracinio pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 44
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Pagal 9 straipsnį surinktos baudos 
priskiriamos kitoms pajamoms, kaip 
nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir 
įtraukiamos į Sąjungos biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 45
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 46
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 9 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami trejų metų 
laikotarpiui ir šis laikotarpis prasideda po 
vieno mėnesio nuo šio reglamento 
priėmimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki trejų metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 

Išbraukta.
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kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 47
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 9 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 49
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 9 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Dėl 9 straipsnyje nurodytų priemonių 
Taryba sprendžia neatsižvelgdama į 
Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai 
valstybei narei, balsavimą.

Or. en


