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Pozmeňujúci návrh 7
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 
2011 o prevencii a náprave 
makroekonomických nerovnováh1 sa 
ustanovuje mechanizmus varovania na 
uľahčenie včasného zistenia 
a monitorovania nerovnováh. V rámci 
tohto mechanizmu sa od Komisie 
vyžaduje, aby pripravila výročnú správu 
o mechanizme varovania, ktorá obsahuje 
kvalitatívne hospodárske a finančné 
hodnotenie a identifikuje členské štáty, 
o ktorých Komisia predpokladá, že by 
mohli byť postihnuté nerovnováhami alebo 
že by im mohlo hroziť takéto riziko.

(1) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 
2011 o prevencii a náprave 
makroekonomických nerovnováh1 (PMN)
sa ustanovuje mechanizmus varovania na 
uľahčenie včasného zistenia 
a monitorovania nerovnováh. V rámci 
tohto mechanizmu sa od Komisie 
vyžaduje, aby pripravila výročnú správu 
o mechanizme varovania, ktorá obsahuje 
kvalitatívne hospodárske a finančné 
hodnotenie a identifikuje členské štáty, 
o ktorých Komisia predpokladá, že by 
mohli byť postihnuté nerovnováhami alebo 
že by im mohlo hroziť takéto riziko.

__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25. 1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhuje sa objasnenie skratky.

Pozmeňujúci návrh 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Spoľahlivé štatistické údaje sú 
základom účinného dohľadu nad 
makroekonomickými nerovnováhami.
S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé 
štatistiky by členské štáty mali zabezpečiť 

(3) Spoľahlivé, dôkladné, presné 
a užitočné štatistické údaje sú základom 
účinného dohľadu nad 
makroekonomickými nerovnováhami.
S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé 
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profesionálnu nezávislosť národných 
štatistických orgánov, a to v súlade 
s Kódexom postupov pre európsku 
štatistiku ustanovenom v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike3.

štatistiky by členské štáty mali zabezpečiť 
profesionálnu nezávislosť národných 
štatistických orgánov, a to v súlade 
s Kódexom postupov pre európsku 
štatistiku ustanovenom v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike3.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164. 3 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 9
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Spoľahlivé štatistické údaje sú 
základom účinného dohľadu nad 
makroekonomickými nerovnováhami.
S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé 
štatistiky by členské štáty mali zabezpečiť 
profesionálnu nezávislosť národných 
štatistických orgánov, a to v súlade 
s Kódexom postupov pre európsku 
štatistiku ustanovenom v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike3.

(3) Spoľahlivé štatistické údaje sú 
nevyhnutné na účinný dohľad nad 
makroekonomickými nerovnováhami.
S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé 
štatistiky by členské štáty mali zabezpečiť 
profesionálnu nezávislosť národných 
štatistických orgánov, a to v súlade 
s Kódexom postupov pre európsku 
štatistiku ustanovenom v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej 
štatistike3.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164. 3 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. fr

Odôvodnenie

Štatistiky nie sú jediným zdrojom informácií.
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Pozmeňujúci návrh 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Je nevyhnutné, aby sa Komisia aj
naďalej zaoberala potrebou spoľahlivých
štatistických informácií, ktoré umožnia, 
aby politiky Únie lepšie reagovali na
hospodárske, sociálne a územné
skutočnosti na regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 zber, zostavovanie, monitorovanie 
a uvoľňovanie údajov relevantných pre 
postup pri makroekonomickej nerovnováhe 
(ďalej len „údaje relevantné pre PMN“), 
ako aj na nepretržité 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 a ktorá
má vo svojich radoch expertov z Výboru
pre Európsky štatistický systém
a Európskeho systému centrálnych bánk.

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

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

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Je dôležité, aby sa pri tvorbe štatistík 
potrebných na výkon činností Únie 
používali iba spoľahlivé údaje. Pri tvorbe 
údajov relevantných pre PMN, ktoré sú 
nevyhnutným vstupom na zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh, ako aj 
na prevenciu a nápravu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh v rámci 
Únie, môžu nespoľahlivé údaje mať 
významný vplyv na záujem Únie. Na 
vykonávanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe sú 
potrebné dodatočné opatrenia, ktoré zvýšia 
účinnosť podpory tvorby, poskytovania 
údajov relevantných pre PMN 
a monitorovania ich kvality. Tieto 
opatrenia by mali zvýšiť dôveryhodnosť 
podkladových štatistických informácií, ako 
aj poskytovania údajov relevantných pre 
PMN a monitorovania ich kvality.
S cieľom zamedziť skresľovanie údajov 
relevantných pre PMN, či už zámerné 
alebo v dôsledku hrubej nedbalosti, by sa 
mal ustanoviť mechanizmus finančných 
sankcií, ktorý bude takisto slúžiť na účely 
zabezpečenia náležitej starostlivosti pri 
tvorbe údajov relevantných pre PMN.

(6) Je dôležité, aby sa pri tvorbe štatistík 
potrebných na výkon činností Únie 
používali iba spoľahlivé údaje. Pri tvorbe 
údajov relevantných pre PMN, ktoré sú 
nevyhnutným vstupom na zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh, ako aj 
na prevenciu a nápravu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh v rámci 
Únie, môžu nespoľahlivé údaje mať 
významný vplyv na záujem Únie. Na 
vykonávanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe sú 
potrebné dodatočné opatrenia, ktoré zvýšia 
účinnosť podpory tvorby, poskytovania 
údajov relevantných pre PMN 
a monitorovania ich kvality. Tieto 
opatrenia by mali zvýšiť dôveryhodnosť 
podkladových štatistických informácií, ako 
aj poskytovania údajov relevantných pre 
PMN a monitorovania ich kvality.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Je dôležité, aby sa pri tvorbe štatistík 
potrebných na výkon činností Únie 
používali iba spoľahlivé údaje. Pri tvorbe 
údajov relevantných pre PMN, ktoré sú 
nevyhnutným vstupom na zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh, ako aj 
na prevenciu a nápravu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh v rámci 
Únie, môžu nespoľahlivé údaje mať 
významný vplyv na záujem Únie. Na 
vykonávanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe sú 
potrebné dodatočné opatrenia, ktoré zvýšia 
účinnosť podpory tvorby, poskytovania 
údajov relevantných pre PMN 
a monitorovania ich kvality. Tieto 
opatrenia by mali zvýšiť dôveryhodnosť 
podkladových štatistických informácií, ako 
aj poskytovania údajov relevantných pre 
PMN a monitorovania ich kvality.
S cieľom zamedziť skresľovanie údajov 
relevantných pre PMN, či už zámerné 
alebo v dôsledku hrubej nedbalosti, by sa 
mal ustanoviť mechanizmus finančných 
sankcií, ktorý bude takisto slúžiť na účely 
zabezpečenia náležitej starostlivosti pri 
tvorbe údajov relevantných pre PMN.

(6) Je dôležité, aby sa pri tvorbe štatistík 
potrebných na výkon činností Únie 
používali iba spoľahlivé údaje. Pri tvorbe 
údajov relevantných pre PMN, ktoré sú 
nevyhnutným vstupom na zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh, ako aj 
na prevenciu a nápravu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh v rámci 
Únie, môžu nespoľahlivé údaje mať 
významný vplyv na záujem Únie. Na 
vykonávanie postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe sú 
potrebné dodatočné opatrenia, ktoré zvýšia 
účinnosť podpory tvorby, poskytovania 
údajov relevantných pre PMN 
a monitorovania ich kvality. Tieto 
opatrenia by mali zvýšiť dôveryhodnosť 
podkladových štatistických informácií, ako 
aj poskytovania údajov relevantných pre 
PMN a monitorovania ich kvality.
S cieľom zamedziť skresľovanie údajov 
relevantných pre PMN, či už zámerné 
alebo v dôsledku hrubej nedbalosti, by sa 
mal ustanoviť mechanizmus finančných 
sankcií uplatňovaný voči členským štátom 
eurozóny, ktorý bude takisto slúžiť na 
účely zabezpečenia náležitej starostlivosti 
pri tvorbe údajov relevantných pre PMN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom doplniť pravidlá výpočtu 
výšky pokút za zmanipulovanie štatistík, 
ako aj pravidlá postupu, ktorý má 
uplatňovať Komisia pri vyšetrovaní 
takéhoto konania, by sa mala na Komisiu 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„zmluva“) delegovať právomoc prijímať 
akty, pokiaľ ide o podrobné kritériá na 
stanovenie výšky pokuty a vykonávanie 
vyšetrovaní zo strany Komisie. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočňovala 
náležité konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni. Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Medzi Komisiou a štatistickými 
orgánmi členských štátov by sa mala 
nadviazať úzka spolupráca a trvalý dialóg 
s cieľom zabezpečiť kvalitu údajov 
relevantných pre PMN, ktoré predkladajú 
členské štáty, a podkladových štatistických 
informácií.

(8) Medzi Komisiou a štatistickými 
orgánmi členských štátov by sa mala 
nadviazať úzka spolupráca a trvalý dialóg 
s cieľom zabezpečiť kvalitu a správnosť
údajov relevantných pre PMN, ktoré 
predkladajú členské štáty, a podkladových 
štatistických informácií. Rozsah údajov, 
ktoré sa budú spájať s PMN musí byť
presne určený.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Malo by sa podporiť vytvorenie 
právneho rámca pre „záväzok zaistiť 
dôveru v štatistiku“. Dodržiavanie 
pravidla dôvernosti údajov v rámci
Európskeho štatistického systému (ESS), 
ako aj zásady subsidiarity pomôže zvýšiť
dôveru k štatistickým úradom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Mal by sa zriadiť systém pre výskum
sociálno-ekonomických procesov, ktoré
prebiehajú v cezhraničných regiónoch, 
s cieľom zabezpečiť dôkladné, presné
a kvalitné údaje, a mali by sa vypracovať
štatistiky pre makroregióny s cieľom 
získať spoľahlivý, úplný a presný obraz 
o hospodárskom regionálnom
a makroregionálnom rozvoji v mestských
aj vidieckych oblastiach.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 18
Ivars Godmanis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vykonávanie európskych
a štrukturálnych a investičných fondov 
(ESI), v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, je 
spojená okrem iného s dobrým 
hospodárskym riadením a postupom pri 
makroekonomickej nerovnováhe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Ivars Godmanis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Konkrétne v článku 23 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. .../2013 sa stanovuje, 
že Komisia môže požiadať členský štát, 
aby preskúmal svoju zmluvu o partnerstve 
a príslušné programy a v prípade potreby 
navrhol zmeny zmluvy o partnerstve 
a príslušných programov s cieľom 
podporiť vykonávanie odporúčania Rady 
adresovaného príslušnému členskému 
štátu a prijatého v súlade s článkom 7 ods. 
2 alebo článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1176/2011 o prevencii a náprave 
makroekonomických nerovnováh za 
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predpokladu, že tieto zmeny sa považujú 
za potrebné s cieľom pomôcť napraviť 
makroekonomické nerovnováhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Ivars Godmanis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Podľa článku 23 ods. 9 a prílohy III 
k nariadeniu (EÚ) č. .../2013 má Komisia
tiež predložiť návrh Rade, aby čiastočne
alebo úplne pozastavila rozpočtové 
záväzky alebo platby pre programy
členského štátu, v súvislosti s ktorými
Rada prijala dve po sebe nasledujúce
odporúčania v rámci toho istého postupu
pri nerovnováhe v súlade s článkom 8
ods. 3 alebo článkom 10 ods. 4 nariadenia
(EÚ) č. 1176/2011 o prevencii a náprave 
makroekonomických nerovnováh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Ivars Godmanis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12d) Pozastavenie finančných
prostriedkov na základe postupu pri
makroekonomickej nerovnováhe by sa 
však malo použiť až ako posledná
možnosť a malo by zohľadňovať hĺbkovú
analýzu ukazovateľov nezamestnanosti, 
chudoby a poklesu HDP.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ivars Godmanis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12e) Na účely účinnosti by sa toto
nariadenie malo vzťahovať na všetky
štatistické údaje, ktoré sa vyžadujú 
v rámci postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
poskytovania a monitorovania kvality 
štatistických údajov, ktoré sa zostavujú 
alebo zasielajú na účely postupov na 
zisťovanie makroekonomických 
nerovnováh, ako aj na prevenciu a nápravu 
nadmerných makroekonomických 
nerovnováh v rámci Únie, stanovených 
v článkoch 3 až 11 nariadenia (EÚ) 
č. 1176/2011 (ďalej len „údaje relevantné 
pre PMN“).

1. Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
poskytovania a monitorovania kvality 
údajov vrátane štatistických údajov, ktoré 
sa zostavujú alebo zasielajú na účely 
postupov na zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh, ako aj 
na prevenciu a nápravu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh v rámci 
Únie, stanovených v článkoch 3 až 11 
nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 (ďalej len 
„údaje relevantné pre PMN“).

Or. fr

Odôvodnenie

Hoci štatistiky sú dôležité, nie sú jediným zdrojom užitočných údajov pre včasné zisťovanie, 
prevenciu a nápravu makroekonomických nerovnováh.
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Pozmeňujúci návrh 24
Jean-Pierre Audy

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pre údaje relevantné pre postup pri 
makroekonomickej nerovnováhe musí
vyššia kontrolná inštitúcia príslušného 
členského štátu vydať osvedčenie, pokiaľ 
ide o kvalitu informácií, ktoré poskytujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby vyššie kontrolné inštitúcie členských štátov samostatne vydávali osvedčenia, 
pokiaľ ide o kvalitu informácií poskytovaných členskými štátmi, keďže majú nezávislé 
postavenie.

Pozmeňujúci návrh 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia každý rok oznámi členským 
štátom harmonogram pre výročnú správu 
o mechanizme varovania zriadenom podľa 
článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011. Na 
základe tohto harmonogramu a lehôt 
a harmonogramov uvedených v odseku 2 
Komisia takisto rozhodne o uzávierke 
zasielania všetkých najaktuálnejších údajov 
relevantných pre PMN a oznámi ju 
členským štátom.

3. Komisia každý rok oznámi členským 
štátom harmonogram pre výročnú správu 
o mechanizme varovania zriadenom podľa 
článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011. Na 
základe tohto harmonogramu a lehôt 
a harmonogramov uvedených v odseku 2 
Komisia takisto rozhodne o uzávierke 
zasielania všetkých najaktuálnejších údajov 
relevantných pre PMN, oznámi ju 
členským štátom a rozhodne o celom
postupe na prenos týchto údajov.

Or. pl



PE524.765v01-00 14/26 AM\1012238SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 26
Patrice Tirolien

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme vykonávacie akty 
s cieľom určiť formu, štruktúru 
a periodicitu správ o kvalite údajov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 14 ods. 2.

3. Komisia prijme delegované akty 
s cieľom určiť formu, štruktúru 
a periodicitu správ o kvalite údajov. 
Uvedené delegované akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 12.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V prípade pochybností týkajúcich sa 
správneho vykonávania pravidiel 
upravujúcich zostavovanie a zasielanie 
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, expertom z Výboru pre
Európsky štatistický systém a Európskeho 
systému centrálnych bánk, všetkým 
ostatným členským štátom a verejnosti.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 28
Patrice Tirolien

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty vypracujú zoznamy a zašlú 
ich Komisii (Eurostatu) najneskôr […] 
[deväť mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia – presný dátum vloží OP pri 
uverejnení]. Komisia prijme vykonávacie
akty s cieľom určiť štruktúru a formu 
aktualizácie týchto zoznamov do [...] [do 
šiestich mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia – presný dátum vloží OP pri 
uverejnení]. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 14 ods. 2.

2. Členské štáty vypracujú zoznamy a zašlú 
ich Komisii (Eurostatu) najneskôr […] 
[deväť mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia – presný dátum vloží OP pri 
uverejnení]. Komisia prijme delegované
akty s cieľom určiť štruktúru a formu 
aktualizácie týchto zoznamov do [...] [do 
šiestich mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia – presný dátum vloží OP pri 
uverejnení]. Uvedené delegované akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 12.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zoznamy zdrojov a metód 
uverejňujú.

3. Členské štáty zoznamy zdrojov a metód 
uverejňujú do jedného mesiaca od ich 
predloženia Komisii.

Or. bg

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť poskytovanie informácií musia členské štáty zabezpečiť, aby boli zoznamy 
zdrojov zverejnené v lehote jedného mesiaca odo dňa predloženia Komisii.

Pozmeňujúci návrh 30
Patrice Tirolien
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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 Európskemu parlamentu. 
Tieto správy spolu so všetkými 
pripomienkami dotknutého členského štátu 
sa po postúpení Výboru pre hospodársku 
politiku a Európskemu 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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia (Eurostat) stanoví pravidlá 
a postupy týkajúce sa výberu expertov, 
pričom zohľadní primerané rozdelenie
expertov z členských štátov a ich 
primeranú rotáciu medzi členskými 
štátmi, ich pracovný režim a finančné 
podmienky. Komisia (Eurostat) si 
s členskými štátmi rozdelí celkové 
náklady, ktoré vznikli členským štátom za 
pomoc ich národných expertov.

5. Komisia (Eurostat) stanoví pravidlá 
a postupy týkajúce sa výberu expertov 
potrebné na zabezpečenie primeraného 
rozdelenia expertov z členských štátov 
a ich primeranej a včasnej rotácie medzi 
členskými štátmi, ich pracovného režimu
a finančných podmienok. Komisia 
(Eurostat) si s členskými štátmi rozdelí 
celkové náklady, ktoré vznikli členským 
štátom za pomoc ich národných expertov.

Or. bg



AM\1012238SK.doc 17/26 PE524.765v01-00

SK

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť objektivitu stanovísk expertov je nutné zabezpečiť správny výber, 
rozdelenie a načasovanie rotácie týchto expertov.

Pozmeňujúci návrh 32
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia (Eurostat) môže vyjadriť 
výhradu týkajúcu sa kvality údajov 
relevantných pre PMN, ktoré zaslal 
členský štát. Najneskôr tri pracovné dni
pred plánovaným dátumom uverejnenia 
Komisia (Eurostat) oznámi príslušnému 
členskému štátu a predsedovi Výboru pre 
hospodársku politiku výhradu, ktorú mieni 
vyjadriť a uverejniť. V prípadoch, keď sa 
po uverejnení údajov a výhrady daná 
otázka vyrieši, bezprostredne po jej 
vyriešení sa uverejní stiahnutie výhrady.

3. Komisia (Eurostat) môže vyjadriť 
výhradu týkajúcu sa kvality údajov 
relevantných pre PMN, ktoré zaslal 
členský štát. Najneskôr jeden mesiac pred 
plánovaným dátumom uverejnenia 
Komisia (Eurostat) oznámi príslušnému 
členskému štátu a predsedovi Výboru pre 
hospodársku politiku výhradu, ktorú mieni 
vyjadriť a, ak členský štát neprijal
nápravné opatrenia pred dátumom 
zverejnenia, výhradu uverejní. 
V prípadoch, keď sa po uverejnení údajov 
a výhrady daná otázka vyrieši, 
bezprostredne po jej vyriešení sa uverejní 
stiahnutie výhrady.

Or. bg

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť opraviť chyby, ktoré urobili a ktoré znížili kvalitu údajov 
relevantných pre PMN, a to skôr než sa tieto údaje oficiálne zverejnia.

Pozmeňujúci návrh 33
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia (Eurostat) môže zmeniť údaje 4. Komisia (Eurostat) môže zmeniť údaje 
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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.

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 
desať pracovných dní pred plánovaným 
dátumom uverejnenia Komisia (Eurostat) 
oznámi príslušnému členskému štátu 
a predsedovi Výboru pre hospodársku 
politiku zmenené údaje a odôvodnenie ich 
zmeny.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 34
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada, konajúc na základe návrhu 
Komisie, môže rozhodnúť o uložení 
pokuty členskému štátu, ktorý úmyselne 
alebo z dôvodu hrubej nedbalosti skreslí 
údaje relevantné pre PMN.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada, konajúc na základe návrhu 
Komisie, môže rozhodnúť o uložení pokuty 
členskému štátu, ktorý úmyselne alebo 
z dôvodu hrubej nedbalosti skreslí údaje 
relevantné pre PMN.

1. Rada, konajúc na základe návrhu 
Komisie, môže rozhodnúť o uložení pokuty 
členskému štátu eurozóny, ktorý úmyselne 
alebo z dôvodu hrubej nedbalosti skreslí 
údaje relevantné pre PMN.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokuta uvedená v odseku 1 musí byť 
účinná, odradzujúca a úmerná k povahe, 
závažnosti a trvaniu skresľovania údajov. 
Výška pokuty nepresiahne 0,05 % HDP 
dotknutého členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokuta uvedená v odseku 1 musí byť 
účinná, odradzujúca a úmerná k povahe, 
závažnosti a trvaniu skresľovania údajov. 
Výška pokuty nepresiahne 0,05 % HDP 
dotknutého členského štátu.

2. Pokuta uvedená v odseku 1 musí byť 
účinná, odradzujúca a úmerná k povahe, 
závažnosti a trvaniu skresľovania údajov. 
Výška pokuty nepresiahne 0,02 % HDP 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokuta uvedená v odseku 1 musí byť 
účinná, odradzujúca a úmerná k povahe, 
závažnosti a trvaniu skresľovania údajov. 
Výška pokuty nepresiahne 0,05 % HDP 
dotknutého členského štátu.

2. Pokuta uvedená v odseku 1 musí byť 
účinná, odradzujúca a úmerná k povahe, 
závažnosti a trvaniu skresľovania údajov. 
Výška pokuty nepresiahne 0,025 % HDP 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členským štátom sa v rámci postupu
pozastavenia európskych fondov v súlade
s článkom 21 ods. 5 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. .../2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, uloží
znížená pokuta s prihliadnutím na rozsah 
pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Oldřich Vlasák
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže uskutočniť akékoľvek 
vyšetrovania potrebné na to, aby sa zistilo, 
či došlo k skresľovaniu údajov 
uvedenému v odseku 1. Môže rozhodnúť 
o začatí vyšetrovania, ak zistí závažné 
známky existencie skutočností, ktoré by 
mohli predstavovať takéto skresľovanie 
údajov. Pri vyšetrovaní prípadov 
domnelého skresľovania údajov Komisia 
zohľadní všetky pripomienky, ktoré 
predloží dotknutý členský štát. Na účely 
vykonávania svojich úloh môže Komisia 
požiadať členský štát, aby poskytol 
informácie, a môže vykonávať kontroly 
na mieste a získať prístup k podkladovým 
štatistickým informáciám a dokumentom 
súvisiacim s údajmi relevantnými pre 
PMN. Ak vnútroštátne právo dotknutého 
členského štátu požaduje pred vykonaním 
kontroly na mieste povolenie súdneho 
orgánu, Komisia predloží potrebné 
žiadosti.

vypúšťa sa

Komisia po ukončení svojho vyšetrovania 
a predtým, než predloží akýkoľvek návrh 
Rade, poskytne dotknutému členskému 
štátu možnosť vypočutia o veciach, ktoré 
sú predmetom vyšetrovania. Komisia pri 
svojom návrhu Rade vychádza len zo 
skutočností, ku ktorým mal dotknutý 
členský štát možnosť vyjadriť sa.
Komisia počas vyšetrovania plne 
rešpektuje práva na obhajobu dotknutého 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Oldřich Vlasák
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je oprávnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 12 
týkajúce sa:

vypúšťa sa

a) podrobných kritérií na stanovenie výšky 
pokuty uvedenej v odseku 1;
b) podrobných pravidiel postupov 
vyšetrovania uvedených v odseku 3, 
súvisiacich opatrení a podávania správ 
o vyšetrovaní;
c) podrobných pravidiel postupu 
zameraných na zaručenie práv na 
obhajobu, prístupu k spisom, právneho 
zastúpenia, dôvernosti a ustanovení 
o lehotách a o vyberaní pokút uvedených 
v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Súdny dvor Európskej únie má 
neobmedzenú právomoc na preskúmanie 
rozhodnutí, ktorými Rada uložila pokutu 
podľa odseku 1. Uloženú pokutu môže 
zrušiť, znížiť alebo zvýšiť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Oldřich Vlasák
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Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Sankcie uložené podľa článku 11 sú 
administratívnej povahy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Pokuty vybrané v súlade s článkom 9 
predstavujú iné príjmy podľa článku 311 
zmluvy a pripíšu sa k rozpočtu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 4 sa Komisii 
udeľuje na obdobie troch rokov počnúc 
od jedného mesiaca po prijatí tohto 
nariadenia. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovaných právomocí 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto trojročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
kedykoľvek odvolať delegovanie 
právomoci uvedené v článku 9 ods. 4. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 48
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 
ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Táto lehota sa na návrh 
Európskeho parlamentu alebo Rady 
predĺži o dva mesiace.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Oldřich Vlasák
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Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
V súvislosti s opatreniami uvedenými 
v článku 9 Rada koná bez prihliadnutia 
na hlas člena Rady zastupujúceho 
dotknutý členský štát.

Or. en


