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Pozměňovací návrh   20 

Notis Marias 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 4 a (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Protokol (č. 1) 

Smlouvy o fungování Evropské unie o 

úloze vnitrostátních parlamentů 

v Evropské unii, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   21 

Notis Marias 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 4 b (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Protokol (č. 2) 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality, 

Or. el 

Pozměňovací návrh   22 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

(1) Spolehlivé empirické údaje a 

statistiky a zabránění nevhodným 

zpožděním v jejich získávání jsou zcela 

nezbytné s cílem měřit pokrok a hodnotit 

účinnost politik a programů Unie, zejména 

v kontextu strategie Evropa 2020 vymezené 

ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 
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spravedlnost a demokratickou změnu. nazvané „Evropa 2020: Strategie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění“ (COM(2010)2020). 

. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

(1) Spolehlivá, relevantní a všem 

dostupná fakta založená na evropských 

statistikách jsou zcela nezbytná pro měření 

pokroku a hodnocení účinnosti politik a 

programů Unie, zejména v kontextu 

strategie Evropa 2020 a agendy pro 

zaměstnanost, růst, spravedlnost a 

demokratickou změnu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   24 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu, 

jakož i pro další cíle, jako je boj proti 

chudobě a nerovnostem a zajištění 

sociálního blahobytu a udržitelnosti 
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životního prostředí. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   25 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. Dále 

je důležité vyhodnotit statistiky se 

zvláštním ohledem na snížení počtu 

členských států Evropské unie na 27. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   26 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie a přijímání rozhodnutí týkajících se 

pokračování nebo pozastavení těchto 

politik. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh   27 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

(1) Okamžitá, spolehlivá a relevantní 

fakta založená na evropských statistikách 

jsou zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   28 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření pokroku a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

(1) Spolehlivá a relevantní fakta 

založená na evropských statistikách jsou 

zcela nezbytná pro měření dopadu a 

hodnocení účinnosti politik a programů 

Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 

2020 a agendy pro zaměstnanost, růst, 

spravedlnost a demokratickou změnu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   29 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (1a) Vysoce kvalitní statistiky vyvinuté, 

vypracované a rozšířené v rámci 

víceletého evropského statistického 

programu by měly přispět k dosažení cílů 

Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 

Organizace spojených národů a k 

Pařížské dohodě z roku 2015 

prostřednictvím sledování jejich cílů a 

plánů, a dosáhnout lepších statistik v 

oblasti průřezových otázek a 

integrovanějších statistik pro popis 

složitých sociálních, environmentálních a 

ekonomických jevů mimo tradiční 

opatření hospodářského výkonu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Evropské statistiky musí mít k Unii 

komplexní přístup a jít nad rámec politik 

a politických priorit Komise s cílem 

poskytnout přesné údaje, které by 

pomohly při dalších integračních 

procesech v Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   31 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Dostupnost spolehlivých, 

komplexních evropských statistik je 
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důležitým veřejným statkem, který přináší 

výhody pro činitele odpovědné za 

rozhodování, výzkumné pracovníky a 

širokou veřejnost. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   32 

Gabriel Mato 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 223/200911 má 

evropský statistický program poskytovat 

rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření 

evropské statistiky a stanovit hlavní oblasti 

a cíle plánovaných akcí na dobu 

odpovídající období víceletého finančního 

rámce. 

(2) Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 223/200911 má 

evropský statistický program poskytovat 

rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření 

srovnatelné a vysoce kvalitní evropské 

statistiky a stanovit hlavní oblasti a cíle 

plánovaných akcí na dobu odpovídající 

období víceletého finančního rámce. 

_________________ _________________ 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 

evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 

Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 

na které se vztahuje statistická důvěrnost, 

Statistickému úřadu Evropských 

společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 

o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 

89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 

Výbor pro statistické programy 

Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 

31.3.2009, s. 164). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 

evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 

Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 

na které se vztahuje statistická důvěrnost, 

Statistickému úřadu Evropských 

společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 

o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 

89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 

Výbor pro statistické programy 

Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 

31.3.2009, s. 164). 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   33 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 223/200911 má 

evropský statistický program poskytovat 

rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření 

evropské statistiky a stanovit hlavní oblasti 

a cíle plánovaných akcí na dobu 

odpovídající období víceletého finančního 

rámce. 

(2) Podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 223/200911 má 

evropský statistický program poskytovat 

rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření 

vysoce kvalitní evropské statistiky a 

stanovit hlavní oblasti a cíle plánovaných 

akcí na dobu odpovídající období 

víceletého finančního rámce. 

_________________ _________________ 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 

evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 

Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 

na které se vztahuje statistická důvěrnost, 

Statistickému úřadu Evropských 

společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 

o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 

89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 

Výbor pro statistické programy 

Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 

31.3.2009, s. 164). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 

evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 

Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 

na které se vztahuje statistická důvěrnost, 

Statistickému úřadu Evropských 

společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 

o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 

89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 

Výbor pro statistické programy 

Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 

31.3.2009, s. 164). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   34 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 99/201312 se vztahuje pouze 

na období od roku 2013 do roku 2017, 

zatímco stávající víceletý finanční rámec 

trvá do roku 2020. Mělo by proto být 

změněno, aby byl evropský statistický 

program prodloužen do roku 2020. 

(3) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 99/201312 se vztahuje pouze 

na období od roku 2013 do roku 2017, 

zatímco stávající víceletý finanční rámec 

trvá do roku 2020. Mělo by proto být 

bezodkladně změněno, aby byl evropský 

statistický program prodloužen do roku 

2020 a vyplnil statistické mezery tam, kde 

je to nezbytně nutné. 
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_________________ _________________ 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 

evropském statistickém programu na 

období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 

9.2.2013, s. 12). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 

evropském statistickém programu na 

období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 

9.2.2013, s. 12). 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   35 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V rámci zlepšování právní úpravy 

by politiky Unie měly být ve stále větší 

míře koncipovány a monitorovány na 

základě spolehlivých údajů. Evropské 

statistice náleží v této souvislosti 

mimořádná úloha a může přinést skutečnou 

změnu, zejména v oblastech politiky, které 

k tomu, aby mohly být úspěšné, vyžadují 

schopnost reagovat. 

(4) V rámci zlepšování právní úpravy 

by politiky Unie měly být ve stále větší 

míře koncipovány a monitorovány na 

základě potřeby členských států EU a 

s ohledem na spolehlivé údaje. Evropské 

statistice náleží v této souvislosti 

mimořádná úloha a může přinést skutečnou 

změnu, zejména v oblastech politiky, které 

k tomu, aby mohly být úspěšné, vyžadují 

schopnost reagovat. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V rámci zlepšování právní úpravy 

by politiky Unie měly být ve stále větší 

míře koncipovány a monitorovány na 

základě spolehlivých údajů. Evropské 

statistice náleží v této souvislosti 

mimořádná úloha a může přinést skutečnou 

(4) V rámci zlepšování právní úpravy 

by politiky Unie měly být ve stále větší 

míře koncipovány a monitorovány na 

základě důvěryhodných údajů se 

spolehlivým statickým základem. Evropské 

statistice náleží v této souvislosti 



 

AM\1116879CS.docx 11/40 PE599.677v01-00 

 CS 

změnu, zejména v oblastech politiky, které 

k tomu, aby mohly být úspěšné, vyžadují 

schopnost reagovat. 

mimořádná úloha a může přinést skutečnou 

změnu, zejména v oblastech politiky, které 

k tomu, aby mohly být úspěšné, vyžadují 

schopnost reagovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k větší a lepší Evropě, 

a proto by mělo být vyvinuto větší úsilí 

s cílem podpořit investice do oficiální 

statistiky na evropské úrovni i na úrovni 

členských států. To by spolu se stávajícími 

pokyny a probíhajícím vytyčením nových 

priorit mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer, kde je to 

nejnaléhavější, ke zvýšení včasnosti, 

sledování Paktu stability a růstu a na 

podporu politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru a doporučení pro jednotlivé 

země. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace a 

hospodářského dopadu rostoucích 

hospodářských nerovností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   38 
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Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu těchto 

priorit z hlediska dosažení 17 cílů 

udržitelného rozvoje Organizace 

spojených národů, zejména s ohledem na 

nerovnosti v oblasti příjmů a nerovnosti 

mezi ženami a muži. Komise (Eurostat) by 

v úzké spolupráci s národními statistickými 

úřady měla rovněž poskytnout nové 

projekce obyvatelstva, jež umožní 

aktualizovat analýzu sociálních, 

ekonomických a rozpočtových důsledků 

jak stárnutí populace, tak migračních toků. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh   39 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 
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by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace se zvláštním 

důrazem na dopad uprchlické krize. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   40 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 
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hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace, stejně jako 

přesnější údaje o imigraci a azylu. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   41 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských států 

a více je zefektivnit. To by spolu se 

stávajícími pokyny a probíhajícím 

vytyčením nových priorit mělo poskytnout 

dostatek informací v prioritních oblastech 

politiky i při budování kapacit. Konkrétněji 

by měla být přijata opatření k řešení mezer 

ve statistikách tam, kde je to 

nejnaléhavější, ke zvýšení včasnosti a na 

podporu politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

Or. el 
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Pozměňovací návrh   42 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace. 

(5) Kvalitnější statistika má tedy 

zásadní význam pro dosažení lepších 

výsledků a přispívá k lepší Evropě, a proto 

by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem 

podpořit investice do oficiální statistiky na 

evropské úrovni i na úrovni členských 

států. To by spolu se stávajícími pokyny a 

probíhajícím vytyčením nových priorit 

mělo poskytnout dostatek informací 

v prioritních oblastech politiky i při 

budování kapacit. Konkrétněji by měla být 

přijata opatření k řešení mezer ve 

statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, 

ke zvýšení včasnosti a na podporu 

politických priorit a koordinace 

hospodářské politiky v rámci evropského 

semestru. Komise (Eurostat) by v úzké 

spolupráci s národními statistickými úřady 

měla rovněž poskytnout nové projekce 

obyvatelstva, jež umožní aktualizovat 

analýzu ekonomických a rozpočtových 

důsledků stárnutí populace a 

demografického vývoje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   43 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

vypouští se 
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klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 

vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 
vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek. 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. To bude vyžadovat 

nové statistiky týkající se spotřeby energie, 

energetické účinnosti, energie 

z obnovitelných zdrojů, energetické 

závislosti a bezpečnosti dodávek. 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh   45 

Neena Gill 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 

vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek. 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 

vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek, energetické chudoby, vývoje cen 

energií s ohledem na vývoj průměrných 

mezd a udržitelné transformace 

energetiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   46 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 
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klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 

vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek. 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 

vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek, cyklického hospodářství a 

biohospodářství. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

bezpečnějším a udržitelnějším, budou 

vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek. 

(6) Rovněž by měly být rozvíjeny účty 

experimentálních ekosystémů a statistiky 

v oblasti změny klimatu, včetně těch, které 

jsou důležité pro přizpůsobení se změně 

klimatu a z hlediska ekologických „stop“, 

zejména na podporu provádění Pařížské 

dohody z roku 2015 a Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030. Evropská 

energetická unie a rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž 

cílem je učinit hospodářský a energetický 

systém Unie konkurenceschopnějším, 

účinnějším, bezpečnějším a udržitelnějším, 

budou vyžadovat nové statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Statistiky v oblasti zemědělství 

představují významnou mezeru v 

evropském statistickém systému. Proto je 

velmi důležité odhalit mezery v 

současných statistikách a určit 

spolehlivější ukazatele napříč členskými 

státy i v jejich rámci (mimo jiné podle 

pohlaví, věku, oblasti) pro hospodářské a 

sociální ukazatele relevantní pro odvětví 

zemědělství (včetně atypických pracovních 

vztahů, nerovnosti v oblasti příjmů a 

chudoby pracujících a forem vlastnictví 

půdy), které doplní stávající údaje o 

příjmech zemědělských podniků atd. 

Rovněž je důležité vypracovat podrobnější 

údaje o cenových indexech, včetně 

absolutních hodnot, pro zemědělské 

produkty, aby bylo možné sledovat 

zemědělské trhy a řešit možné problémy, 

včetně nedostatku konkurence v distribuci 

a uvádění zemědělských produktů na trh. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   49 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. Takové 
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prodloužení by však mělo být poskytováno 

ročně a mělo by podléhat určité 

podmíněnosti. Evropský statistický systém 

(ESS) by měl na konci každého roku 

předběžně předkládat vymezený program, 

který stanoví cíle, očekávané výsledky a 

odhadované náklady na následující rok. 

Včasné programování by mělo rovněž 

určit rozdělení prostředků mezi 

zúčastněnými orgány. Tento plán by měl 

být jednomyslně schválen Evropskou 

komisí a Evropským parlamentem. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit, k 

posílení spolupráce mezi agenturou 

Eurostat a vnitrostátními statistickými 

úřady, posílení pravidelných dialogů 

s Evropským statistickým poradním 

výborem a jeho soulad s Evropským 

systémem centrálních bank. Měl by se 

rovněž soustředit na prioritní témata 

uvedená ve sdělení „Překročit HDP“ a 

zajistit, aby členské státy dodržovaly 

Kodex evropské statistiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   51 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit a 

zajištění kontinuity historické série údajů. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   52 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

(7) Prodloužení programu by mělo 

doprovázet provedení úprav a zohlednění 

nové orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   53 

Gabriel Mato 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Prodloužení programu je příležitostí 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

(7) Prodloužení programu je 

příležitostí, která by měla být využita 

k provedení úprav a zohlednění nové 

orientace, doplnění stávajících cílů a 

probíhajícího stanovování priorit. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   54 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Přiměřené zvýšení rozpočtu 

určeného na statistiku na úrovni EU by 

mělo tyto změny programu podpořit a 

přinést významnou přidanou hodnotu a 

výsledky prostřednictvím rozsáhlých 

projektů, strukturálního pákového efektu 

a úspor z rozsahu, jež jsou prospěšné pro 

statistické systémy členských států. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   55 

Notis Marias 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Přiměřené zvýšení rozpočtu 

určeného na statistiku na úrovni EU by 

mělo tyto změny programu podpořit a 

přinést významnou přidanou hodnotu a 

výsledky prostřednictvím rozsáhlých 

projektů, strukturálního pákového efektu a 

úspor z rozsahu, jež jsou prospěšné pro 

statistické systémy členských států. 

(8) Přiměřené zvýšení rozpočtu 

určeného na statistiku na úrovni EU by 

mělo tyto změny programu podpořit a 

přinést významnou přidanou hodnotu a 

výsledky prostřednictvím rozsáhlých 

projektů, strukturálního pákového efektu a 

úspor z rozsahu, jež okamžitě zlepší 

statistické systémy členských států. 

Or. el 

Pozměňovací návrh   56 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(10) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

prodloužení evropského programu o 

období let 2018 až 2020, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, a proto ho může být lépe dosaženo na 

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 

cíle. 

(10) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

prodloužení evropského programu o 

období let 2018 až 2020, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, a proto ho může být lépe dosaženo na 

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 

cíle. Toto prodloužení je však podmíněno 

jednomyslným schválením programů, 

které určil Evropský statistický systém, ze 

strany Evropské komise a Evropského 

parlamentu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   57 

Barbara Kappel 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

prodloužení evropského programu o 

období let 2018 až 2020, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, a proto ho může být lépe dosaženo 

na úrovni Unie, může Unie přijmout 

opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 

cíle. 

(10) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 

prodloužení evropského programu o 

období let 2018 až 2020, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, ale spíše z důvodu jejího rozsahu či 

dopadů ho může být lépe dosaženo na 

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 

cíle. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   58 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Článek 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční krytí Unie na provádění tohoto 

programu v letech 2018 až 2020 činí 

218,1 milionů EUR, které připadají na 

programové období let 2014 až 2020. 

Finanční krytí Unie na provádění tohoto 

programu v letech 2018 až 2020 činí 

70 milionů EUR, které připadají na 

programové období let 2014 až 2020. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   59 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Článek 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Finanční prostředky pro následující rok 

se poskytnou jedině tehdy, pokud budou 

společně schváleny ze strany Evropské 

komise a Evropského parlamentu v 

návaznosti na schválení určeného plánu 

předloženého v předstihu v rámci 

Evropského statistického systému, který 

jasně určí cíle, očekávané výsledky, 

očekávané náklady a rozdělení prostředků 

mezi zúčastněnými orgány. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   60 

Gabriel Mato 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Čl. 13 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise přijme vhodná opatření 

k zajištění toho, aby při provádění činností 

financovaných podle tohoto nařízení byly 

finanční zájmy Unie chráněny prevencí 

podvodů, korupce a jiného protiprávního 

jednání, důslednými a účinnými 

kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, 

zpětným získáním neoprávněně 

vyplacených částek a případně účinnými, 

přiměřenými a odrazujícími správními a 

finančními sankcemi. 

1. Komise přijme nezbytná opatření 

k zajištění toho, aby při provádění činností 

financovaných podle tohoto nařízení byly 

finanční zájmy Unie zaručeny prevencí 

podvodů, korupce a jiného protiprávního 

jednání, důslednými a účinnými 

kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, 

zpětným získáním neoprávněně 

vyplacených částek a případně účinnými, 

přiměřenými a odrazujícími správními a 

finančními sankcemi. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   61 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Čl. 15 ‒ odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) V článku 15 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „1a. Komise bude od roku 2018 

předkládat Evropskému parlamentu a 

Radě výroční zprávu o dosaženém 

pokroku o zlepšování uživatelské 

přívětivosti svých statistik, včetně 

poskytování údajů na svých internetových 

stránkách, a o zlepšení dostupnosti údajů, 

zejména o hospodářské činnosti v 

terciárním sektoru a činnostech sociální 

ekonomiky, a o ukazatelích strategie 

Evropa 2020.“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   62 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – cíl 1.1.1 ‒ odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovat kvalitní statistické informace 

pro monitorování provádění strategie 

Evropa 2020, které by měly být k dispozici 

včas pro evropský semestr. Nové ukazatele 

vycházejí v co nejvyšší míře z dostupných 

statistických údajů. 

Poskytovat kvalitní statistické informace 

pro monitorování provádění strategie 

Evropa 2020, které by měly být k dispozici 

včas. Údaje o každém ukazateli musí být k 

dispozici nejpozději do 12 měsíců po konci 

příslušného statistického roku. V případě 

zpoždění při poskytování údajů vydá 

Komise veřejné prohlášení vysvětlující 

důvody časové prodlevy včetně toho, který 

vnitrostátní statistický úřady přispěl ke 

zpoždění, jakož i pomocí jakých opatření a 

kdy bude tento problém vyřešen. Nové 

ukazatele vycházejí v co nejvyšší míře 

z dostupných statistických údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – cíl 1.1.1 ‒ odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovat kvalitní statistické informace 

pro monitorování provádění strategie 

Evropa 2020, které by měly být k dispozici 

včas pro evropský semestr. Nové ukazatele 

vycházejí v co nejvyšší míře z dostupných 

statistických údajů. 

Poskytovat kvalitní spolehlivé statistické 

informace pro monitorování provádění 

strategie Evropa 2020, které musí být k 

dispozici včas. Nové ukazatele vycházejí 

v co nejvyšší míře z dostupných 

statistických údajů. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   64 

Neena Gill CBE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod 1 – cíl 1.1.1. – odrážka 4 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 aa) V cíli 1.1.1 se čtvrtá odrážka 

nahrazuje tímto: 

„– ukazatelů zaměstnanosti rozlišujících 

mezi částečným a plným úvazkem a 

ukazatelů nezaměstnanosti, které berou v 

potaz osoby účastnící se aktivačních 

politik, jako je odborné vzdělávání.“ 

„– ukazatelů zaměstnanosti rozlišujících 

mezi částečným a plným úvazkem a mezi 

smlouvami na dobu neurčitou a dobu 

určitou a ukazatelů nezaměstnanosti, které 

berou v potaz osoby účastnící se 

aktivačních politik, jako je odborné 

vzdělávání. Tyto ukazatele by rovněž měly 

obsahovat údaje o rozdílech mezi ženami 

a muži.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh   65 

Marco Valli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– statistickým vstupem pro posílený Pakt o 

stabilitě a růstu, který se bude zvláště 

zaměřovat na vypracovávání a 

poskytování vysoce kvalitních statistik o 

veřejném dluhu; 

vypouští se 
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Or. it 

Pozměňovací návrh   66 

Neena Gill CBE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I ‒ bod I ‒ cíl 1.2.1 ‒ odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– statistickým vstupem pro posílený Pakt o 

stabilitě a růstu, který se bude zvláště 

zaměřovat na vypracovávání a poskytování 

vysoce kvalitních statistik o veřejném 

dluhu, 

– statistickým vstupem pro posílený Pakt o 

stabilitě a růstu, který se bude zvláště 

zaměřovat na vypracovávání a poskytování 

vysoce kvalitních statistik o veřejném 

dluhu; plus vytváření a poskytování vysoce 

kvalitních statistik o pružných opatřeních 

přijatých podle tohoto Paktu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. b – odrážka 1 (nová) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I ‒ bod I ‒ cíl 1.2.1 ‒ odrážka 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ‒ V cíli 1.2.1 se za druhou odrážku 

vkládá nová odrážka, která zní: 

 „‒ statistickým vstupem pro účinné 

sledování hospodářských nerovností, které 

brzdí hospodářský růst“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 
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Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – cíl 1.2.1 – odrážka 3 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 ba) V cíli 1.2.1 se třetí odrážka 

nahrazuje tímto: 

„‒ vývojem a vypracováváním souboru 

ukazatelů k měření konkurenceschopnosti, 

a“ 

„‒ vývojem a vypracováváním souboru 

ukazatelů k měření konkurenceschopnosti 

v souladu s doporučeními pro jednotlivé 

země, a“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:CS:PDF) 

 

Pozměňovací návrh   69 

Gabriel Mato 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. d 

Nařízení (EU) č. 99/2013  

Příloha – bod I – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sdělení Komise ze dne 20. srpna 2009 

nazvané „Překročit HDP: Měření pokroku 

v měnícím se světě“ a zveřejnění Stiglitz-

Sen-Fitoussiho zprávy o měření 

hospodářského výkonu a sociálního 

pokroku poskytly nový impulz hlavním 

výzvám pro ESS, konkrétně otázce, jak 

dosáhnout lepších statistik týkajících se 

průřezových záležitostí a integrovanějších 

statistik pro popis složitých sociálních, 

environmentálních a ekonomických jevů 

přesahujících tradiční měření hospodářské 

produkce. Práce na provádění akčního 

plánu „Překročit HDP“ v rámci ESS se 

zaměřuje na tři prioritní oblasti: statistiky 

pro sektor domácností a statistiky měřící 

rozdělení důchodů, spotřeby a jmění, 

měření kvality života vícerozměrným 

způsobem a měření udržitelnosti životního 

Sdělení Komise ze dne 20. srpna 2009 

nazvané „Překročit HDP: Měření pokroku 

v měnícím se světě“ a zveřejnění Stiglitz-

Sen-Fitoussiho zprávy o měření 

hospodářského výkonu a sociálního 

pokroku poskytly nový impulz hlavním 

výzvám pro ESS, konkrétně otázce, jak 

dosáhnout lepších statistik týkajících se 

průřezových záležitostí a integrovanějších 

statistik pro popis složitých sociálních, 

environmentálních, územních a 

ekonomických jevů přesahujících tradiční 

měření hospodářské produkce. Práce na 

provádění akčního plánu „Překročit HDP“ 

v rámci ESS se zaměřuje na tři prioritní 

oblasti: statistiky pro sektor domácností a 

statistiky měřící rozdělení důchodů, 

spotřeby a jmění, měření kvality života 

vícerozměrným způsobem a měření 
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prostředí. Dalším podnětem jsou nové 

celosvětové cíle udržitelného rozvoje 

přijaté v roce 2015. Evropský systém 

národních a regionálních účtů (dále jen 

„ESA“) nabízí integrovaný a soudržný 

rámec pro všechny ekonomické statistiky, 

který by měl být doplněn dalšími ukazateli, 

aby byly pro účely tvorby politiky a 

rozhodování poskytovány ucelenější 

informace. Plné provedení ESA 2010 bude 

podpořeno pravidelným posuzováním 

kvality a souladu s ohledem na postupné 

skončení platnosti odchylek do roku 2020, 

což povede k dalšímu zlepšení včasnosti a 

dostupnosti ukazatelů. 

udržitelnosti životního prostředí. Dalším 

podnětem jsou nové celosvětové cíle 

udržitelného rozvoje přijaté v roce 2015. 

Evropský systém národních a regionálních 

účtů (dále jen „ESA“) nabízí integrovaný a 

soudržný rámec pro všechny ekonomické 

statistiky, který by měl být doplněn dalšími 

ukazateli, aby byly pro účely tvorby 

politiky a rozhodování poskytovány 

ucelenější informace. Plné provedení ESA 

2010 bude podpořeno pravidelným 

posuzováním kvality a souladu s ohledem 

na postupné skončení platnosti odchylek do 

roku 2020, což povede k dalšímu zlepšení 

včasnosti a dostupnosti ukazatelů. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – odst. 2.1 ‒ odst. 1 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 da) V bodě 2.1 se první odstavec 

nahrazuje tímto: 

„Hospodářská krize zvýšila potřebu mít k 

dispozici soubor vysoce kvalitních 

makroekonomických ukazatelů, aby bylo 

možné lépe pochopit a analyzovat 

hospodářské výkyvy a jejich vliv na 

společnost, a tím usnadnit rozhodovací 

proces. Vzhledem ke stále globalizovanější 

produkci je nezbytné vyvinout soudržný 

rámec, který usnadní výklad a integraci 

statistik z různých oblastí.“ 

„Hospodářská krize zvýšila potřebu mít k 

dispozici soubor vysoce kvalitních 

makroekonomických ukazatelů, aby bylo 

možné lépe pochopit a analyzovat 

hospodářské výkyvy, vývoj hospodářských 

nerovností a jejich vliv na společnost, a 

tím usnadnit rozhodovací proces. 

Vzhledem ke stále globalizovanější 

produkci je nezbytné vyvinout soudržný 

rámec, který usnadní výklad a integraci 

statistik z různých oblastí.“ 

Or. en 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:CS:PDF) 

 

Pozměňovací návrh   71 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod e – písm. i 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – cíl 2.1.1 – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

‒ posílením propojení s národními účty v 

oblasti sociální ochrany, péče o zdraví a 

vzdělávání, 

‒ posílením propojení s národními účty v 

oblasti sociální ochrany, péče o zdraví a 

vzdělávání a vývojem ukazatelů 

souvisejících se sdělením „Překročit 

HDP“ měřících kvalitu života 

multidimenzionálním způsobem a měřící 

udržitelnost životního prostředí a vnějších 

vlivů z vnitrostátního účetního hlediska, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   72 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – bod i 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – bod 2.1.1 – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

‒ posílením propojení s národními účty v 

oblasti sociální ochrany, péče o zdraví a 

vzdělávání, 

‒ posílením propojení s národními účty v 

oblasti migrace, sociální ochrany, péče o 

zdraví a vzdělávání, 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 



 

PE599.677v01-00 32/40 AM\1116879CS.docx 

CS 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – bod i – odrážka 1 (nová) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 2.1.1 – odrážka 4 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ‒ V cíli 2.1.1 se za čtvrtou odrážkou 

vkládá nová odrážka, která zní: 

 „‒ vývojem koncepčního rámce pro 

měření a analýzu daňových úniků a 

vyhýbání se daňovým povinnostem, který 

by měl zahrnovat sestavování včasných a 

vysoce kvalitních statistik o finančním 

tajemství, daňové spravedlnosti, 

spolupráci v oblasti daní a daňové mezery 

na úrovni členských států a Unie.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   74 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – bod ii – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) za pátou odrážku se vkládají dvě 

nové odrážky, které znějí: 

ii) za pátou odrážku se vkládají čtyři 

nové odrážky, které znějí: 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – bod ii – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) za pátou odrážku se vkládají dvě 

nové odrážky, které znějí: 

ii) za pátou odrážku se vkládají tři 

nové odrážky, které znějí: 



 

AM\1116879CS.docx 33/40 PE599.677v01-00 

 CS 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh   76 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – bod ii a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – bod 2.1.1 – odrážka 5 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ‒ vývojem a doladěním agregovaných 

ukazatelů příjmů a nerovnosti v bohatství, 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   77 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e – bod ii b (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013  

Příloha – bod I – bod 2.1.1 – odrážka 5 b (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – výpočtem podílu kapitálu na jednoho 

pracovníka, 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod e – bod ii a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – bod 2.1.1 – odrážka 5 c (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 – vývojem koncepčního rámce pro 

měření a analýzu nerovnosti mezi ženami 

a muži, zejména s ohledem na rozdíly 

v odměňování, 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje k 

celému znění textu. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. pt 

Pozměňovací návrh   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. e a (nové) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha– bod I – cíl 2.1.1 – odrážka 2 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 ea) V cíli 2.1.1 se druhá odrážka mění 

takto: 

„–  vytvořením ukazatelů rozdělení 

příjmů a spotřeby mezi domácnostmi 

(sesouhlasením souhrnných ukazatelů 

národních účtů a údajů ze zjišťování 

o domácnostech nebo z administrativních 

údajů),“ 

„–  vytvořením ukazatelů rozdělení 

příjmů, majetku a spotřeby mezi 

domácnostmi (sesouhlasením souhrnných 

ukazatelů národních účtů a údajů ze 

zjišťování o domácnostech nebo 

z administrativních údajů),“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:CS:PDF) 

 

Pozměňovací návrh   80 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. h – bod i 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – cíl 3.1.1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvýšit účinnost a efektivitu procesů Zvýšit účinnost a efektivitu procesů 
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produkce statistik. Vzhledem k tomu, že 

Lisabonská smlouva vyzvala ke zlepšování 

právní úpravy, je nutné zjednodušit právní 

předpisy týkající se pilíře statistiky 

podniků. Při tom by měla být náležitě vzata 

v úvahu omezení zdrojů, jež jsou tvůrcům 

k dispozici, a celkové zatížení respondentů 

v souladu s programem pro účelnost a 

účinnost právních předpisů (REFIT) 

Komise. Poskytovat vysoce kvalitní 

statistiky o hlavních oblastech, v nichž jsou 

podniky středem zájmu, například 

statistiky podniků, krátkodobé ukazatele, 

statistiky týkající se investic podniků do 

lidského kapitálu a dovedností, 

mezinárodních transakcí, globalizace, 

monitorování vnitřního trhu, výzkumu a 

vývoje a inovací a cestovního ruchu. Je 

třeba věnovat zvláštní pozornost 

dostupnosti údajů v odvětvích průmyslu a 

služeb s vysokou přidanou hodnotou, 

zejména v zelené, digitální nebo sociální 

ekonomice (jako je zdravotnictví a 

vzdělávání). 

produkce statistik. Vzhledem k tomu, že 

Lisabonská smlouva vyzvala ke zlepšování 

právní úpravy, je nutné zjednodušit právní 

předpisy týkající se pilíře statistiky 

podniků. Při tom by měla být náležitě vzata 

v úvahu omezení zdrojů, jež jsou tvůrcům 

k dispozici, a celkové zatížení respondentů 

v souladu s programem pro účelnost a 

účinnost právních předpisů (REFIT) 

Komise. Poskytovat vysoce kvalitní 

statistiky o hlavních oblastech, v nichž jsou 

podniky středem zájmu, například 

statistiky podniků, včetně rodinných 

podniků, krátkodobé ukazatele, statistiky 

týkající se investic podniků do lidského 

kapitálu a dovedností, mezinárodních 

transakcí, globalizace, monitorování 

vnitřního trhu, výzkumu a vývoje a inovací 

a cestovního ruchu. Je třeba věnovat 

zvláštní pozornost dostupnosti údajů 

v odvětvích průmyslu a služeb s vysokou 

přidanou hodnotou, zejména v zelené, 

digitální ekonomice, ve zdravotnictví, 

vzdělávání a sociální ekonomice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   81 

Gabriel Mato 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. h – bod i 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – bod 3.1.1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zvýšit účinnost a efektivitu procesů 

produkce statistik. Vzhledem k tomu, že 

Lisabonská smlouva vyzvala ke zlepšování 

právní úpravy, je nutné zjednodušit právní 

předpisy týkající se pilíře statistiky 

podniků. Při tom by měla být náležitě vzata 

v úvahu omezení zdrojů, jež jsou tvůrcům 

k dispozici, a celkové zatížení respondentů 

v souladu s programem pro účelnost a 

Zvýšit účinnost a efektivitu procesů 

produkce statistik. Vzhledem k tomu, že 

Lisabonská smlouva vyzvala ke zlepšování 

právní úpravy, je nutné zjednodušit právní 

předpisy týkající se pilíře statistiky 

podniků. Při tom by měla být náležitě vzata 

v úvahu omezení zdrojů, jež jsou tvůrcům 

k dispozici, a celkové zatížení respondentů 

v souladu s programem pro účelnost a 
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účinnost právních předpisů (REFIT) 

Komise. Poskytovat vysoce kvalitní 

statistiky o hlavních oblastech, v nichž jsou 

podniky středem zájmu, například 

statistiky podniků, krátkodobé ukazatele, 

statistiky týkající se investic podniků do 

lidského kapitálu a dovedností, 

mezinárodních transakcí, globalizace, 

monitorování vnitřního trhu, výzkumu a 

vývoje a inovací a cestovního ruchu. Je 

třeba věnovat zvláštní pozornost 

dostupnosti údajů v odvětvích průmyslu a 

služeb s vysokou přidanou hodnotou, 

zejména v zelené, digitální nebo sociální 

ekonomice (jako je zdravotnictví a 

vzdělávání). 

účinnost právních předpisů (REFIT) 

Komise. Poskytovat vysoce kvalitní 

statistiky o hlavních oblastech, v nichž jsou 

podniky středem zájmu, například 

statistiky podniků, krátkodobé ukazatele, 

statistiky týkající se investic podniků do 

lidského kapitálu a dovedností, 

mezinárodních transakcí, globalizace, 

monitorování vnitřního trhu, výzkumu a 

vývoje a inovací a cestovního ruchu. Je 

třeba věnovat zvláštní pozornost 

dostupnosti údajů v odvětvích průmyslu a 

služeb s vysokou přidanou hodnotou, 

zejména v zelené, digitální ekonomice, 

ekonomice sdílení nebo sociální 

ekonomice (jako je zdravotnictví a 

vzdělávání). 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   82 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. i – bod ii – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) za sedmou odrážku se vkládá 

odrážka, která zní: 

ii) za sedmou odrážku se vkládají tři 

nové odrážky, které zní: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   83 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. i – bod ii 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I – cíl 3.2.1 – odrážky 7 a, 7 b 7 c (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– poskytováním projekcí obyvatelstva a 

jejich každoročních aktualizací, 

– poskytováním projekcí obyvatelstva a 

jejich každoročních aktualizací, 

 – vývojem komplexních ukazatelů o 

situaci migrantů a uprchlíků v rámci 

Evropské unie, 

 – ve spolupráci s orgány Unie působícími 

v této oblasti vývojem metodiky pro 

průzkum násilí páchaného na základě 

pohlaví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   84 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod i a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha – bod I– cíl 3.3.4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) Za cíl 3.3.4 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 „Cíl 3.3.4a 

 Evropští občané by měli mít možnost 

snadno a bez překážek čerpat z 

evropských statistik, které jim umožní tyto 

údaje použít za účelem vzdělávání a 

rozhodování. Tento cíl bude prováděn 

prostřednictvím zvyšování uživatelské 

přívětivosti evropské statistiky a 

usnadňování přístupu k údajům. Zvláštní 

pozornost by měla být věnována 

snadnému opětovnému vyjmutí a 

konvertibilitě statistických údajů pro 

praktické využití, a to i prostřednictvím 

grafů a map. Z evropské statistiky by mělo 

mít prospěch širší spektrum občanů, aby 

účinně přispívali k posílení šíření 

statistických informací v celé evropské 
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společnosti.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – bod i a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – cíl 3.2.1 – odrážka 4 

 
Původní znění Pozměňovací návrh 

 ia) V cíli 3.2.1 se čtvrtá odrážka 

nahrazuje tímto: 

„– poskytováním statistik o nerovnosti 

příjmů, které se stanou srovnatelným 

vnitrostátním hlavním ukazatelem, a údajů 

o nerovnostech v přístupu k základnímu 

zboží a službám;“ 

„– poskytováním statistik o nerovnosti 

příjmů s ukazateli, jako je index Gini, a 

vývojem špičkových decilů rozdělení 

příjmů, které se stanou srovnatelným 

vnitrostátním hlavním ukazatelem, a údajů 

o nerovnostech v přístupu k základnímu 

zboží a službám;“ 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:CS:PDF) 

Pozměňovací návrh   86 

Gabriel Mato 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. k – bod i 

Nařízení (EU) č. 99/2013  

Příloha – bod I – bod 3.3.1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prostřednictvím pružnějšího a 

rozsáhlejšího využívání prostorových 

informací v kombinaci se sociálními, 

hospodářskými a environmentálními 

statistickými informacemi podporovat 

tvorbu politiky založenou na faktech.“ 

Prostřednictvím pružnějšího a 

rozsáhlejšího využívání prostorových 

informací v kombinaci se sociálními, 

územními, hospodářskými a 

environmentálními statistickými 

informacemi podporovat tvorbu politiky 
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založenou na faktech.“ 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   87 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. l – bod i 

Nařízení (EU) č. 99/2013  

Příloha – bod I – bod 3.3.3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s prioritou Komise „evropská 

energetická unie“ by měl být kladen 

zvláštní důraz na statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek energie. Dále je zapotřebí, aby 

energetická statistika podporovala rámec 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030, jehož cílem je dosáhnout 

konkurenceschopnějšího, bezpečnějšího a 

udržitelnějšího hospodářství a 

energetického systému Unie. 

V souladu s prioritou Komise „evropská 

energetická unie“ by měl být kladen 

zvláštní důraz na statistiky týkající se 

spotřeby energie, energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetické závislosti a bezpečnosti 

dodávek energie, cyklického hospodářství 

a biohospodářství. Dále je zapotřebí, aby 

energetická statistika podporovala rámec 

politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030, jehož cílem je dosáhnout 

konkurenceschopnějšího, bezpečnějšího a 

udržitelnějšího hospodářství a 

energetického systému Unie. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   88 

Jonás Fernández 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 2 – bod c a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013  

Příloha – bod II – bod 3.1 – odrážka 2a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V cíli 3.1 se vkládá nová odrážka, která 

zní: 
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 – zlepšením, prohlubováním a zvýšením 

četnosti průzkumu o úrovni 

informovanosti občanů o hodnotách, 

historii, fungování a pravomocích 

Evropské unie; 

Or. es 

 


