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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Potřeba politické reakce na hlubokou hospodářskou krizi a její sociální dopad podnítila 

požadavky na lepší hospodářské a sociální politiky založené na spolehlivých a srovnatelných 

údajích. Rozhodování na základě faktů je zvláště důležité pro řízení výsledků politik EU. 

Rada při mnoha příležitostech, například v závěrech Rady ECOFIN ze dne 8. prosince 2015, 

zdůraznila zásadní význam oficiální statistiky pro tvorbu politik. 

Hlavním cílem návrhu Komise je proto prodloužit platnost tohoto nařízení 99/2013 na období 

2018–2020 a zajistit finanční podporu, kterou evropský statistický program potřebuje k tomu, 

aby mohl: 

 poskytovat vysoce kvalitní statistické informace a vyplnit statistické mezery, jimiž je třeba 

se zabývat nejnaléhavěji, a přitom se zaměřit na řadu oblastí politiky odrážejících deset 

politických priorit uvedených v agendě Komise pro zaměstnanost, růst, spravedlnost 

a demokratickou změnu i jiné politiky Unie, jako jsou evropský semestr, strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a evropská energetická unie; 

 vybudovat stálé kapacity nezbytné k rychlejší reakci na vznikající potřeby a k přizpůsobení 

statistické infrastruktury tak, aby bylo možné využívat potenciálu nových zdrojů údajů; a  

 posilovat partnerství v rámci Evropského statistického systému (ESS) i mimo něj s cílem 

dále zvýšit jeho produktivitu a posílit celosvětově jeho vedoucí úlohu v oblasti oficiálních 

statistik. 

Zpravodajka návrh Komise vítá. Navrhuje specifikovat a zdokonalit sociální ukazatele, které 

bude ESS poskytovat, a posílit součinnost. Zdůrazňuje zvláště význam vytváření a šíření 

sociálních ukazatelů s cílem monitorovat pokrok strategie Evropa 2020. Připomíná také, že je 

důležité vytvářet ukazatele překračující rámec HDP a zároveň statistiky týkající se chudoby 

a rizika sociálního vyloučení, kvality pracovních míst, ale také statistiky členěné podle 

pohlaví, se zvláštním zaměřením na genderově motivované násilí. Z dlouhodobějšího hlediska 

zpravodajka také navrhuje modernizovat sociální statistiky zavedením společného právního 

základu a používáním společné infrastruktury a společných nástrojů. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (-1) Statistické údaje a ukazatele jsou 

páteří odpovědné politiky podložené fakty. 

Za účelem vytváření, analýzy a úpravy 

unijních, celostátních a regionálních 

politik, které se zabývají potřebami 

občanů, je nezbytné disponovat včasnými, 

srovnatelnými a přesnými informacemi o 

situaci, aby na ni bylo možné reagovat – 

jedná se o klíčovou odpovědnost tvůrců 

politik. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Pro udržitelnost a legitimitu 

hospodářské a měnové unie je obzvláště 

důležitá vyváženost mezi hospodářskými a 

sociálními cíli evropského semestru. Proto 

v evropském semestru získaly nyní na 

důležitosti sociální cíle a cíle v oblasti 

zaměstnanosti, přičemž jak zprávy o 

jednotlivých zemích, tak doporučení pro 

jednotlivé země hodnotící sociální výzvy a 

výzvy v oblasti zaměstnanosti a 

podporující politické reformy se opírají o 

osvědčené postupy. V tomto ohledu mají 

sociální statistiky zásadní význam. 

Pozměňovací návrh  3 

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 

(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 
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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. 

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. Mělo by být 

zavedeno podávání zpráv o rozsahu 

nezahrnutí osob, které jsou „přehlíženy“ a 

které nejsou zahrnuty do statistik, jako 

jsou například lidé bez domova. 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 podat věrný obraz o 

vylidňování a o rozptýlení obyvatelstva, 

které postihuje rozsáhlé evropské oblasti, 

a o dodatečných nákladech, které jim 

vznikají při poskytování veřejných služeb 

občanům. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Obzvlášť důležité je provádět měření 

v ohniscích mimořádně vysoké 

nezaměstnanosti, jako je mimořádně 

vysoká nezaměstnanost mladých lidí v 

přeshraničních regionech; 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – návětí – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 1a) První odstavec úvodu se mění takto: 

„Provádění politik Unie vyžaduje vysoce 

kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistické 

informace o hospodářské a sociální situaci 

„Provádění politik Unie vyžaduje vysoce 

kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistické 

informace o hospodářské, sociální a 
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a o stavu životního prostředí v Unii a jejich 

složkách na celostátní a regionální úrovni. 

Evropská statistika je pro Evropu rovněž 

nezbytná tím, že široké veřejnosti i 

evropským občanům umožňuje chápat 

demokratický proces a debaty týkající se 

přítomnosti a budoucnosti Unie a zapojit se 

do nich.“ 

územní situaci a o stavu životního 

prostředí v Unii a jejich složkách na 

celostátní a regionální úrovni. Evropská 

statistika je pro Evropu rovněž nezbytná 

tím, že široké veřejnosti i evropským 

občanům umožňuje chápat demokratický 

proces a debaty týkající se přítomnosti a 

budoucnosti Unie a zapojit se do nich.“ 

(http://eur-

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

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – cíle – bod 2 – odrážka 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -1a) Cíl 1 se mění takto: 

„– Cíl 1: poskytovat včas statistické 

informace na podporu rozvoje, 

monitorování a hodnocení politik Unie s 

náležitým zohledněním priorit, při 

zachování rovnováhy mezi oblastmi 

hospodářství, sociálních věcí a životního 

prostředí a při uspokojování potřeb 

širokého okruhu uživatelů evropské 

statistiky, včetně ostatních rozhodujících 

činitelů, výzkumných pracovníků, podniků 

a evropských občanů obecně, a to 

hospodárným způsobem bez zbytečného 

překrývání činností;“ 

„– Cíl 1: poskytovat včas statistické 

informace na podporu rozvoje, 

monitorování a hodnocení politik Unie s 

náležitým zohledněním priorit, při 

zachování rovnováhy mezi oblastmi 

hospodářství, sociálních věcí, územní 

působnosti a životního prostředí a při 

uspokojování potřeb širokého okruhu 

uživatelů evropské statistiky, včetně 

ostatních činitelů s rozhodovací 

pravomocí, výzkumných pracovníků, 

podniků a evropských občanů obecně, a to 

hospodárným způsobem bez zbytečného 

překrývání činností.“ 

(http://eur-

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

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.1 – odst. 1 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a) V bodě 1.1 se první odstavec nahrazuje 

tímto: 

Potvrzením strategie Evropa 2020 na 

zasedání Evropské rady v červnu 2010 byla 

do značné míry zformována strategická 

agenda pro politiky Unie a členských států 

v nadcházejících letech. Tato agenda 

stanoví řadu hlavních cílů a stěžejních 

iniciativ, pro něž je třeba v ESS poskytnout 

statistické ukazatele v řadě oblastí (tj. pro 

zlepšování podmínek pro inovace, výzkum 

a vývoj, podporu zaměstnanosti, plnění 

cílů Unie v oblasti změny klimatu a 

energie, účinnost zdrojů, zvyšování úrovně 

vzdělávání včetně mobility ve vzdělávání, 

aktivní a zdravé stárnutí a podporu 

sociálního začleňování snižováním 

chudoby).“ 

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění na zasedání Evropské rady v 

červnu 2010 byla do značné míry 

zformována strategická agenda pro politiky 

Evropské unie a členských států v 

nadcházejících letech. Tato agenda stanoví 

řadu hlavních cílů a stěžejních iniciativ, 

pro něž je třeba v ESS poskytnout 

statistické ukazatele v řadě oblastí (tj. pro 

zlepšování podmínek pro inovace, výzkum 

a vývoj, podporu kvalitních pracovních 

míst, podporu rovného zacházení s ženami 

a muži, plnění cílů EU v oblasti změny 

klimatu a energie, účinnost zdrojů, 

zvyšování úrovně vzdělávání, omezení 

předčasného ukončování školní docházky, 

celoživotní zlepšování odborného 

vzdělávání a mobility ve vzdělávání, 

aktivní a zdravé stárnutí, podporu 

sociálního začleňování a snižování 

chudoby se zvláštním zřetelem k 

zranitelným skupinám). V případě potřeby 

je nezbytné vypracovat statistiky 

rozčleněné podle pohlaví, aby bylo možné 

chápat diskriminační jevy související s 

pohlavím a věnovat zvláštní pozornost 

násilí páchanému na ženách.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=EN) 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.1 – cíl 1.1.1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovat kvalitní statistické informace 

pro monitorování provádění strategie 

Evropa 2020, které by měly být k dispozici 

včas. Nové ukazatele vycházejí v co 

nejvyšší míře z dostupných statistických 

údajů. 

Poskytovat kvalitní a spolehlivé statistické 

informace pro monitorování provádění 

strategie Evropa 2020, které musí být včas 

k dispozici pro účely evropského 

semestru. Nové ukazatele vycházejí v co 

nejvyšší míře z dostupných statistických 

údajů. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN) 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.1 – cíl 1.1.1 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 aa) V cíli 1.1.1 se druhý odstavec 

nahrazuje tímto: 

Tento cíl bude naplňován poskytováním: Tento cíl bude naplňován: 

– aktualizovaných hlavních cílových 

ukazatelů pro strategii Evropa 2020 (v 

oblasti zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, 

inovací, energie a změny klimatu, 

vzdělávání, životního prostředí, sociální 

ochrany, sociálního začleňování a 

chudoby) na internetových stránkách 

Komise (Eurostatu), 

– poskytováním aktualizovaných hlavních 

cílových ukazatelů pro strategii Evropa 

2020 (v oblasti zaměstnanosti, výzkumu a 

vývoje, inovací, energie a změny klimatu, 

vzdělávání, životního prostředí, sociální 

ochrany, sociálního začleňování, snižování 

chudoby a rovněž rovného zacházení s 

ženami a muži) na internetových stránkách 

Eurostatu, 

– statistik na podporu monitorování 

realizace stěžejních iniciativ strategie 

Evropa 2020, 

– zpřístupněním statistik na podporu 

monitorování realizace stěžejních iniciativ 

strategie Evropa 2020; 

 – začleněním cílů strategie cílů 

udržitelného rozvoje OSN do nových 

statistických produktů; 

– dalších ukazatelů, které slouží jako vstup 

pro hodnocení ex ante a ex post zaměřená 

na hospodářskou, sociální a 

environmentální politiku Unie, a 

– poskytováním dalších ukazatelů, které 

slouží jako vstup pro hodnocení ex ante a 

ex post zaměřená na hospodářskou, 

sociální, územní a environmentální politiku 

Unie v rámci strategie Evropa 2020, 

pokud jde o cíle týkající se růstu, 
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zaměstnanosti, snižování chudoby a 

sociální vyloučení; 

– ukazatelů zaměstnanosti rozlišujících 

mezi částečným a plným úvazkem a 

ukazatelů nezaměstnanosti, které berou v 

potaz osoby účastnící se aktivačních 

politik, jako je odborné vzdělávání. 

– poskytováním ukazatelů zaměstnanosti 

rozlišujících mezi částečným a plným 

úvazkem nebo dalšími úpravami pracovní 

doby a ukazatelů nezaměstnanosti, které 

berou v potaz osoby účastnící se 

aktivačních politik, jako je odborné 

vzdělávání.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN) 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 1 – bod 1 – písm. a b (nové) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.2 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 ab) V bodě 1.2 se první odstavec 

nahrazuje tímto: 

„Krize a napětí na finančních trzích 

zdůrazňují potřebu posílit správu 

ekonomických záležitostí Unie. Unie již 

přijala rozhodné kroky týkající se správy 

ekonomických záležitostí a koordinace a 

některé z nich budou mít významné 

statistické důsledky, které doplní 

probíhající statistické činnosti.“ 

„Krize, napětí na finančních trzích a 

absence integrovanější evropské 

institucionální architektury zdůrazňují 

potřebu posílit správu ekonomických 

záležitostí Unie. Unie přijme další kroky 

týkající se správy ekonomických záležitostí 

a koordinace a některé z nich budou mít 

významné statistické důsledky, které 

doplní probíhající statistické činnosti.“ 

(http://eur-

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

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 3 – odrážka -1 (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) V cíli 1.2.1 se za druhý odstavec 
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doplňuje odrážka, která zní: 

 – „poskytováním statistických vstupů pro 

účinné sledování hospodářských rozdílů, 

které brání hospodářskému růstu“; 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.2.1 – odst. 3 – odrážka 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba)  V cíli 1.2.1 druhém pododstavci se 

třetí odrážka nahrazuje tímto: 

– vývojem a vypracováváním souboru 

ukazatelů k měření konkurenceschopnosti; 

– vývojem a vypracováváním souboru 

ukazatelů k měření konkurenceschopnosti, 

produktivity a k měření dopadu na míru 

zaměstnanosti, nerovnosti, pracovní 

podmínky a mzdy; 

 – poskytováním statistických údajů pro 

posílený Pakt o stabilitě a růstu s 

konkrétním zaměřením na produkci a 

poskytování kvalitních statistik o dluhu a 

schodku veřejných financí při současném 

vypracování ukazatelů, které umožní 

měřit povahu realizovaných investic a 

jejich kvalitu z hlediska udržitelnosti a 

dopadu na růst. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=FR) 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.2 – bod 1.3.1 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 bb) V cíli 1.3.1 se druhý odstavec 

nahrazuje tímto: 

„Posílit ukazatele a dostupné statistické „Posílit ukazatele a dostupné statistické 
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informace o hospodářské globalizaci a 

globálních hodnotových řetězcích pro 

rozhodující činitele v Unii a širokou 

veřejnost.“ 

informace o hospodářské globalizaci a 

globálních hodnotových řetězcích pro 

činitele s rozhodovací pravomocí a širokou 

veřejnost v EU.“ Tyto informace by měly 

napomáhat lepšímu pochopení 

hospodářských, sociálních a 

environmentálních dopadů globalizace.“  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN) 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. b c (nové) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 1 – bod 1.3 – bod 1.3.1 – odst. 2 – odrážka 2 a  (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bc) V cíli 1.3.1 se za druhou odrážku 

vkládá odrážka, která zní: 

 „– analýzou pozitivních a negativních 

dopadů na evropský trh, a zvláště na trh 

práce v Unii;“ 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 2 – bod 2.1 – odst. 1 

 
Platné 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 ekonomických 

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 
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statistik z různých oblastí.“ 

(http://eur-

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

Odůvodnění 

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. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 3 – 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 péče o zdraví, vzdělávání, 

sociálních služeb a sociální ochrany, 

 –  stanovením koncepce pro měření 

hospodářského výkonu, která přesahuje 

sledování HDP jako jediného kritéria.* 

 ____________________ 

 *http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3

217494/5726917/KS-BU-10-002-

EN.PDF/07e0c52e-39c2-4e09-a9ac-

cc8ac99071c6?version=1.0“ 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 3 – odrážka -5 c (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – vytvořením včasných ukazatelů 
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týkajících se občanů, kteří využívají 

přenositelnost sociálních práv z jednoho 

členského státu do jiného 

Odůvodnění 

Evropský parlament se opakovaně vyjádřil, že je důležité, aby byly k dispozici spolehlivé, 

včasné a spolehlivé údaje o občanech využívajících přenositelnost svých práv při pohybu v 

rámci Evropské unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – odrážka 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

dostupností a rozšířením harmonizované 

statistiky týkající se cen bydlení za 

všechny členské státy. 

– dostupností a rozšířením harmonizované 

statistiky týkající se cen bydlení za 

všechny členské státy, a to s ohledem na 

potíže s bydlením a nedostatečný bytový 

fond. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Zvýšit účinnost a efektivitu statistických 

produkčních procesů. 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 

„Zvýšit účinnost a efektivitu statistických 

produkčních procesů. 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, 

celoživotního vzdělávání a dovedností, 

mezinárodních transakcí, globalizace, 

monitorování vnitřního trhu, výzkumu a 

vývoje a inovací a cestovního ruchu. Je 

třeba věnovat zvláštní pozornost 
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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 ekologické, digitální nebo 

sociální ekonomice (jako je zdravotnictví a 

vzdělávání). “ 

dostupnosti údajů v odvětvích průmyslu a 

služeb s vysokou přidanou hodnotou, 

zejména v ekologické, digitální, 

kolaborativní nebo sociální ekonomice 

(jako je zdravotnictví a vzdělávání). “ 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. i – bod -i (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -i)  V cíli 3.2.1 se první odstavec mění 

takto: 

Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 

oblastech sociální politiky, v nichž je 

občan středem zájmu, například o 

životních podmínkách, udržitelnosti, 

sociální soudržnosti, chudobě, 

nerovnostech, demografických výzvách 

(zejména o stárnutí populace a migraci), 

trhu práce, vzdělávání a odborné přípravě 

včetně vzdělávání dětí, vzdělávání 

dospělých, odborné přípravy a mobility 

mladých lidí ve vzdělávání, kultuře, 

tělesných aktivitách, kvalitě života, 

bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 

volném pohybu a vnitřním trhu, mobilitě 

mladých lidí, technologických inovacích a 

volbách nových životních stylů. Tyto 

statistiky jsou ve vhodných případech 

rozčleněny podle pohlaví u skupin, kterým 

tvůrci sociálních politik věnují zvláštní 

pozornost. Priority se stanovují v souladu s 

článkem 6. 

„Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 

oblastech sociální politiky, v nichž je 

občan středem zájmu, například o 

životních podmínkách, udržitelnosti, 

sociální soudržnosti, chudobě, 

nerovnostech, demografických výzvách 

(zejména o stárnutí, vylidňování, 

rozptýlení obyvatelstva a migraci), trhu 

práce, vzdělávání a odborné přípravě 

včetně vzdělávání dětí, vzdělávání 

dospělých, odborné přípravy a mobility 

mladých lidí ve vzdělávání, kultuře, 

tělesných aktivitách, kvalitě života, 

bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 

volném pohybu a vnitřním trhu, mobilitě 

mladých lidí, technologických inovacích a 

volbách nových životních stylů. Tyto 

statistiky jsou ve vhodných případech 

rozčleněny podle pohlaví u skupin, kterým 

tvůrci sociálních politik věnují zvláštní 

pozornost. Priority se stanovují v souladu s 



 

AD\1120990CS.docx 15/19 PE596.765v02-00 

 CS 

článkem 6.“ 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.2.1 – odst. 3 – odrážka 4 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -ia) čtvrtá odrážka se 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, včetně ukazatelů, jako je Giniho 

koeficient a vývoj nejvyšších decilů 

distribuce příjmů, které se stanou 

srovnatelným vnitrostátním hlavním 

ukazatelem, a údajů o nerovnostech v 

přístupu k základnímu zboží a službám a o 

ekonomických nerovnostech,“ 

(http://eur-

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

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 3 – odrážka 7 b a 7 c (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „– vývojem metodiky pro zjišťování 

genderově motivovaného násilí ve 

spolupráci s institucemi Unie působícími v 

této oblasti; 

 – zavedením společného právního základu 

pro sociální statistiky a vytvořením 

společné infrastruktury a společných 

nástrojů.“ 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 
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Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. i – bod ii a (nový) 

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 3 – odrážka 7 d (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iia) za sedmou odrážku se vkládá 

odrážka, která zní: 

 „– stanovením ukazatelů, jež by umožnily 

porovnat náklady na poskytování 

veřejných služeb, zejména v oblasti 

vzdělávání a zdravotnictví, mezi různými 

evropskými regiony;“ 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.2 – bod 3.2.1 – odst. 2 – odrážka 7 e (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iib) za sedmou odrážku se vkládá 

odrážka, která zní: 

 „– poskytováním statistik o typu nabídky 

překládané příjemcům v rámci Iniciativy 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

rozčleněných podle pohlaví;“ 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

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

Nařízení (EU) č. 99/2013 

Příloha I – bod I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3.3.3 – odst. 1 a 

 
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 

V souladu s prioritou Komise „evropská 

energetická unie“ bude kladen zvláštní 

důraz na statistiky týkající se spotřeby 

energie, energetické účinnosti, energie z 

obnovitelných zdrojů, energetické 

závislosti, energetické chudoby a 

bezpečnosti dodávek energie. Dále je 

zapotřebí, aby energetická statistika 
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politiky v oblasti klimatu a energetiky do 

roku 2030, jehož cílem je dosáhnout 

konkurenceschopnějšího, bezpečnějšího a 

udržitelnějšího hospodářství a 

energetického systému Unie. 

podporovala rámec politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030, jehož 

cílem je dosáhnout 

konkurenceschopnějšího, bezpečnějšího a 

udržitelnějšího hospodářství a 

energetického systému Unie. 
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