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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Šetření pracovních sil představuje referenční rámec pro sběr statistických údajů týkajících se 
pracovního trhu v Evropě. 

Hlavní část tohoto šetření je doplněna o „modul ad hoc“, jehož téma se rok od roku mění, a 
například v roce 2013 se tento modul týkal pracovních úrazů a dalších zdravotních problémů 
na pracovišti. Podle Evropské komise (Eurostatu) je hlavní šetření důležité na vnitrostátní i 
evropské úrovni, zatímco tento modul ad hoc slouží zejména k získání nezbytných ukazatelů 
k provádění politických iniciativ především na evropské úrovni, např. evropské strategie 
zaměstnanosti nebo strategie Evropa 2020.

Vzhledem k převážně evropskému rozměru modulu ad hoc a také k administrativním 
nákladům spojeným s výzkumem dalších informací, které se rok od roku mění, měl Eurostat 
v minulosti problémy se zajištěním plné spolupráce členských států a jejich národních 
statistických úřadů při jeho provádění. Šetření však musí probíhat stejným způsobem ve všech 
členských státech, aby mohl Eurostat plně využít údaje získané od vnitrostátních orgánů.

Hlavním cílem tohoto návrhu je kromě sladění s režimem aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů vytvořit právní základ pro budoucí granty pro národní statistické úřady 
v podobě paušálních částek bez výzvy k předkládání návrhů. 

Navrhovatel doporučuje podpořit princip finanční podpory vnitrostátním veřejným orgánům 
na statistické činnosti, které představují skutečnou evropskou přidanou hodnotu, jak to 
navrhuje Komise. Například evropský statistický program na období 2013–2017 již využívá 
podobného principu přiměřeného rozdělení finančních nákladů mezi rozpočty Unie a 
členských států. Výše uvedený modul ad hoc má skutečně zásadní evropský rozměr a pro 
národní statistické úřady představuje značnou pracovní zátěž nad rámec jejich obvyklých 
činností.

Navrhovatel také navrhuje zvážit pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zajistit, aby 
výsledkem tohoto spolufinancování byla skutečná činnost vnitrostátních orgánů v zájmu 
provádění daného modulu ad hoc, v souladu s finančním nařízením a se srovnatelnými 
nařízeními ve statistické oblasti, např. evropským statistickým programem na období 2013–
2017.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k významné roli modulů ad 
hoc šetření pracovních sil při podpoře 
politik Unie se navrhuje, aby byl na 
financování jejich provádění poskytován 
příspěvek Unie prostřednictvím grantů bez 
výzvy k předkládání návrhů. Granty se 
udělí národním statistickým úřadům a 
jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v 
čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 
11. března 2009 týkajícího se evropské 
statistiky. Granty, které se poskytují pro 
účely provádění šetření pracovních sil, 
mohou mít formu paušálních částek. 
Hlavní metodou, jak zjednodušit grantové 
řízení, by v této souvislosti mělo být 
využití paušálních částek.

(8) Vzhledem k významné roli modulů ad 
hoc šetření pracovních sil při podpoře 
politik Unie se navrhuje, aby byl na 
financování jejich provádění poskytován 
příspěvek Unie podle principu 
přiměřeného rozdělení finančních 
nákladů mezi rozpočty Unie a členských 
států. Toto financování proběhne 
prostřednictvím grantů bez výzvy k 
předkládání návrhů, v souladu s čl. 128 
odst. 1 druhým pododstavcem nařízení 
(EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie1. Granty se 
udělí národním statistickým úřadům a 
jiným vnitrostátním orgánům uvedeným v 
čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 
11. března 2009 týkajícího se evropské 
statistiky pod podmínkou, že skutečně 
provedou moduly ad hoc. Granty, které se 
poskytují pro účely provádění šetření 
pracovních sil, mohou mít formu 
paušálních částek. Hlavní metodou, jak 
zjednodušit grantové řízení, by v této 
souvislosti mělo být využití paušálních 
částek.
________________________

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 7 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
7c, pokud jde o další skupinu proměnných 
(dále jen „modul ad hoc“), za účelem 
doplnění informací uvedených v čl. 4 odst. 
1, včetně tématu, referenčního období, 
rozsahu zjišťování (stejného nebo menšího 
než rozsah zjišťování stanovený podle 
článku 3) a lhůty pro předání výsledků 
(která může být jiná než lhůta podle článku 
6).

1. Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 lze 
doplnit o další skupinu proměnných (dále 
jen „moduly ad hoc“). Komise je 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 7c s cílem 
stanovit víceletý program modulů ad hoc s 
upřesněním tématu, referenčního období, 
rozsahu zjišťování (stejného nebo menšího 
než rozsah zjišťování stanovený podle 
článku 3) a lhůty pro předání výsledků 
(která může být jiná než lhůta podle článku 
6).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ve snaze zajistit srozumitelnost a transparentnost přebírá formulaci 
ze stávajícího nařízení č. 577/98 (čl. 4 odst. 2). 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Článek 7 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie může národním statistickým úřadům 
a jiným vnitrostátním orgánům uvedeným 
jako určení příjemci v čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 poskytnout finanční 
podporu na provádění modulů ad hoc 
uvedených v článku 7a v souladu s
článkem X nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XX/XX o 
programu Evropské unie pro sociální 
změny a inovace, [KOM(2011) 609 v 
konečném znění].

V souladu s čl. 128 odst. 1 druhým 
pododstavcem nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 může Unie národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 poskytnout granty bez 
výzvy k předkládání návrhů na provádění 
modulů ad hoc uvedených v článku 7a na 
opatření uvedená v článku X nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
XX/XX o programu Evropské unie pro 
sociální změny a inovace, [KOM(2011) 
609 v konečném znění]. Tyto granty 
mohou mít podobu paušálních částek a 
jsou podmíněny plnou účastí členských 
států na provádění modulů ad hoc.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje výslovnou zmínku využití paušálních částek, jak to 
navrhuje Komise, a také odkaz na čl. 128 odst. 1 finančního nařízení, který stanoví výjimku ke 
zveřejňování výzev k předkládání návrhů pro příjemce stanovené v základním aktu. 
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