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Pozměňovací návrh 11
Emer Costello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Za účelem účinného boje proti 
diskriminaci, v souladu s článkem 10 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU), a pomoci při zajištění souladu s 
článkem 21 Listiny základních práv 
Evropské unie a za účelem dosažení úplné 
zaměstnanosti a společenského pokroku, 
v souladu s článkem 3 Smlouvy o 
Evropské unii, a sledování pokroku na 
cestě k cílům politik Unie, jako jsou 
hlavní cíle strategie Evropa 2020, je nutno 
mít srovnatelné, spolehlivé a objektivní 
statistické údaje o situaci zaměstnaných, 
nezaměstnaných a osob mimo pracovní 
trh, přičemž musí být respektována 
statistická důvěrnost, soukromí a ochrana 
osobních údajů. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upravuje zpravodajčin pozměňovací návrh č. 1 tím, že doplňuje 
odkazy na Listinu základních práv a na článek 3 SEU, který odkazuje na cíl EU týkající se 
plné zaměstnanosti a společenského pokroku, namísto článku 9 SFEU, který odkazuje na 
požadavek podpory vysoké úrovně zaměstnanosti a přiměřené sociální ochrany.

Pozměňovací návrh 12
Emer Costello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise by měla mít pravomoc přijímat (3) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
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akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků legislativních aktů, které 
nejsou podstatné, zejména aby zohlednila 
hospodářský, sociální a technický vývoj. 
Komise by měla zajistit, aby tyto akty v 
přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní
zátěž pro členské státy nebo respondenty.

akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků legislativních aktů, které 
nejsou podstatné, zejména aby zohlednila 
hospodářský, sociální a technický vývoj. 
Tyto akty v přenesené pravomoci by 
neměly představovat nepřiměřenou
dodatečnou zátěž pro členské státy nebo 
respondenty.

Or. en

Odůvodnění

Není jen úkolem Komise posuzovat dopad aktů v přenesené pravomoci. 2. Pojem „významná 
dodatečná administrativní zátěž“ není vždy negativní a není jasné, jaká „administrativní“ 
zátěž by mohla být uložena respondentům. 3. Původní anglický termín „respondent units“ by 
měl být nahrazen termínem „respondents“, který je použit v čl. 7c odst. 1 (netýká se českého 
znění).

Pozměňovací návrh 13
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků legislativních aktů, které 
nejsou podstatné, zejména aby zohlednila 
hospodářský, sociální a technický vývoj. 
Komise by měla zajistit, aby tyto akty v 
přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou administrativní
zátěž pro členské státy nebo respondenty.

(3) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
290 SFEU za účelem doplnění nebo změny 
některých prvků legislativních aktů, které 
nejsou podstatné, zejména aby zohlednila 
hospodářský, sociální a technický vývoj. 
Komise by měla zajistit, aby tyto akty v 
přenesené pravomoci nepředstavovaly 
významnou dodatečnou zátěž pro členské 
státy nebo respondenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emer Costello
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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 pro politiky Unie 
může být na financování jejich provádění 
poskytnut příspěvek Unie prostřednictvím 
grantů bez výzvy k předkládání návrhů 
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 za účelem
provádění šetření pracovních sil, mohou 
mít formu paušálních částek. Jednou 
z hlavních metod, jak zjednodušit grantové 
řízení, by v této souvislosti mělo být 
využití paušálních částek.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění – „může být poskytnut“ je použito v čl. 7b odst. 2.

Pozměňovací návrh 15
Marian Harkin

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 

(8) Vzhledem k významné roli modulů ad 
hoc šetření pracovních sil při podpoře 
politik Unie bude 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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Emer Costello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Odchylně od čl. 126 odst. 3 písm. e) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, je s ohledem 
na zvýšenou administrativní zátěž
související s dodatečnými informacemi, 
které je třeba shromáždit pro účely šetření 
pracovních sil, jež přispěje k poskytnutí 
ukazatelů pro tři hlavní cíle strategie 
Evropa 2020, nezbytné spolufinancovat 
mzdové náklady vnitrostátních správních 
orgánů, i pokud by příslušný orgán veřejné 
moci podporované opatření vykonával bez 
grantu EU.

(9) Odchylně od čl. 126 odst. 3 písm. e) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, je s ohledem 
na zvýšené pracovní vytížení související 
s dodatečnými informacemi, které je třeba 
shromáždit pro účely šetření pracovních 
sil, nezbytné spolufinancovat mzdové 
náklady vnitrostátních správních orgánů, i 
pokud by příslušný orgán veřejné moci 
podporované opatření vykonával bez 
grantu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9



AM\1001050CS.doc 7/11 PE516.828v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Odchylně od čl. 126 odst. 3 písm. e) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, je s ohledem 
na zvýšenou administrativní zátěž 
související s dodatečnými informacemi, 
které je třeba shromáždit pro účely šetření 
pracovních sil, jež přispěje k poskytnutí 
ukazatelů pro tři hlavní cíle strategie 
Evropa 2020, nezbytné spolufinancovat 
mzdové náklady vnitrostátních správních 
orgánů, i pokud by příslušný orgán veřejné 
moci podporované opatření vykonával bez 
grantu EU.

(9) Odchylně od čl. 126 odst. 3 písm. e) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
o souhrnném rozpočtu Unie, je s ohledem 
na zvýšenou zátěž související 
s dodatečnými informacemi, které je třeba 
shromáždit pro účely modulů ad hoc 
šetření pracovních sil, jež přispěje 
k poskytnutí ukazatelů pro politiky Unie, 
nezbytné spolufinancovat mzdové náklady 
vnitrostátních správních orgánů, i pokud by 
příslušný orgán veřejné moci podporované 
opatření vykonával bez grantu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Emer Costello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) K zajištění právní jistoty je nezbytné, 
aby postupy pro přijímání opatření, které 
byly započaty, avšak nikoli dokončeny 
před vstupem tohoto nařízení v platnost, 
nebyly tímto nařízením dotčeny.

(12) K zajištění právní jistoty je nezbytné
zajistit, aby postupy pro přijímání opatření, 
které byly započaty, avšak nikoli 
dokončeny před vstupem tohoto nařízení v 
platnost, nebyly tímto nařízením dotčeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marian Harkin

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

Unie poskytne národním statistickým 
úřadům a jiným vnitrostátním orgánům 
uvedeným jako určení příjemci v čl. 5 odst. 
2 nařízení (ES) č. 223/2009 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].

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Emer Costello

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

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].

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]. Tyto granty mohou mít 
podobu paušálních částek a jsou 
podmíněny skutečnou účastí členských 
států na provádění modulů ad hoc.

Or. en
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Odůvodnění

Bod odůvodnění 8 stanoví, že tyto granty mohou mít podobu paušálních částek.

Pozměňovací návrh 21
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 7 c – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu přenesené pravomoci v 
souladu s čl. 4 odst. 2 a článkem 7a 
Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené 
pravomoci nepředstavovaly významnou 
dodatečnou administrativní zátěž pro 
členské státy a respondenty.

2. Při výkonu přenesené pravomoci v 
souladu s čl. 4 odst. 2 a článkem 7a 
Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené 
pravomoci nepředstavovaly významnou 
dodatečnou zátěž pro členské státy a 
respondenty. Komise navíc řádně 
odůvodní opatření v těchto zamýšlených 
aktech v přenesené pravomoci a poskytne 
informace za přispění členských států 
ohledně zátěže a nákladů na 
vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 
odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Emer Costello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 7 c – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výkonu přenesené pravomoci v 
souladu s čl. 4 odst. 2 a článkem 7a 
Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené 
pravomoci nepředstavovaly významnou
dodatečnou administrativní zátěž pro 

2. Při výkonu přenesené pravomoci v 
souladu s čl. 4 odst. 2 a článkem 7a
Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené 
pravomoci nepředstavovaly nepřiměřenou
dodatečnou zátěž pro členské státy a 
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členské státy a respondenty. respondenty.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „významná dodatečná administrativní zátěž“ není vždy negativní. 

Pozměňovací návrh 23
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 7 c – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 a článku 
7a se Komisi svěřuje na dobu neurčitou od 
(Úřad pro publikace vloží přesné datum 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení 
v platnost).

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 článku 
7a se Komisi svěřuje na dobu pěti let od 
…*. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.
______________
* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 577/98
Čl. 7 c – odst. 6 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 4 odst. 2 a článku 7a vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 4 odst. 2 a článku 7a vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“

Or. fi


