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Pozměňovací návrh 15
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Spolehlivé empirické údaje a statistiky 
mají pro měření dosaženého pokroku 
a vyhodnocení účinnosti politik 
a programů Unie zásadní význam, 
především v kontextu strategie EU 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Podle uvedeného nařízení by měl 
Evropský statistický program poskytnout 
rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle 
akcí plánovaných na dobu nepřekračující
pět let. Měl by stanovit priority, které se 
týkají potřeb informací za účelem 
provádění činností Evropské unie. Tyto 
potřeby by měly být posuzovány s ohledem 
na zdroje, které jsou na úrovni Unie i na 
vnitrostátní úrovni potřebné k poskytnutí 
požadovaných statistik, a rovněž s ohledem 
na zatížení respondentů a na náklady, které 
v této souvislosti vzniknou respondentům.

(2) Podle uvedeného nařízení by měl 
Evropský statistický program poskytnout 
rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle 
akcí plánovaných na dobu nepřekračující 
pět let. Měl by stanovit priority, které se 
týkají potřeb informací za účelem 
provádění činností Evropské unie. Tyto 
potřeby musí být posuzovány s ohledem na 
zdroje, které jsou na úrovni Unie i na 
vnitrostátní úrovni potřebné k poskytnutí 
požadovaných statistik, a rovněž s ohledem 
na zatížení respondentů a na náklady, které 
v této souvislosti vzniknou respondentům, 
a přitom se musí věnovat zvláštní 
pozornost vztahu mezi cenou a užitkem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 17
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Domnívá se, že provádění programu 
by mělo být příležitostí k vytváření 
harmonizovaných evropských statistik 
a přispívat tak k vývoji, tvorbě a šíření 
společných, srovnatelných a spolehlivých
statistických informací na evropské 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Statistiky vyvinuté, vypracované 
a šířené v rámci tohoto programu by měly
přispívat k provádění politik Evropské unie 
vymezených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie a strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a dalších politik, jimiž se 
zabývají strategické priority Komise pro 
období let 2010–2014 (tj. posílená 
a integrovaná správa ekonomických 
záležitostí, změna klimatu, reformovaná 
zemědělská politika, růst a sociální 
soudržnost, Evropa občanů a globalizace) 
a měly by být podporovány 
prostřednictvím akcí financovaných 
v rámci tohoto programu v případech, kdy 
Evropská unie může být zdrojem jasné 
přidané hodnoty.

(4) Vysoce kvalitní statistiky vyvinuté,
vypracované a šířené v rámci tohoto 
programu jsou zcela zásadní pro 
rozhodování založené na důkazech a měly
by přispívat k provádění politik Evropské 
unie vymezených ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie a strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a dalších politik, jimiž se 
zabývají strategické priority Komise pro 
období let 2010–2014 (tj. posílená 
a integrovaná správa ekonomických 
záležitostí, změna klimatu, reformovaná 
zemědělská politika, růst a sociální 
soudržnost, Evropa občanů a globalizace) 
a měly by být podporovány 
prostřednictvím akcí financovaných 
v rámci tohoto programu v případech, kdy 
Evropská unie může být zdrojem jasné 
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přidané hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k celosvětové finanční 
krizi, která vyústila v hospodářskou krizi, 
je nutné zejména ze statistického hlediska 
prozkoumat dopady na zaměstnance a na 
pracovní místa.

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vysoce kvalitní statistiky jsou rovněž 
nezbytné při napomáhání občanům, aby 
porozuměli EU a začali se zapojovat do 
demokratického procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Navíc je obzvláště nutné ze 
statistického hlediska prozkoumat dopady 
opatření EU a dohod mezi státy a trojkou 
uskutečněných k překonání finanční 
a hospodářské krize na zaměstnance 
a občany. Statistické údaje by k tomuto 
účelu měly být shromážděny tak, aby byl 
zřetelný vývoj v jednotlivých členských 
státech, např. nezaměstnanost, změna 
pracovního místa, změny v sociálních 
transferech a jejich výše, počet a kvalita 
pracovních míst, změna místa pobytu 
v důsledku změny pracovního místa 
v rámci členských států, v rámci EU, 
odchod z EU či příchod do EU, sociální 
transfery, změny ve výši příjmů, profesní 
odborná příprava.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Za čtvrté, situaci ještě více komplikují 
rozpočtová omezení jak na vnitrostátní, tak 
evropské úrovni, jakož i potřeba dále 
snižovat zátěž podniků a občanů.

– Za čtvrté, situaci ještě více komplikují 
rozpočtová omezení jak na vnitrostátní, tak 
evropské úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Mělo by být stanoveno, že program 
bude otevřen účasti zemí Evropského 
sdružení volného obchodu, které se 
účastní Evropského hospodářského 
prostoru (dále jen „země ESVO/EHP“). 
Rovněž by mělo být stanoveno, že program 
bude otevřen účasti jiným zemím, zejména 
zemím v sousedství Evropské unie 
a zemím, které žádají o členství 
v Evropské unii, zemím kandidátským 
nebo zemím, které přistupují k Evropské 
unii.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení bylo vypracováno 
hodnocení ex ante, aby se program
stanovený tímto nařízením zaměřil na 
potřebu účinnosti při dosahování cílů a aby 
byla rozpočtová omezení zohledněna již ve 
fázi koncipování, stejně jako ve fázích 
pozdějších. Měly by být pravidelně 
sledovány a vyhodnocovány hodnota 
a dopad opatření přijatých v rámci 
programu, a to rovněž nezávislými 
vnějšími hodnotiteli. Pro účely hodnocení 
programu byly formulovány měřitelné cíle 
a vyvinuty ukazatele.

(14) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení bylo vypracováno 
hodnocení ex ante, aby se program 
stanovený tímto nařízením zaměřil na 
potřebu účinnosti při dosahování cílů a aby 
byla rozpočtová omezení zohledněna již ve 
fázi koncipování, stejně jako ve fázích 
pozdějších. Měly by být pravidelně 
sledovány a vyhodnocovány hodnota 
a dopad opatření přijatých v rámci 
programu, a to rovněž nezávislými 
vnějšími hodnotiteli, a z jejich výsledků je 
nutné vyvodit potřebné důsledky. Pro 
účely hodnocení programu byly 
formulovány měřitelné cíle a vyvinuty 
ukazatele.

Or. de
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Pozměňovací návrh 25
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje se evropský statistický program na 
období let 2013 až 2017 (dále jen 
„program“).

Zřizuje se evropský statistický program na 
období let 2013 až 2017 (dále jen 
„program“). Program je obsažen v příloze.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program představuje přidanou hodnotu, 
která spočívá v zaručení, že se evropská 
statistika soustředí na informace nutné 
k navrhování, provádění, sledování 
a hodnocení politik Unie. Kromě toho 
přispívá k účinnému využívání zdrojů tím, 
že podporuje akce, které důležitým 
způsobem přispívají k vývoji, tvorbě 
a šíření harmonizovaných, srovnatelných 
a spolehlivých statistických informací.

Program představuje přidanou hodnotu, 
která spočívá v zaručení, že se evropská 
statistika soustředí na informace nutné 
k navrhování, provádění, sledování 
a hodnocení politik Unie. Kromě toho 
přispívá k účinnému využívání zdrojů tím, 
že podporuje akce, které důležitým 
způsobem přispívají k vývoji, tvorbě 
a šíření harmonizovaných, srovnatelných 
a spolehlivých statistických informací, na 
základě jednotných norem a společných 
kritérií hodnocení kvality, jako je zejména 
„relevantnost“, „správnost“, „včasnost“. 
„dostupnost“ a „soudržnost“.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je, aby byl
evropský statistický systém hlavním
poskytovatelem vysoce kvalitních statistik
o Evropě.

1. Obecným cílem programu je zajistit 
a podporovat vysokou kvalitu evropského 
statistického systému, který je 
poskytovatelem vysoce kvalitních statistik
o Evropě.

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je, aby byl
evropský statistický systém hlavním 
poskytovatelem vysoce kvalitních statistik 
o Evropě.

1. Obecným cílem programu je, aby 
evropský statistický systém zůstal hlavním 
veřejným poskytovatelem vysoce 
kvalitních evropských statistik pro tvůrce 
politik, pracovníky veřejné správy, 
podnikatele, občany a další uživatele. 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při statistických činnostech 
uskutečňovaných za účelem provádění 
programu je třeba zohlednit prostředky, 
které mají vnitrostátní statistické úřady 
a Komise k dispozici, a také je třeba 
zohlednit zátěž spojenou s reakcí.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 30
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Cíl 4: Zajistí vytvoření a využívání 
takových nástrojů, které umožní 
přehodnotit priority statistických činností 
tak, aby se zvýšila flexibilita evropského 
statistického programu, a zaručí, aby se 
tento program dokázal včas lépe 
přizpůsobit měnícím se potřebám 
uživatelů. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 31
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cíle zmíněné v tomto článku jsou 
upřesněny v příloze společně s ukazateli 
použitými pro monitorování provádění 
programu. V souladu s nařízením (ES) 
č. 223/2009 podléhají podrobnému 
ročnímu plánování, jehož nedílnou součástí 
bude mechanismus stanovení priorit. Cílů 
je dosahováno v úzké a koordinované 
spolupráci v rámci evropského 
statistického systému, což je partnerství 
mezi statistickým úřadem Unie 
a národními statistickými úřady a jinými 
vnitrostátními orgány.

3. Cíle zmíněné v tomto článku jsou 
upřesněny v příloze společně s ukazateli 
použitými pro monitorování provádění 
programu. V souladu s nařízením (ES) 
č. 223/2009 podléhají podrobnému 
ročnímu plánování, jehož nedílnou součástí 
bude mechanismus stanovení priorit. Cílů 
je dosahováno v úzké a koordinované 
spolupráci v rámci evropského 
statistického systému, což je partnerství 
mezi statistickým úřadem Unie národními 
statistickými úřady a jinými vnitrostátními 
orgány. Program by měl zahrnovat rozvoj 
vhodných nástrojů ke stanovení priorit 
v oblasti statistických činností a zlepšení 
kvality a zvýšení pružnosti Evropského 
statistického systému.
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropské statistiky musí sloužit 
zájmům uživatelů, tvůrcům politik, 
pracovníkům veřejné správy, výzkumným 
pracovníkům, organizacím občanské 
společnosti, podnikům a široké veřejnosti 
a měly by být všem snadno dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení
administrativní zátěže respondentů 
statistických zjišťování. Národní úřady 
a statistický úřad Unie zajišťují, aby byla 
evropská statistika v souladu s evropskými 
normami kvality a sloužila potřebám 
uživatelů, tedy orgánů Evropské unie, vlád, 
regionálních orgánů, výzkumných institucí, 
organizací občanské společnosti, podniků 

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení 
zátěže respondentů statistických zjišťování, 
aby se zaručilo lepší využívání omezených 
zdrojů Unie a členských států. Národní 
úřady a statistický úřad Unie zajišťují, aby 
byla evropská statistika v souladu 
s evropskými normami kvality a sloužila 
potřebám uživatelů, tedy orgánů Evropské 
unie, vlád, regionálních orgánů, 
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a veřejnosti. výzkumných institucí, organizací občanské 
společnosti, podniků a veřejnosti. Zvolené 
priority jsou stanoveny se souhlasem 
členských států. Dále Komise musí 
zavádění nových opatření ospravedlnit 
před Radou a Evropským parlamentem 
a musí jim včas poskytnout všechny 
relevantní informace. 

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení 
administrativní zátěže respondentů 
statistických zjišťování. Národní úřady 
a statistický úřad Unie zajišťují, aby byla 
evropská statistika v souladu s evropskými 
normami kvality a sloužila potřebám 
uživatelů, tedy orgánů Evropské unie, vlád, 
regionálních orgánů, výzkumných institucí, 
organizací občanské společnosti, podniků 
a veřejnosti.

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení 
administrativní zátěže respondentů 
statistických zjišťování. Národní úřady 
a statistický úřad Unie zajišťují, aby byla 
evropská statistika v souladu s evropskými 
normami kvality a sloužila potřebám 
uživatelů, tedy orgánů Evropské unie, vlád, 
regionálních orgánů, výzkumných institucí, 
organizací občanské společnosti, podniků 
a veřejnosti. Stanovení priorit má za cíl 
snížit stávající nároky kladené na 
provádění statistik, a vyvážit tak další 
náklady vzniklé na základě nových 
požadavků spojených s prováděním 
statistik, čehož je nutné dosáhnout 
prostřednictvím úzké spolupráce 
s členskými státy. Při navrhování nových 
statistických činností nebo výrazných 
změn činností stávajících předloží Komise 
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podklady uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení 
(ES) č. 223/2009 o evropské statistice. Je 
třeba posílit spolupráci mezi národními 
statistickými úřady, Evropským 
statistickým úřadem a mezinárodními 
statistickými institucemi s cílem zajistit 
především soudržné a porovnatelné 
statistiky. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 35
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení 
administrativní zátěže respondentů 
statistických zjišťování. Národní úřady 
a statistický úřad Unie zajišťují, aby byla 
evropská statistika v souladu s evropskými 
normami kvality a sloužila potřebám 
uživatelů, tedy orgánů Evropské unie, vlád, 
regionálních orgánů, výzkumných institucí, 
organizací občanské společnosti, podniků 
a veřejnosti.

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované a srovnatelné evropské 
statistiky a aby bylo zaručeno řádné 
fungování evropského statistického 
systému jako celku, což odpovídá zásadám 
integrity, nezávislosti a odpovědnosti. 
Přijímají se vhodná opatření, aby byla 
zaručena řádná koordinace a účinné 
stanovení priorit v systému ESS s cílem 
přispět ke snížení administrativní zátěže 
respondentů statistických zjišťování a také 
účinněji využívat omezených zdrojů na 
úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. 
Národní úřady a statistický úřad Unie 
zajišťují, aby byla evropská statistika 
v souladu s evropskými normami kvality 
a sloužila potřebám uživatelů, tedy orgánů 
Evropské unie, vlád, regionálních orgánů, 
výzkumných institucí, organizací občanské 
společnosti, podniků a veřejnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení 
administrativní zátěže respondentů 
statistických zjišťování. Národní úřady 
a statistický úřad Unie zajišťují, aby byla 
evropská statistika v souladu s evropskými 
normami kvality a sloužila potřebám 
uživatelů, tedy orgánů Evropské unie, vlád, 
regionálních orgánů, výzkumných institucí, 
organizací občanské společnosti, podniků 
a veřejnosti.

Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby byly 
vytvářeny a šířeny vysoce kvalitní 
harmonizované evropské statistiky a aby 
bylo zaručeno řádné fungování evropského 
statistického systému jako celku. Přijímají 
se vhodná opatření, aby byla zaručena 
řádná koordinace a účinné stanovení priorit 
v systému ESS s cílem přispět ke snížení 
administrativní zátěže respondentů 
statistických zjišťování. Národní úřady 
a statistický úřad Unie zajišťují, aby byla 
evropská statistika v souladu s evropskými 
normami kvality a sloužila potřebám 
uživatelů, tedy orgánů Evropské unie, vlád, 
regionálních orgánů, výzkumných institucí, 
organizací občanské společnosti, podniků 
a veřejnosti, v souladu se zásadou volného 
a transparentního přístupu k evropským 
statistikám.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí na provádění tohoto 
programu se stanoví ve výši 299,4 milionů 
EUR, přičemž 57,3 milionů EUR připadá 
na programové období let 2007 až 2013 
a 242,1 milionů EUR na programové 
období let 2014 až 2017.

1. Finanční krytí na zajištění spolehlivých, 
srovnatelných a nákladově efektivních 
statistik se stanoví ve výši 299,4 milionů 
EUR, přičemž 57,3 milionů EUR připadá 
na programové období let 2007 až 2013 
a 242,1 milionů EUR na programové 
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období let 2014 až 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí programu může být také 
přidělováno tak, aby pokrylo výdaje 
potřebné pro zlepšení procesů a zvýšení 
kapacity tvorby vysoce kvalitních statistik
na vnitrostátní úrovni a pro potřeby 
odborného vzdělávání národních 
statistiků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise za účelem provádění programu 
přijímá roční pracovní programy, které 
splňují požadavky článku 17 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a stanoví sledované cíle 
a očekávané výsledky.

Komise za účelem provádění programu 
přijímá roční pracovní programy, které 
splňují požadavky článku 17 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a stanoví sledované cíle 
a očekávané výsledky, v souladu s cíli
uvedenými v článku 4 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Thomas Händel
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise za účelem provádění programu 
přijímá roční pracovní programy, které 
splňují požadavky článku 17 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a stanoví sledované cíle 
a očekávané výsledky.

Komise za účelem provádění programu 
přijímá roční pracovní programy, které 
splňují požadavky článku 17 nařízení (ES) 
č. 223/2009 a stanoví sledované cíle 
a očekávané výsledky. Jednotlivé roční 
plány jsou předkládány Evropskému 
parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha – Úvod – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci jsou v rámci evropského 
statistického systému rozděleny takto: 
statistické úřady členských států 
odpovídají za vypracovávání 
harmonizovaných statistik na vnitrostátní 
úrovni a Eurostat odpovídá za 
vypracování celoevropských statistik 
vycházejících ze statistických údajů 
získaných národními statistickými úřady. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 42
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – Cíle – odst. 1 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Cíl 1: poskytování kvalitních 
statistických informací na podporu rozvoje, 
monitorování a hodnocení politik Evropské 
unie s náležitým zohledněním priorit;

– Cíl 1: poskytování vysoce kvalitních 
statistických informací na podporu rozvoje, 
monitorování a hodnocení politik Evropské 
unie s náležitým zohledněním priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost 
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání 
včetně mobility ve vzdělávání, aktivní 
a zdravé stárnutí a pro podporu sociálního 
začleňování snižováním chudoby).

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání 
včetně prevence předčasného ukončování 
školní docházky a zvyšování počtu 
mladých lidí v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání nebo odborného vzdělávání 
a přípravy, podpory vzdělávání dospělých 
a mobility ve vzdělávání, aktivní a zdravé 
stárnutí a pro podporu sociálního 
začleňování snižováním chudoby, se 
zvláštním ohledem na osoby se zdravotním 
postižením a příslušníky menšin).

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost 
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání 
včetně mobility ve vzdělávání, aktivní 
a zdravé stárnutí a pro podporu sociálního 
začleňování snižováním chudoby).

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj,
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání, 
snižování počtu případů předčasného 
ukončení školní docházky, včetně mobility 
ve vzdělávání, aktivní a zdravé stárnutí 
a pro podporu sociálního začleňování 
snižováním počtu osob žijících v chudobě 
nebo osob, které jsou vystaveny riziku 
chudoby a sociálního vyloučení).

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro 
„inteligentní a udržitelný růst podporující 

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro 
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
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začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost 
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání 
včetně mobility ve vzdělávání, aktivní 
a zdravé stárnutí a pro podporu sociálního 
začleňování snižováním chudoby).

začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost 
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání 
včetně mobility ve vzdělávání, aktivní 
a zdravé stárnutí a pro podporu sociálního 
začleňování snižováním chudoby). Nové 
ukazatele musí vycházet především ze 
stávajících statistických podkladů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 46
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro 
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, plnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, účinnost 
zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání 
včetně mobility ve vzdělávání, aktivní 
a zdravé stárnutí a pro podporu sociálního 

Potvrzením strategie Evropa 2020 pro 
„inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ na zasedání Evropské rady 
v červnu 2010 byl do značné míry 
zformován strategický program pro 
politiky Evropské unie a vnitrostátní 
politiky v nadcházejících letech. Tento 
program stanoví řadu hlavních cílů 
a stěžejních iniciativ, pro něž je třeba 
v systému ESS poskytnout statistické 
ukazatele v řadě oblastí (tj. pro zlepšování 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, 
podporu zaměstnanosti, podporu kvality 
zaměstnání, plnění cílů EU v oblasti 
změny klimatu a energie, účinnost zdrojů, 
zvyšování úrovně vzdělávání včetně 
mobility ve vzdělávání, aktivní a zdravé 
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začleňování snižováním chudoby). stárnutí a pro podporu sociálního 
začleňování snižováním chudoby).

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aktualizovanými hlavními cílovými 
ukazateli pro strategii Evropa 2020 
(v oblasti zaměstnanosti, výzkumu 
a vývoje, inovací, energie / změny klimatu, 
vzdělávání, životního prostředí, sociální 
ochrany a sociálního začleňování), které 
jsou k dispozici na internetových stránkách 
Eurostatu;

– aktualizovanými hlavními cílovými 
ukazateli pro strategii Evropa 2020 
(v oblasti zaměstnanosti, výzkumu 
a vývoje, inovací, energie / změny klimatu, 
vzdělávání, životního prostředí, sociální 
ochrany a sociálního začleňování, boje 
proti chudobě), které jsou k dispozici na 
internetových stránkách Eurostatu;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aktualizovanými hlavními cílovými 
ukazateli pro strategii Evropa 2020 
(v oblasti zaměstnanosti, výzkumu 
a vývoje, inovací, energie / změny klimatu, 
vzdělávání, životního prostředí, sociální 
ochrany a sociálního začleňování), které 
jsou k dispozici na internetových stránkách 
Eurostatu;

– aktualizovanými hlavními cílovými 
ukazateli pro strategii Evropa 2020 
(v oblasti zaměstnanosti, výzkumu 
a vývoje, inovací, energie / změny klimatu, 
vzdělávání, životního prostředí, sociální 
ochrany, sociálního začleňování 
a snižování chudoby), které jsou 
k dispozici na internetových stránkách 
Eurostatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE Group

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 3 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kvalitativními ukazateli zaměstnanosti 
rozlišujícími mezi částečným a plným 
úvazkem, dále kvalitativními ukazateli 
nezaměstnanosti, které vezmou v úvahu 
osoby účastnící se aktivačních politik,
jako je odborné vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.2 – odst. 3 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– robustnějším řízením kvality 
prováděným v produkčním řetězci, které se 
vztahuje také na zdrojové údaje 
o veřejných financích a s nimi související 
pracovní toky v členských státech.

– robustnějším řízením kvality 
prováděným v produkčním řetězci a dále 
vypracováním referenčního rámce pro 
zaručení kvality informací týkajících se 
postupů při nadměrném schodku a jeho 
uplatněním.

Or. fi

Pozměňovací návrh 51
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.2 – odst. 3 – odrážka 4 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– souborem sociálních ukazatelů za 
účelem sledování správy ekonomických 
záležitostí v kontextu strategie EU pro růst 
a zaměstnanost Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky finanční krize, zvýšení 
přeshraničních toků a fragmentace 
produkčních procesů zvýrazňují potřebu 
soudržnějšího rámce a dokonalejšího 
měření globalizované produkce.

Sociální a ekonomické účinky finanční 
krize, zvýšení přeshraničních toků 
a fragmentace produkčních procesů 
zvýrazňují potřebu soudržnějšího rámce 
a dokonalejšího měření globalizované 
produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posílit ukazatele a dostupné statistické 
informace o hospodářské globalizaci 
a globálních hodnotových řetězcích pro 
tvůrce rozhodnutí v EU a širokou 
veřejnost.

Posílit ukazatele a dostupné statistické 
informace o hospodářské globalizaci 
a globálních hodnotových řetězcích pro 
tvůrce rozhodnutí v EU a širokou 
veřejnost. Tyto informace by měly přispět 
k posouzení ekonomických a sociálních 
aspektů globalizace.
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Pozměňovací návrh 54
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.3 – odst. 3 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– analýzou sociálních a ekonomických 
aspektů globalizace, včetně hodnocení 
zaměstnanosti a životní úrovně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ 
VÝKONNOST 

2.1 HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ 
VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářská krize zvýšila potřebu mít 
k dispozici soubor vysoce kvalitních 
makroekonomických ukazatelů, aby bylo 

Hospodářská krize zvýšila potřebu mít 
k dispozici soubor vysoce kvalitních 
makroekonomických ukazatelů, aby bylo 
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možné lépe pochopit a analyzovat 
hospodářské výkyvy, a tím usnadnit 
rozhodovací proces. Vzhledem ke stále 
více globalizované produkci je nezbytné 
vyvinout soudržný rámec, který usnadní 
výklad a integraci statistik z různých 
oblastí.

možné lépe pochopit a analyzovat 
hospodářské výkyvy, mj. i v souvislosti se 
sociálními dopady a nepokoji, a tím 
usnadnit rozhodovací proces. Vzhledem ke 
stále více globalizované produkci je 
nezbytné vyvinout soudržný rámec, který 
usnadní výklad a integraci statistik 
z různých oblastí.

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplnit měření hospodářské výkonnosti 
různými rozměry globalizace, kvality 
života, udržitelnosti životního prostředí, 
zdraví, dobrých životních podmínek 
a sociální soudržnosti. Vyvinout rámec pro 
analýzu globalizované produkce.

Doplnit měření hospodářské výkonnosti 
různými rozměry globalizace, kvality 
života, přístupu ke zboží a službám,
udržitelnosti životního prostředí, zdraví, 
dobrých životních podmínek, sociální 
soudržnosti a sociálního začlenění. 
Vyvinout rámec pro analýzu globalizované 
produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 3 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– satelitními účty vyvinutými alespoň pro 
dvě nové oblasti (např. výzkum a vývoj, 
zdraví, sociální účty);

– satelitními účty vyvinutými alespoň pro 
dvě nové oblasti (např. výzkum a vývoj, 
zdraví, vzdělávání, sociální účty, včetně 
bydlení a přístupu ke službám, sociálního 
začlenění);
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Pozměňovací návrh 59
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 3 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvojem koncepce na měření 
hospodářského výkonu, která přesahuje 
výhradní sledování HDP;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 3 – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytováním údajů takovým způsobem, 
aby byly patrné dopady hospodářské krize 
na zaměstnance a občany v jednotlivých 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 3 – odrážka 6 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zpracováváním údajů takovým 
způsobem, aby byly patrné dopady 
opatření k překonání hospodářské krize 
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na zaměstnance a občany v jednotlivých 
členských státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 5 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– harmonizovanou statistikou týkající se 
bydlení a související statistikou za všechny 
členské státy.

– harmonizovanou statistikou týkající se 
bydlení a související statistikou za všechny 
členské státy, včetně cenové dostupnosti 
a přístupnosti bydlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.2 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– soudržným systémem environmentálních 
účtů vyvinutých jako „satelitní účty“ 
hlavních národních účtů, který poskytuje 
informace o atmosférických emisích, 
spotřebě energie, tocích a zásobách 
materiálních přírodních zdrojů a vody, 
obchodu se základními a kritickými 
surovinami, ekologickém zdanění 
a výdajích na ochranu životního prostředí, 
případně včetně ekologického 
růstu / veřejných zakázek;

– soudržným systémem environmentálních 
účtů vyvinutých jako „satelitní účty“ 
hlavních národních účtů, který poskytuje 
informace o atmosférických emisích, 
spotřebě energie, tocích a zásobách 
materiálních přírodních zdrojů a vody, 
obchodu se základními a kritickými 
surovinami, ekologickém zdanění 
a výdajích na ochranu životního prostředí, 
případně včetně ekologického 
růstu / veřejných zakázek; při vymezování 
oblastí statistiky je nutné přihlížet k cílům 
stanoveným v nařízení (EU) č. 691/2011 
o evropských environmentálních 
hospodářských účtech, které se týkají 
rozvoje nových modulů 
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environmentálních hospodářských účtů; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 64
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšit účinnost a efektivitu produkčních 
procesů. Poskytovat 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 
jednotného 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.

Zvýšit účinnost a efektivitu 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 a dovedností, 
mezinárodních transakcí, globalizace, 
monitorování jednotného 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE Group

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvýšit účinnost a efektivitu produkčních 
procesů. Poskytovat 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 

Zvýšit účinnost a efektivitu produkčních 
procesů. Poskytovat 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 
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transakcí, globalizace, monitorování 
jednotného 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.

transakcí, globalizace, monitorování 
jednotného 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, zvláště 
v ekologických nebo digitálních 
hospodářských odvětvích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.1 – odst. 3 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kvalitními statistikami o hlavních 
oblastech inovací a výsledků výzkumu 
a vývoje poskytnutými prostřednictvím 
rozšířeného používání patentových 
rejstříků a rozšířeného průzkumu 
a statistického použití jednotlivých 
mikrodat;

– vysoce kvalitními statistikami o hlavních 
oblastech inovací a výsledků výzkumu 
a vývoje poskytnutými prostřednictvím 
rozšířeného používání patentových 
rejstříků a rozšířeného průzkumu 
a statistického použití jednotlivých 
mikrodat;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.1 – odst. 3 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– kvalitními statistikami o nabídce 
a poptávce v oblasti cestovního ruchu 
poskytovanými prostřednictvím 
optimalizovaného sběru údajů a údajů 
o cestovním ruchu, které jsou lépe 
integrovány s údaji z jiných oblastí;

– vysoce kvalitními statistikami o nabídce 
a poptávce v oblasti cestovního ruchu 
poskytovanými prostřednictvím 
optimalizovaného sběru údajů a údajů 
o cestovním ruchu, které jsou lépe 
integrovány s údaji z jiných oblastí;
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Pozměňovací návrh 68
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropští občané jsou jádrem velkého počtu 
politik EU. Z toho důvodu je po sociální 
statistice v širším smyslu velká poptávka, 
neboť má podporovat rozhodovací proces, 
ale také pomoci evropským občanům 
posoudit dopad těchto politik na jejich 
životy.

Evropští občané jsou jádrem velkého počtu 
politik EU. Z toho důvodu je po sociální 
statistice v širším smyslu velká poptávka, 
neboť má podporovat rozhodovací proces, 
mj. i propojením sociální statistiky 
s hospodářskými ukazateli, ale také 
pomoci evropským občanům posoudit 
dopad těchto politik na jejich životy.

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 
oblastech sociální politiky, v nichž je 
občan středem zájmu, např. o sociální 
soudržnosti, chudobě, demografických 
výzvách (zejména o starších osobách 
a migraci), trhu práce, vzdělávání 
a odborné přípravě včetně mobility 
mladých lidí ve vzdělávání, kultuře, 
tělesných aktivitách, kvalitě života, 
bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 
volném pohybu a jednotném trhu, mobilitě 
mladých lidí, technologických inovacích 
a volbách nových životních stylů.

Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 
oblastech sociální politiky, v nichž je 
občan středem zájmu, např. o sociální 
soudržnosti, chudobě, demografických 
výzvách (zejména o starších a zdravotně 
postižených osobách, příslušnících 
etnických menšin, např. Romech,
a migraci), trhu práce, vzdělávání 
a odborné přípravě včetně předškolního 
vzdělávání, vzdělávání dospělých 
a mobility mladých lidí ve vzdělávání, 
kultuře, tělesných aktivitách, kvalitě života, 
včetně bydlení a přístupu ke službám,
bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 
volném pohybu a jednotném trhu, mobilitě 
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mladých lidí, technologických inovacích 
a volbách nových životních stylů.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 
oblastech sociální politiky, v nichž je 
občan středem zájmu, např. o sociální 
soudržnosti, chudobě, demografických 
výzvách (zejména o starších osobách 
a migraci), trhu práce, vzdělávání 
a odborné přípravě včetně mobility 
mladých lidí ve vzdělávání, kultuře, 
tělesných aktivitách, kvalitě života, 
bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 
volném pohybu a jednotném trhu, mobilitě 
mladých lidí, technologických inovacích 
a volbách nových životních stylů.

Poskytovat vysoce kvalitní statistiky 
o hlavních oblastech sociální politiky, 
v nichž je občan středem zájmu, např. 
o sociální soudržnosti, chudobě, 
zdravotním postižení, demografických 
výzvách (zejména o starších osobách 
a migraci), trhu práce, vzdělávání 
a odborné přípravě včetně mobility 
mladých lidí ve vzdělávání, kultuře, 
tělesných aktivitách, kvalitě života, 
bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 
volném pohybu a jednotném trhu, mobilitě 
mladých lidí, technologických inovacích 
a volbách nových životních stylů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 
oblastech sociální politiky, v nichž je 
občan středem zájmu, např. o sociální 
soudržnosti, chudobě, demografických 
výzvách (zejména o starších osobách 
a migraci), trhu práce, vzdělávání 

Poskytovat kvalitní statistiky o hlavních 
oblastech sociální politiky, v nichž je 
občan středem zájmu, např. o sociální 
soudržnosti, chudobě, včetně fenoménu 
chudoby zaměstnaných lidí, 
demografických výzvách (zejména 
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a odborné přípravě včetně mobility 
mladých lidí ve vzdělávání, kultuře, 
tělesných aktivitách, kvalitě života, 
bezpečnosti, zdraví, postižení, spotřebě, 
volném pohybu a jednotném trhu, mobilitě 
mladých lidí, technologických inovacích 
a volbách nových životních stylů.

o starších osobách a migraci), trhu práce, 
nezaměstnanosti, vzdělávání a odborné 
přípravě včetně mobility mladých lidí ve 
vzdělávání, kultuře, tělesných aktivitách, 
kvalitě života, bezpečnosti, zdraví, 
postižení, spotřebě, volném pohybu 
a jednotném trhu, mobilitě mladých lidí, 
technologických inovacích a volbách 
nových životních stylů.

Or. el

Pozměňovací návrh 72
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 3 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytováním statistik o povaze a kvalitě 
pracovních míst: kvalitativních ukazatelů 
o zaměstnanosti rozlišujících mezi 
částečným a plným úvazkem, dále 
kvalitativních ukazatelů nezaměstnanosti, 
které vezmou v úvahu osoby účastnící se 
aktivačních politik, jako je odborné 
vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 3 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– poskytováním statistik o přístupu ke 
slušnému a cenově dostupnému bydlení. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 3 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanovením ukazatelů kvality života pro 
měření pokroku společností.

– stanovením ukazatelů kvality života 
včetně bydlení a přístupu ke službám pro 
měření pokroku společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovat kvalitní environmentální 
statistiku na podporu tvorby politiky v EU.

Poskytovat vysoce kvalitní environmentální 
statistiku na podporu tvorby politiky v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovat kvalitní statistiky o energii 
a dopravě na podporu politik EU.

Poskytovat vysoce kvalitní statistiky 
o energii a dopravě na podporu politik EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.3 – odst. 9 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tvorbou a šířením statistik o bezpečnosti 
dopravy, mobilitě cestujících, měření 
silničního provozu a intermodální nákladní 
dopravě.

– tvorbou a šířením statistik o bezpečnosti 
dopravy, mobilitě cestujících a dostupnosti 
různých druhů dopravy, měření silničního 
provozu a intermodální nákladní dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.3 – odst. 9 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– tvorbou a šířením statistik o bezpečnosti 
dopravy, mobilitě cestujících, měření 
silničního provozu a intermodální nákladní 
dopravě

– tvorbou a šířením statistik o bezpečnosti 
a dostupnosti dopravy, mobilitě 
cestujících, měření silničního provozu 
a intermodální nákladní dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Riikka Manner

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský statistický systém čelí důležité 
výzvě: jak poskytovat vysoce kvalitní 
evropskou statistiku, která by uspokojila 
sílící poptávku po statistice v souvislosti 

Evropská komise usiluje o snížení 
nákladů souvisejících s oblastmi statistiky. 
Evropský statistický systém čelí důležité 
výzvě: jak poskytovat vysoce kvalitní 
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s podstatným snížením rozpočtů členských 
států a politikou nulového růstu lidských 
zdrojů v Komisi i v členských státech. 
Vzhledem k těmto omezením zdrojů na 
evropské a vnitrostátní úrovni je důležité 
posílit opatření pro stanovení priorit 
a zjednodušení, což vyžaduje angažovanost 
všech partnerů rámci ESS. Jako nedílná 
součást přípravy ročních pracovních 
programů byl zaveden mechanismus pro 
stanovení priorit a bude prováděn po celou 
dobu trvání programu ESP na období let 
2013–2017. To zahrnuje mimo jiné roční 
přezkum stávajících statistických 
požadavků, které nahrazují administrativní 
mechanismus strategickým přístupem, jenž 
zohledňuje zájmy uživatelů, tvůrců 
a respondentů.

evropskou statistiku, která by uspokojila 
sílící poptávku po statistice v souvislosti 
s podstatným snížením rozpočtů členských 
států a politikou nulového růstu lidských 
zdrojů v Komisi i v členských státech. 
Vzhledem k těmto omezením zdrojů na 
evropské a vnitrostátní úrovni je důležité 
posílit opatření pro stanovení priorit 
a zjednodušení, což vyžaduje angažovanost 
všech partnerů rámci ESS. Jako nedílná 
součást přípravy ročních pracovních 
programů byl zaveden mechanismus pro 
stanovení priorit a bude prováděn po celou 
dobu trvání programu ESP na období let 
2013–2017. Při přípravě pracovních 
programů je třeba brát v úvahu rovněž 
stanovení negativních priorit. To zahrnuje 
mimo jiné roční přezkum stávajících 
statistických požadavků, které nahrazují 
administrativní mechanismus strategickým 
přístupem, jenž zohledňuje zájmy 
uživatelů, tvůrců a respondentů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 80
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupně zavést architekturu ESS, která 
umožní integrovanější tvorbu statistiky 
EU; harmonizovat a normalizovat metody 
tvorby statistiky a metadata; posílit 
horizontální (napříč oblastmi statistiky) 
a vertikální (napříč partnery ESS) integraci 
procesů tvorby statistiky v ESS s ohledem 
na zásadu subsidiarity; a používat 
a integrovat různé zdroje údajů; vytvořit 
víceúčelovou statistiku.

Postupně zavést architekturu ESS, která 
umožní integrovanější tvorbu statistiky 
EU; harmonizovat a normalizovat metody 
tvorby statistiky a metadata; posílit 
horizontální (napříč oblastmi statistiky) 
a vertikální (napříč partnery ESS) integraci 
procesů tvorby statistiky v ESS s ohledem 
na zásadu subsidiarity; a používat 
a integrovat různé zdroje údajů; vytvořit 
víceúčelovou statistiku. Zlepšit aktuální 
dostupnost, respektive častější sběr údajů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 81
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 3 – odst. 2 – odrážka 11 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zlepšení dostupnosti „potřebných 
informací“, tj. podkladových informací 
o shromažďování údajů, o kvalitě údajů 
a používaných metodách, aby uživatelé 
shromážděné údaje lépe chápali. 

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytvořit z ESS první zdroj údajů 
o statistice EU pro všechny uživatele 
a zejména pro veřejné a soukromé tvůrce 
rozhodnutí, a to poskytováním kvalitních 
statistických informačních služeb na 
základě zásad volného přístupu k evropské 
statistice.

Vytvořit z ESS první zdroj údajů 
o statistice EU pro všechny uživatele 
a zejména pro veřejné a soukromé tvůrce 
rozhodnutí, a to poskytováním kvalitních 
statistických informačních služeb na 
základě zásad volného a snadného
přístupu k evropské statistice.

Or. el

Pozměňovací návrh 83
Thomas Händel

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 4 – odst. 6 – odrážka 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– prostřednictvím větší nabídky souborů 
mikrodat pro statistické výzkumné účely.

– prostřednictvím větší nabídky souborů 
mikrodat pro statistické výzkumné účely 
a snadnějšího přístupu k údajům pro 
výzkumné pracovníky.

Or. de


