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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 byl 
evropský statistický systém, který je 
partnerstvím mezi statistickým úřadem 
Unie a národními statistickými úřady a 
jinými vnitrostátními orgány, i nadále
hlavním poskytovatelem vysoce kvalitních 
evropských statistik pro tvorbu politik a 
širší okruh uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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. Program bude 
zahrnovat vytváření nástrojů, jejichž 
výsledkem bude stanovení priorit v oblasti 
statistických činností, větší pružnost 
Evropského statistického systému a 
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zlepšení schopnosti včas plnit potřeby 
uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 5

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 
zátěže respondentů a lépe využívat 
omezených zdrojů na úrovni Unie a 
vnitrostátní úrovni. Při zavádění nových 
opatření Komise tato opatření řádně 
odůvodní a poskytne informace v souladu 
s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009. 
Národní úřady odpovědné za evropskou 
statistiku a statistický úřad Unie zajišťují, 
aby byla evropská statistika v souladu 
s evropským Kodexem evropské statistiky
a sloužila potřebám uživatelů, tedy orgánů 
Evropské unie, vlád, regionálních orgánů, 
výzkumných institucí, organizací občanské 
společnosti, podniků a veřejnosti, a byla 
obecně založena na jasně stanovených 
prioritách dohodnutých s členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

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 mobility ve vzdělávání, aktivní a 
zdravé stárnutí bez bariér a pro podporu 
sociálního začleňování snižováním 
chudoby).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovat kvalitní statistické informace 
pro monitorování provádění politiky v 
rámci strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.

Poskytovat kvalitní statistické informace 
pro monitorování provádění politiky v 
rámci strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Nové ukazatele mají v co 
nejvyšší míře vycházet z dostupných 
statistických údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vytvořením databáze pro měření růstu a 
produktivity;

vytvořením databáze pro měření růstu;

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření databáze pro měření produktivity by bylo přínosem pro uživatele, její zřízení by 
však vyžadovalo mnoho zdrojů ze strany subjektů, které zpracovávají údaje, což není 
v souladu s požadavkem snižování administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 2 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

harmonizací odpovídajících účetních a 
statistických pojmů;

Or. en

Odůvodnění

To by vedlo ke snížení zatížení respondentů a zvýšení účinnosti využívání administrativních 
údajů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 2 – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vytvořením koncepčního rámce pro 
měření kvality života a blahobytu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 2.1 – odst. 3 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

harmonizovanou statistikou týkající se 
bydlení, včetně jeho dostupnosti, a 
související statistikou za všechny členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.2 – odst. 2 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

poskytováním statistik o bezpečnosti, 
zdraví a postižení;

poskytováním statistik o bezpečnosti, 
zdraví a postižení, včetně dostupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha – kapitola I – bod 3.3 – odst. 6 – 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, měření silničního provozu a 
intermodální nákladní dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 3 – odst. 1 – odrážka 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

větším využitím a dostupností
harmonizovaných metodik (včetně přístupů 
ke sběru údajů, v nichž se slučují různé 
způsoby) a harmonizovaných metadat;

vytvářením metodických norem s cílem 
zlepšit využití a dostupnost
harmonizovaných metodik (včetně přístupů 
ke sběru údajů, v nichž se slučují různé 
způsoby) a harmonizovaných metadat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha – kapitola II – bod 5 – odst. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nabídkou programů odborné přípravy 
zaměřených na potřeby uživatelů;

nabídkou programů odborné přípravy 
zaměřených na potřeby uživatelů a 
občanů;

Or. en


