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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19 
předložené Výborem pro hospodářské a měnové záležitosti

ZPRÁVA Margarita Starkevičiūtė A6-0023/2005
Konjunkturální statistiky

Návrh nařízení
(KOM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 7 A (nový)

(7a) Realizace lisabonské strategie 
na podporu růstu a zaměstnanosti 
předpokládá zmírnění zbytečného zatížení 
podniků a rozšiřování nových technologií, 

Odůvodnění

Tato změna se zaměřuje na okamžité kroky potřebné ke snížení celkového administrativního zatížení a podporuje 
rozvoj norem, které mohou být hnací silou vývoje a šíření nových technologií uvnitř i vně EU, jelikož se jedná o 
otázky, na které klade důraz zpráva skupiny na vysoké úrovni pro lisabonskou strategii vedené předsedou Wimem 
Kokem.

Pozměňovací návrh 2
ČLÁNEK 1, BOD 1

Článek 4 odstavec 2 pododstavec 3 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

Evropské systémy získávání vzorků budou 
vytvořeny pouze v případech, kdy národní 
systémy získávání vzorků neodpovídají 
evropským požadavkům. Účastí 
v evropském systému získávání vzorků 
splní členský stát podmínky pro předložení 
dotčené proměnné nutné vzhledem k cíli 
evropského systému získávání vzorků. 
Evropské systémy získávání vzorků se 
mohou zaměřovat na podmínky, úroveň 

Evropské systémy získávání vzorků budou 
vytvořeny v případech, kdy národní 
systémy získávání vzorků neodpovídají 
evropským požadavkům. Kromě toho 
se mohou členské státy rozhodnout, 
že se budou účastnit evropských systémů 
získávání vzorků, pokud tyto systémy 
dávají možnost zásadním způsobem snížit 
náklady na statistický systém nebo zatížení 
podniků, které jsou výsledkem plnění 



PE 354.202/ 2

CS

podrobnosti členění a lhůty pro předávání 
údajů.    

evropských požadavků. Účastí 
v evropském systému získávání vzorků 
splní členský stát podmínky pro předložení 
dotčené proměnné nutné vzhledem k cíli 
evropského systému získávání vzorků. 
Evropské systémy získávání vzorků se 
mohou zaměřovat na podmínky, úroveň 
podrobnosti členění a lhůty pro předávání 
údajů.

Odůvodnění

Článek byl doplněn tak, aby zahrnoval možnost vytváření evropských vzorkových schémat pro širší spektrum 
proměnných s cílem snížit náklady na statistiku nebo zatížení podniků a rozšířit oblast působnosti evropských 
vzorkových schémat. Navrhovaná úprava by mohla významně snížit požadavky na předávání údajů z malých zemí 
EU, čímž by jim umožnila soustředit se na vypracovávání hlavních souhrnných ukazatelů.

Pozměňovací návrh 3
ČLÁNEK 1, BOD 1

Článek 4 odstavec 2 pododstavec 3 a (nový) (Nařízení (ES) č. 1165/98)

Povinná zjišťování se použijí pro získání 
informací, které v dané chvíli nejsou k 
dispozici (v rámci požadovaných lhůt) z 
jiných zdrojů, například rejstříků; 
zjišťování se podle možnosti provede 
prostřednictvím elektronických dotazníků 
a internetových dotazníků.

Odůvodnění
Tato změna odráží názory podniků (informace o Rakousku, Litvě a Lucembursku ohledně změny nařízení č. 
1165/98 o konjunkturálních statistikách).  Navíc může být hnací silou vývoje a šíření nových technologií uvnitř EU, 
takže bude v souladu s cíli lisabonské strategie pokud jde o realizaci akčního plánu eEurope. S ohledem na 
omezené zdroje malých a středních podniků, zejména v sektoru služeb, jsou zapotřebí další kroky, kterými by se 
snížily požadavky na odesílání údajů z těchto podniků.

Pozměňovací návrh 4
ČLÁNEK 1, BOD 1 A (nový)

Článek 10 odstavec 3 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

(1a) Čl. 10 odst. 3 se nahrazuje takto:
“3. Kvalita proměnných se pravidelně 
kontroluje porovnáváním s ostatními 
statistickými informacemi, přičemž toto 
porovnávání provádí každý členský stát 
a Komise (Eurostat). Proměnné se dále 
zkoumají z hlediska vnitřní 
konzistentnosti.“
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Odůvodnění
Jednou z hlavních starostí uživatelů statistik, včetně ECB, je kvalita souhrnných statistických ukazatelů. Je potřeba 
podniknout ještě další kroky, aby se vyjasnilo rozdělení zodpovědnosti za kvalitu údajů.

Pozměňovací návrh 5
ČLÁNEK 1, BOD 1 B (nový)

Článek 10 odstavec 4 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

(1b) Čl. 10 odst. 4 se nahrazuje takto:
“4. Vyhodnocení kvality se provádí 
srovnáváním přínosu dostupnosti údajů 
s náklady na jejich shromažďování 
a se zatížením podniků, zejména malých. 
Pro potřeby tohoto vyhodnocení předají 
členské státy Komisi na požádání nezbytné 
informace podle jednotné evropské 
metodiky vypracované Komisí v úzké 
spolupráci s členskými státy. “

Odůvodnění
Tato změna bere v potaz doporučení zprávy skupiny na vysoké úrovni pro lisabonskou strategii vedené předsedou Wimem 
Kokem, která zdůrazňuje, že „Evropská komise by měla dále rozvíjet svůj nástroj pro analýzu dopadu legislativních návrhů, 
aby bylo začleňování cíle konkurenceschopnosti a cíle udržitelného rozvoje do těchto návrhů efektivnější.“ Má-li se 
v jednotlivých členských státech dosáhnout lepšího a více harmonizovaného poměřování přínosu dostupnosti údajů náklady na 
jejich shromažďování, musí se vypracovat jednotná metodika.

Pozměňovací návrh 6
ČLÁNEK 1, BOD 1 C (nový)

Článek 12 odstavec 1 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

(1c) Čl. 12 odst. 1 se nahrazuje takto: 
“1. Po konzultaci s Výborem pro 
statistické programy vydá Komise do ...+ 
informační metodickou příručku, která 
vysvětlí pravidla stanovená v přílohách 
a která bude obsahovat vodítka ohledně 
konjunkturálních statistik.
___
+ Šest měsíců po vstupu v platnost 
nařízení (ES) č..../2005, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o 
konjunkturálních statistikách..“

Odůvodnění
Neprodlené vypracování metodických pokynů bude zárukou srovnatelnosti vnitrostátních údajů, významně zvýší 
kvalitu souhrnných statistických ukazatelů a uživatelům informací poskytne dostatečně dlouhé a spolehlivé zpětné 
řady.
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Pozměňovací návrh 7
ČLÁNEK 1, BOD 1 D (nový)

Článek 14 odstavec 2 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

(1d) Čl. 14 odst. 2 se nahrazuje takto:

“2. Do tří let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost, a poté každé tři roky, podá 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o statistikách vypracovaných podle 
tohoto nařízení, zejména o jejich 
relevantnosti a kvalitě a o přezkoumání 
ukazatelů. Zpráva se bude také konkrétně 
zabývat náklady na statistický systém 
a zatížením podniků, které v důsledku 
tohoto nařízení vznikají, ve vztahu k jejich 
přínosu. Podá informaci o osvědčených 
postupech ke zmírnění zatížení podniků 
a označí způsoby snižování nákladů 
a zatížení.“

Odůvodnění

Tato změna klade větší důraz na pravidelné vykazování ze strany Komise a podtrhuje potřebu zabývat se 
přezkoumáním statistických výsledků a také možnostmi snížení nákladů na statistiku a administrativního zatížení 
podniků.

Pozměňovací návrh 8
ČLÁNEK 1, BOD 1 E (nový)

Článek 17, písm. ia) (nové)(Nařízení (ES) č. 1165/98)

(1e) V článku 17 se přidává následující 
text:

„ia) vytvoření evropských systémů 
získávání vzorků (článek 4).“

Odůvodnění

Schválení a implementace evropských vzorových schémat podléhá postupu projednávání ve výborech, proto by měl 
být odkaz na vzorová schémata na tomto místě doplněn.

Pozměňovací návrh 9
PŘÍLOHA A, „ÚROVEŇ PODROBNOSTI ČLENĚNÍ“, BOD 1

Příloha A písmeno f) odstavec 2 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

2. Indexy výroby (č. 110) a výrobní ceny 
(č. 310, 311, 312) v sekci D NACE je dále 

2. Indexy výroby (č. 110) a výrobních cen 
(č. 310, 311, 312) v sekci D NACE je dále 
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nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst 
číselného kódu NACE. Index dovozních 
cen (č. 340) je nutné předávat na úrovni 
tří a čtyř míst číselného kódu CPA. 
Předávané indexy výroby a výrobních cen 
na úrovni tří a čtyř míst musí představovat 
nejméně 90 % celkové přidané hodnoty 
za každý členský stát v sekci D NACE 
v daném základním roce. Předávané 
indexy dovozních cen na úrovni tří a čtyř 
míst musí představovat nejméně 90 % 
celkového dovozu výrobků v sekci D CPA 
za každý členský stát v daném základním 
roce. Tyto proměnné není třeba předávat 
na takto podrobné úrovni členskými státy, 
jejichž celková přidaná hodnota za sekci D 
NACE (nebo dovoz výrobků v sekci D 
CPA) v daném základním roce je méně než 
4 % hodnoty celého Evropské 
společenství.“  

nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst 
číselného kódu NACE. Předávané indexy 
výroby a výrobních cen na úrovni tří a čtyř 
míst musí představovat nejméně 90 % 
celkové přidané hodnoty za každý členský 
stát v sekci D NACE v daném základním 
roce. Tyto proměnné není třeba předávat 
na takto podrobné úrovni členskými státy, 
jejichž celková přidaná hodnota za sekci D 
NACE  v daném základním roce je méně 
než 4 % hodnoty celého Evropské 
společenství.“

Odůvodnění

Návrh Komise zvýšit úroveň podrobnosti členění u proměnné dovozních cen nebyl podpořen proto, aby se omezilo 
zatěžování podniků a statistických úřadů.

Pozměňovací návrh 10
PŘÍLOHA A, „ÚROVEŇ PODROBNOSTI ČLENĚNÍ“, BOD 3

Příloha A písmeno f) odstavec 7 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

7. Proměnnou dovozních cen (č. 340) je 
nutné předávat za průmyslové výrobky 
celkem, sekce C až E CPA a hlavní 
průmyslové oblasti (HPO) definované 
podle nařízení (ES) č. 586/2001 
z produktových skupin CPA.

7. Proměnnou dovozních cen (č. 340) je 
nutné předávat za průmyslové výrobky 
celkem, sekce C až E CPA a hlavní 
průmyslová seskupení (MIG) definovaná 
podle nařízení (ES) č. 586/2001 
z produktových skupin CPA. Proměnnou 
dovozních cen (č. 340) nemusejí předávat 
členské státy, které nepřijaly euro za svou 
měnu.

Odůvodnění

Navrhovaná změna omezuje požadavek předávání indexu dovozních cen na ty členské státy, které přijaly euro jako 
svoji měnu.

Pozměňovací návrh 11
PŘÍLOHA A, „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

Příloha A písmeno j) odstavec 4 (Nařízení (ES) č. 1165/98)
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4. Pro změnu lhůt pro předávání údajů 
o proměnné 110 lze povolit přechodné 
období v délce nejvýše [lhůta se stanoví 
jako 2 roky od vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost]. 

4. Pro změnu lhůt pro předávání údajů 
o proměnné 110 lze postupem podle 
článku 18 povolit přechodné období 
v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 
2 roky od vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost]. 

Odůvodnění

Navrhují se drobné změny, aby text korespondoval s ostatními částmi dokumentu.

Pozměňovací návrh 12
PŘÍLOHA A, „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

Příloha A písmeno j) odstavec 5 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

5. Pro změnu lhůt pro předávání údajů 
o proměnné 210 lze povolit přechodné 
období v délce nejvýše [lhůta se stanoví 
jako jeden rok od vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost].“

5. Pro změnu lhůt pro předávání údajů 
o proměnné 210 lze postupem podle 
článku 18 povolit přechodné období 
v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 
jeden rok od vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost].

Odůvodnění

Navrhují se drobné změny, aby text korespondoval s ostatními částmi dokumentu.

Pozměňovací návrh 13
PŘÍLOHA B, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“, BOD 2

Příloha B písmeno c) odstavec 6 úvodní část (Nařízení (ES) č. 1165/98)

6. Komise stanoví sérii studií, které mají 
členské státy realizovat. Při provádění 
těchto studií se bude brát v úvahu přínos 
sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich 
sběr a zatížení podniků, přičemž se  

6. Členské státy provedou studie 
stanovené Komisí, které budou navrženy 
po konzultaci s členskými státy. 
Při provádění těchto studií se bude brát 
v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu 
k nákladům na jejich sběr a zatížení 
podniků, přičemž se

Odůvodnění

Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

Pozměňovací návrh 14
PŘÍLOHA B, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“, BOD 2

Příloha B písmeno c) odstavec 6 pododstavec 4 (Nařízení (ES) č. 1165/98)
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Postupem podle článku 18 rozhodne 
Komise nejpozději do [lhůta se stanoví 
jako 3 roky od vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost], zda 
se s odvoláním na čl. 17 písm. b) zahrne 
proměnná výrobní ceny s účinností 
od základního roku 2010.

Postupem podle článku 18 rozhodne 
Komise nejpozději do [lhůta se stanoví 
jako 3 roky od vstupu tohoto 
pozměňujícího nařízení v platnost], zda 
se s odvoláním na čl. 17 písm. b) 
proměnná stavební náklady nahradí 
proměnnou výrobní ceny s účinností 
od základního roku 2010.

Odůvodnění

Tato změna usnadňuje budoucí harmonizaci statistických ukazatelů dohodou o výrobní ceně jako společném 
ukazovateli.

Pozměňovací návrh 15
PŘÍLOHA C, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“

Příloha C písmeno c) odstavec 4, úvodní část (Nařízení (ES) č. 1165/98)

4. Komise stanoví sérii studií, které mají 
členské státy realizovat. Při provádění 
těchto studií se bude brát v úvahu přínos 
sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich 
sběr a zatížení podniků, přičemž se

4. Členské státy provedou studie 
stanovené Komisí, které budou navrženy 
po konzultaci s členskými státy. 
Při provádění těchto studií se bude brát 
v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu 
k nákladům na jejich sběr a zatížení 
podniků, přičemž se

Odůvodnění

Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

Pozměňovací návrh 16
PŘÍLOHA D, „SEZNAM PROMĚNNÝCH“, BOD 2

Příloha D písmeno c) odstavec 4 úvodní část (Nařízení (ES) č. 1165/98)

4. Komise stanoví sérii studií, které mají 
členské státy realizovat. Při provádění 
těchto studií se bude brát v úvahu přínos 
sběru údajů ve vztahu k nákladům na jejich 
sběr a zatížení podniků, přičemž se

4. Členské státy provedou studie 
stanovené Komisí, které budou navrženy 
po konzultaci s členskými státy. Při 
provádění těchto studií se bude brát 
v úvahu přínos sběru údajů ve vztahu 
k nákladům na jejich sběr a zatížení 
podniků, přičemž se

Odůvodnění
Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.
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Pozměňovací návrh 17
PŘÍLOHA D, „SLEDOVANÉ OBDOBÍ“

Příloha D písmeno e) odstavec 2 pododstavec 1 (Nařízení (ES) č. 1165/98)

2. Komise stanoví studie, které mají 
členské státy realizovat. Při provádění 
těchto studií se bude brát v úvahu přínos 
zkráceného sledovaného období ve vztahu 
k nákladům na sběr údajů a k zatížení 
podniků s cílem posoudit nezbytnost 
zkrácení sledovaného období pro 
proměnnou hodnotu obratu (č. 120) 
z jednoho čtvrtletí na měsíc;

2. Členské státy provedou studie 
stanovené Komisí, které budou navrženy 
po konzultaci s členskými státy. 
Při provádění těchto studií se bude brát 
v úvahu přínos zkráceného sledovaného 
období ve vztahu k nákladům na sběr údajů 
a k zatížení podniků s cílem posoudit 
nezbytnost zkrácení sledovaného období 
pro proměnnou hodnotu obratu (č. 120) 
z jednoho čtvrtletí na měsíc.

Odůvodnění
Změna umožňuje Komisi připravit po konzultaci s příslušnými členskými státy nezbytné studie proveditelnosti.

Pozměňovací návrh 18
PŘÍLOHA D, „PRVNÍ SLEDOVANÉ OBDOBÍ“

Příloha D písmeno i) druhý odstavec (Nařízení (ES) č. 1165/98)

Prvním sledovaným obdobím pro 
předávání proměnné výrobní ceny č. 310 
je nejpozději první čtvrtletí roku 2005. 
V případě, že se jako základní rok použije 
nejpozději rok 2005, je podle postupu 
článku 18 možné udělit výjimku a za první 
sledované období považovat další rok. 

Prvním sledovaným obdobím pro 
předávání proměnné výrobní ceny č. 310 
je nejpozději první čtvrtletí roku 2006. 
V případě, že se jako základní rok použije 
nejpozději rok 2006, je podle postupu 
článku 18 možné udělit výjimku a za první 
sledované období považovat další rok.

Odůvodnění

Touto změnou se upravuje termín, aby bylo možné sladit požadavky uživatelů (např. ECB) s problémy, se kterými 
se členské státy potýkají v souvislosti se shromažďováním, zpracováním a zveřejňováním údajů.

Pozměňovací návrh 19
PŘÍLOHA D, „PŘECHODNÉ OBDOBÍ“

Příloha D písmeno j) druhý odstavec (Nařízení (ES) č. 1165/98)

Pro proměnnou č. 310 lze postupem podle 
článku 18 povolit přechodné období 
v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 
3 roky od vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost]. Další přechodné 
období v délce jednoho roku lze povolit 
pro zavedení proměnné č. 310 oddílů 63 
a 74 NACE. 

Pro proměnnou č. 310 lze postupem podle 
článku 18 povolit přechodné období 
v délce nejvýše [lhůta se stanoví jako 
3 roky od vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost]. Další přechodné 
období v délce jednoho roku lze postupem 
podle článku 18 povolit pro zavedení 
proměnné č. 310 oddílů 63 a 18 NACE. 
Kromě těchto přechodných období lze 
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postupem podle článku 18 poskytnout 
další přechodné období v délce jednoho 
roku členským státům, jejichž obrat 
v činnostech NACE uvedených pod písm. 
a) Oblast působnosti v daném základním 
roce představuje méně než 1 % hodnoty 
celého Společenství.

Odůvodnění

Doplňuje se odkaz na postup projednávání ve výborech, aby daný odstavec korespondoval s ostatními částmi 
dokumentu. Navrhovaná úprava by mohla významně snížit požadavky na předávání údajů z malých zemí EU, čímž 
by jim umožnila soustředit se na vypracovávání hlavních souhrnných ukazatelů.


