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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu 

službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených 

a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření 

(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))  

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2014)0379), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0038/2014), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na čl. 284 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 20141, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářkého a měnového výboru (A8-0227/2015), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 3 a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na stanovisko Evropské 

centrální banky1a, 

 _____________________________________ 

                                                 
1 Úř. věst. C 31, 30.1.2015, s. 3. 
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 1aÚř. věst. C 31, 30.1.2015, s. 3. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Statistické informace vysoké kvality 

jsou veřejnou službou, která je zásadní 

pro akademický výzkum a informované 

rozhodování při tvorbě veřejné politiky. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Statistiky Společenství týkající se 

platební bilance, mezinárodního obchodu 

službami a přímých zahraničních investic 

má klíčovou důležitost pro správné 

hospodářské prognózy a informovanou 

tvorbu hospodářské politiky. 

Pozměňovací návrh  4 

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, kterými se doplňují nebo mění 

v určitých legislativních aktech některé 

prvky, které nejsou podstatné, zejména za 

účelem zohlednění hospodářského, 

sociálního a technického vývoje. Komise 

by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené 

pravomoci nepředstavovaly významnou 

(3) Komise by měla mít pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci podle článku 

290 SFEU, kterými se doplňují nebo mění 

v určitých legislativních aktech některé 

prvky, které nejsou podstatné, zejména za 

účelem zohlednění hospodářského, 

sociálního a technického vývoje. Komise 

by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené 

pravomoci nepředstavovaly významnou 
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dodatečnou administrativní zátěž pro 

členské státy nebo respondenty. 

dodatečnou administrativní zátěž pro 

členské státy nebo respondenty, jež by 

nebyla nezbytná pro účely tohoto nařízení, 

a aby neměnily příslušný základní 

koncepční rámec. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy by měla být na 

Komisi přenesena, jestliže je z důvodů 

hospodářských a technických změn nutné 

aktualizovat požadavky na údaje, včetně 

lhůt pro předkládání, jakož i revize, 

rozšíření a omezení datových toků 

uvedených v příloze I, a jestliže je nutné 

aktualizovat definice uvedené v příloze II. 

(6) Pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy by měla být na 

Komisi přenesena, jestliže je z důvodů 

hospodářských a technických změn nutné 

aktualizovat údaje o úrovních 

geografického členění, o úrovních členění 

podle institucionálních oblastí a o 

úrovních členění podle ekonomické 

činnosti uvedené v tabulkách 6, 7 a 8 

přílohy I, a také specifikovat společné 

normy kvality, obsah zpráv o kvalitě a 

požadavky na vypracovávání statistik 

uvedené v čl. 2 odst. 3 a 5, pokud takové 

aktualizace a specifikace ani nezvýší 

zátěž, pokud jde o vypracovávání zpráv, 

ani nezmění základní koncepční rámec. 

Pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy by měla být na 

Komisi přenesena, kdykoli je třeba omezit 

některé požadavky týkající se datových 

toků uvedených v příloze I, pokud takové 

omezení nesníží kvalitu statistiky 

vypracovávané podle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 

pro provádění nařízení (ES) č. 184/2005, 

měly by být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci s cílem přijmout společné 

normy kvality a harmonizovat obsah 

a periodicitu zpráv o kvalitě. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

(8) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 

pro provádění nařízení (ES) č. 184/2005, 

měly by být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci s cílem harmonizovat obsah 

a periodicitu zpráv o kvalitě. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Stávající dobrá operativní spolupráce 

mezi národními centrálními bankami a 

národními statistickými úřady a mezi 

Eurostatem a Evropskou centrální banku je 

výhodou, jež by se měla v rámci 

zlepšování celkové harmonizace a kvality 

statistiky platební bilance, finanční 

statistiky, vládní finanční statistiky, 

makroekonomické statistiky a národních 

účtů zachovat a dále rozvíjet. Národní 

centrální banky by se i nadále úzce 

zapojovaly do přípravy všech rozhodnutí 

týkajících se platební bilance, 

mezinárodního obchodu službami 

a přímých zahraničních investic, a to 

prostřednictvím své účasti v příslušné 

expertní skupině Komise odpovědné za 

platební bilanci, mezinárodní obchod 

službami a přímé zahraniční investice. 

Strategickou spolupráci mezi ESS a ESCB 

koordinuje Evropské statistické fórum, 

které bylo zřízeno na základě memoranda o 

porozumění o spolupráci mezi členy 

Evropského statistického systému a členy 

Evropského systému centrálních bank10 

podepsaného 24. dubna 2013. 

(12) Stávající dobrá operativní spolupráce 

mezi národními centrálními bankami a 

národními statistickými úřady (NSÚ) a 

mezi Eurostatem a Evropskou centrální 

banku je výhodou, jež by se měla v rámci 

zlepšování celkové harmonizace a kvality 

statistiky platební bilance, finanční 

statistiky, vládní finanční statistiky, 

makroekonomické statistiky a národních 

účtů zachovat a dále rozvíjet. Národní 

statistické úřady a národní centrální banky 

by se i nadále úzce zapojovaly do přípravy 

všech rozhodnutí týkajících se platební 

bilance, mezinárodního obchodu službami 

a přímých zahraničních investic, a to 

prostřednictvím své účasti v příslušné 

expertní skupině odpovědné za platební 

bilanci, mezinárodní obchod službami a 

přímé zahraniční investice. Spolupráci 

mezi ESS a ESCB koordinuje Evropské 

statistické fórum, které bylo zřízeno na 

základě memoranda o porozumění o 

spolupráci mezi členy Evropského 

statistického systému a členy Evropského 

systému centrálních bank10 podepsaného 

24. dubna 2013. 
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__________________ __________________ 

10 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/IT

Y_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU

_ESS_ESCB-EN.PDF 

10 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/

mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 

SFEU by měla Komise konzultovat s 

Evropskou centrální bankou právní akty v 

oblastech její působnosti. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Členské státy by měly poskytnout 

nezbytné údaje, aby byly statistiky 

Společenství týkající se platební bilance, 

mezinárodního obchodu službami a 

přímých zahraničních investic 

vypracovány včas, v odpovídající formě a 

v potřebné kvalitě. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Po přijetí nařízení (ES) č. 184/2005 

mezinárodní kapitálové toky zesílily, ale 
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staly se také spletitějšími. V důsledku 

častějšího využívání zvláštních účelových 

jednotek a právních konstruktů 

k směrování kapitálových toků je nyní 

obtížnější tyto toky sledovat a zajistit jejich 

odpovídající vysledovatelnost, aby se 

zabránilo dvojímu nebo vícenásobnému 

započítání. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13b) Ustanovení nařízení (ES) 

č. 184/2005 by proto měla být 

aktualizována s cílem zlepšit 

transparentnost a granularitu v případě 

platební bilance, mezinárodního obchodu 

službami a přímých zahraničních investic 

tím, že se zpřísní požadavky na vykazování 

a zveřejňování ve prospěch nejnovějších 

inovací – ale nejen jich –, jako je 

celosvětový systém identifikačních kódů 

právnických osob, který tvoří součást 

návrhů OECD, jejichž cílem je zlepšit 

oznamování informací o finančních 

účtech, ale i tím, že se uplatní poslední 

právní inovace, jako jsou rejstříky 

posledního skutečného vlastnictví 

zavedené v rámci směrnice o boji proti 

praní peněz. Tyto zvýšené požadavky by 

měly zvýšit analytickou hodnotu statistik 

Unie týkajících se přímých zahraničních 

investic a mohou také přispět ke 

transparentnosti a vysledovatelsnosti 

finančních toků spojených s přímými 

investičními operacemi. 

Odůvodnění 

Odkaz na celosvětový systém identifikačních kódů právnických osob uvedený v tomto 
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pozměňovacím návrhu vychází z příspěvku sdružení německých investičních společností 

(BVI). 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13c) Je-li to metodicky možné, měly by 

statistiky vypracovávané v rámci nařízení 

(ES) č. 184/2005 umožňovat také 

rozlišování přímých zahraničních investic 

do nových projektů (tzv. investice „na 

zelené louce“) od přímých zahraničních 

investic, jejichž výsledkem je převzetí již 

existujících podniků a které v daném 

období nezvyšují tvorbu hrubého kapitálu 

v členském státě ani provozní kapitál 

hospodářské jednotky, jíž se změna 

vlastnictví týká. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13d) Komise (Eurostat) by měla posílit 

spolupráci s dalšími mezinárodními 

organizacemi, které patří mezi přední 

poskytovatele statistik podle tohoto 

nařízení, jako je OECD a Mezinárodní 

měnový fond (MMF), s cílem podporovat 

výměnu odborných poznatků, a tím 

účinně zlepšit kvalitu statistických údajů o 

mezinárodních hospodářských procesech. 

Tato mezinárodní spolupráce by rovněž 

usnadnila vytvoření odpovídajícího 

koncepčního rámce jak pro poslední 

skutečné vlastnictví, tak pro rozlišení mezi 

přímými zahraničními investicemi na 
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zelené louce a převzetími, a může rovněž 

vést k zapojení dalších mezinárodních 

organizací a fór, jako je iniciativa skupiny 

G20 k zaplnění mezer.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13e) Komise (Eurostat) by měla využívat 

ustanovení umožňující jí zveřejnit své 

stanovisko ke kvalitě vnitrostátních 

statistik, zejména má-li pochybnosti o 

přesnosti informací poskytovaných 

v různých typech statistik, jak stanoví 

článek 5 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady 99/2013 o evropském statistickém 

programu na období let 2013 až 20171a. 

 _______________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o 

evropském statistickém programu na 

období let 2013 až 2013 (Úř. věst. L 39, 

9.2.2013, s. 12). 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13f) V zájmu posílení spolupráce mezi 

ESS a ESCB by Komise měla konzultovat 

s Výborem pro měnovou a finanční 

statistiku a statistiku platební bilance 

(CMFB), který byl ustanoven na základě 

rozhodnutí Rady 2006/856/ES ze dne 13. 

listopadu 2006 o zřízení Výboru pro 

měnovou a finanční statistiku a statistiku 
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platební bilance1a, ve všech záležitostech, 

které spadají do jeho působnosti a které 

jsou stanoveny v uvedeném rozhodnutí. 

 ___________________ 

 1a Rozhodnutí Rady 2006/856/ES ze dne 

13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro 

měnovou a finanční statistiku a statistiku 

platební bilance (Úř. věst. L 332, 

30.11.2006, s. 21) 

Odůvodnění 

Jak na to poukazuje ECB ve svém stanovisku, je cílem navrhovaného nařízení zrušení Výboru 

pro platební bilanci zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

184/2005 a přenesení všech pravomocí postupu projednávání ve výborech na Výbor pro 

Evropský statistický systém, v němž nejsou zastoupeny ECB a vnitrostátní centrální banky. 

Úzká spolupráce mezi Evropským statistickým systémem (ESS) a Evropským systémem 

centrálních bank (ESCB) v oblasti platební bilance a statistiky investiční pozice vůči 

zahraničí by měla být posílena prostřednictvím Výboru pro měnovou a finanční statistiku a 

statistiku platební bilance (CMFB).   Výbor CMFB by měl být zejména žádán o stanoviska k 

návrhům nových právních aktů, včetně pozměňovacích právních aktů k platební bilanci a 

souvisejícím statistikám. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 10, jestliže je z důvodů 

hospodářských a technických změn nutné 

aktualizovat požadavky na údaje, včetně 

lhůt pro předkládání, jakož i revize, 

rozšíření a omezení datových toků 

uvedených v příloze I, a jestliže je nutné 

aktualizovat definice uvedené v příloze II. 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

10, jestliže je z důvodů hospodářských a 

technických změn nutné aktualizovat 

požadavky na údaje, úrovně geografického 

členění, úrovně členění podle 

institucionálních oblastí a úrovně členění 

podle ekonomické činnosti uvedené v 

tabulkách 6, 7 a 8 přílohy I, a také 

specifikovat obsah zpráv o kvalitě a 

požadavky na vypracovávání statistik 

uvedené v čl. 2 odst. 3 a 5, pokud takové 
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aktualizace a specifikace ani nezvýší 

zátěž, pokud jde o vypracovávání zpráv, 

ani nezmění základní koncepční rámec. 

 Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

10, kdykoli je nutné omezit některé 

požadavky týkající se datových toků 

uvedených v příloze I, pokud takové 

omezení nesníží kvalitu statistiky 

vypracovávané podle tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 1a) V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje 

tímto: 

1. Členské státy shromažďují informace 

požadované podle tohoto nařízení 

s využitím všech zdrojů, které považují za 

náležité a vhodné. Tyto zdroje mohou 

zahrnovat správní zdroje údajů, například 

obchodní rejstříky. 

1. Členské státy shromažďují informace 

požadované podle tohoto nařízení 

s využitím všech zdrojů, které považují za 

náležité a vhodné. Tyto zdroje mohou 

zahrnovat, aniž by se na ně omezovaly, 

správní zdroje údajů, například obchodní 

rejstříky, včetně centrálních rejstříků 

údajů o posledním skutečném vlastnictví 

společností a jiných právních subjektů, na 

něž odkazuje směrnice o boji proti praní 

peněz, nebo registru EuroGroups (EGR) 

či celosvětového systému identifikačních 

kódů právnických osob (GLEI) a 

obdobných zeměpisně členěných údajů o 

přímých zahraničních investicích 

získaných v rámci iniciativy 

koordinovaného průzkumu přímých 

investic pro MMF. 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise přijme prostřednictvím 

prováděcích aktů společné normy kvality, 

jakož i obsah a periodicitu zpráv o kvalitě, 

s přihlédnutím k důsledkům v oblasti 

nákladů na shromažďování a sestavování 

údajů, jakož i k významným změnám 

týkajícím se shromažďování údajů. 

3. Komise přijme prostřednictvím 

prováděcích aktů periodicitu zpráv o 

kvalitě, s přihlédnutím k důsledkům 

v oblasti nákladů na shromažďování a 

sestavování údajů, jakož i k významným 

změnám týkajícím se shromažďování 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Čl. 4 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) V článku 4 se doplňuje nový odstavec, 

který zní: 

 4a. Komise (Eurostat) přijme 

prostřednictvím prováděcích aktů 

podmínky mezinárodní spolupráce se 

statistickými orgány, včetně spolupráce s 

MMF a OECD, v zájmu podpory 

používání mezinárodních pojmů, 

klasifikací, metod a jiných standardů, a to 

zejména za účelem zvýšení soudržnosti a 

srovnatelnosti statistik vypracovávaných 

v rámci tohoto nařízení na celosvětové 

úrovni. 

Odůvodnění 

Vzorem pro toto ustanovení je obdobné ustanovení článku 5 nařízení 99/2013 o evropském 
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statistickém programu na období let 2013 až 2017. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Článek 5 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 2b) Článek 5 se nahrazuje tímto: 

Článek 5 Článek 5 

Datové toky Datové toky 

Statistika, která má být vypracována, se 

pro účely předávání Komisi (Eurostatu) 

sestavuje podle těchto datových toků: 

1. Statistika, která má být vypracována, se 

pro účely předávání Komisi (Eurostatu) 

sestavuje podle těchto datových toků: 

a) euro ukazatele platební bilance; a) euro ukazatele platební bilance; 

b) čtvrtletní statistika platební bilance; b) čtvrtletní statistika platební bilance; 

c) mezinárodní obchod službami; c) mezinárodní obchod službami; 

d) toky přímých zahraničních investic 

(PZI); 

d) toky přímých zahraničních investic 

(PZI); 

e) stavy přímých zahraničních investic. e) stavy přímých zahraničních investic. 

 2. Statistika, která má být vypracována, je 

souhrnem toků informací pocházejících z 

úplných a spolehlivých zdrojů údajů a 

pokud je to z metodologického hlediska 

možné, vypracovávaná statistika sdružuje 

vynakládané přímé zahraniční investice 

na základě země, v níž sídlí poslední 

skutečný vlastník hospodářské jednotky 

řídící tento tok. 

 3. Pokud je to z metodologického hlediska 

možné a s plným ohledem na článek 20 

nařízení (ES) 223/2009 o evropské 

statistice, vypracovávaná statistika u 

přicházejících přímých zahraničních 

investic rozlišuje v referenčním období 

jednoho roku na jedné straně toky, jejichž 

výsledkem jsou investice do nových 

projektů spojené se zvýšenou tvorbou 
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hrubého kapitálu nebo navýšením 

provozního kapitálu hospodářské 

jednotky, a na straně druhé převzetí již 

existujících podniků, jejichž výsledkem je 

pouze změna vlastnictví hospodářské 

jednotky. 

 4. Do 28. února 2018 přijme Komise akt v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

10 na specifikování metodických 

požadavků nezbytných pro zachování 

statistické kvality a srovnatelnosti statistik 

přímých zahraničních investic 

sestavených podle koncepce posledního 

skutečného vlastnictví a na rozlišení 

přímých zahraničních investic do nových 

projektů od převzetí, přičemž během 

celého tohoto procesu bude zohledněna 

mezinárodní spolupráce.  

 5. Komise po konzultaci s CMFB zahájí 

práci na pilotních studiích, jejichž 

předmětem budou statistiky přímých 

zahraničních investic zohledňující 

koncepci posledního skutečného 

vlastnictví a rozlišující mezi investicemi do 

nových projektů a převzetím již 

existujících podniků. Tyto pilotní studie 

podpoří rozvoj nových metodických 

požadavků uvedených v odstavci 4 a 

posoudí proveditelnost a náklady 

příslušného sběru údajů. Komise může 

prodloužit lhůtu uvedenou v odstavci 4 o 

dva roky, pokud ve zprávě o provádění 

usoudí, že je zapotřebí více času pro  

přijetí aktů v přenesené pravomoci 

uvedených v odstavci 4, nebo případně 

navrhne přezkum tohoto nařízení. Tyto 

pilotní studie podpoří rozvoj nových 

metodických požadavků uvedených v 

odstavcích 2 a 4 a posoudí proveditelnost 

a náklady příslušného sběru údajů.  

 Statistiky vypracované v souladu 

s odstavci 1 až 3 jsou předány Komisi 

(Eurostatu). 

Datové toky dále určuje příloha I. 7. Datové toky uvedené v odstavcích 1 až 3 

jsou po získání stanoviska výboru CMFB 

dále vymezeny v příloze I. 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při výkonu přenesené pravomoci 

uvedené v čl. 2 odst. 3 Komise zajistí, aby 

akty v přenesené pravomoci 

nepředstavovaly významnou dodatečnou 

administrativní zátěž pro členské státy a 

respondenty. 

2. Při výkonu přenesené pravomoci 

uvedené v čl. 2 odst. 3 Komise zajistí, aby 

akty v přenesené pravomoci 

nepředstavovaly dodatečnou 

administrativní zátěž pro členské státy a 

respondenty nad rámec toho, co je nutné 

pro účely tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Čl. 10 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 2 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevznesou 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 nevznesou. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 2 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevznesou 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 nevznesou. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce. 

Pokud je akt v přenesené pravomoci 

vyhlášen těsně před státním svátkem nebo 

během něj, lhůta se počítá ode dne 

prvního celého dílčího zasedání 

Evropského parlamentu následujícího po 

tomto svátku. Časovou lhůtu by v každém 
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případě mělo být možné prodloužit tak, aby 

zahrnovala tři celá dílčí plenární zasedání. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Článek 12 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 4a) Článek 12 se nahrazuje tímto: 

Článek 12 Článek 12 

Zpráva o provádění Zprávy o provádění 

Do 28. února 2010 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

provádění tohoto nařízení. 

Do 28. února 2018 a poté každých pět let, 

nebo kdykoli to před 28. únorem 2018 

bude považovat za nezbytné, předloží 

Komise Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o provádění tohoto nařízení. 

Zpráva zejména: Zpráva zejména: 

a) zaznamená kvalitu zpracovaných 

statistik; 

a) zaznamená kvalitu zpracovaných 

statistik; 

b) vyhodnotí přínos statistik pro 

Společenství, členské státy a poskytovatele 

a uživatele statistických informací 

ze zpracovaných statistik ve vztahu k 

nákladům na takové statistiky;  

b) vyhodnotí přínos statistik pro 

Společenství, členské státy a poskytovatele 

a uživatele statistických informací 

ze zpracovaných statistik ve vztahu k 

nákladům na takové statistiky; 

 ba) vyhodnotí, zda pro přijetí aktů v 

přenesené pravomoci uvedených v čl. 5 

odst. 4 je zapotřebí delšího času; 

c) určí oblasti možného zlepšení a změn, 

které jsou na základě získaných výsledků 

považované za nutné; 

c) určí oblasti možného zlepšení, například 

pokud jde o zajištění větší 

transparentnosti, dostupnosti a 

granularity zpracovaných statistik, ale i 

pokud jde o náklady na vypracovávání 

statistik uvedených v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 

odst. 3, a změn, které jsou na základě 

získaných výsledků považované za nutné; 

d) přezkoumá činnost výboru a doporučí, 

zda by měla být znovu určena oblast 

d) přezkoumá činnost výboru uvedeného 

v článku 11 a doporučí, zda by měla být 
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působnosti prováděcích opatření. znovu určena oblast působnosti 

prováděcích opatření. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 Článek 12a 

 Spolupráce s jinými výbory 

 Ke všem záležitostem, které spadají do 

působnosti Výboru pro měnovou 

a finanční statistiku a statistiku platební 

bilance zřízeného rozhodnutím 

2006/856/ES, si Komise od uvedeného 

výboru vyžádá stanovisko podle 

uvedeného rozhodnutí. 

Odůvodnění 

Jak na to poukazuje ECB ve svém stanovisku, je cílem navrhovaného nařízení zrušení Výboru 

pro platební bilanci zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

184/2005 a přenesení všech pravomocí postupu projednávání ve výborech na Výbor pro 

Evropský statistický systém, v němž nejsou zastoupeny ECB a vnitrostátní centrální banky. 

Úzká spolupráce mezi Evropským statistickým systémem (ESS) a Evropským systémem 

centrálních bank (ESCB) v oblasti platební bilance a statistiky investiční pozice vůči 

zahraničí by měla být posílena prostřednictvím Výboru pro měnovou a finanční statistiku a 

statistiku platební bilance (CMFB).   Zejména by mělo být vyžádáno stanovisko CMFB k 

návrhům nových právních aktů včetně jejich změn a k platební bilanci a s ní spojeným 

statistikám.  

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 c (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Článek 12 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4c) Vkládá se nový článek, který zní: 

 Článek 12b 

 Zveřejňování informací o přímých 

zahraničních investicích 

 1. Eurostat na svých internetových 

stránkách zveřejňuje v samostatné a 

uživatelsky vstřícné části statistické údaje 

o přímých zahraničních investicích pro 

všechny jurisdikce, na něž se vztahuje 

úroveň Geo 6 přílohy I. 

 2. Komise (Eurostat) s plným 

zohledněním článku 20 nařízení (ES) č. 

223/2009 o evropské statistice zveřejní své 

statistiky a přesnou metodiku použitou při 

výpočtech. 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 d (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Příloha I – tabulka 4.1 

 

Původní znění 

Tabulka 4 

Transakce přímých zahraničních investic (včetně důchodů) 

Tabulka 4.1 Finanční transakce přímých investic 

Lhůta pro předání T+9 měsíců 

Periodicita roční  

První sledované období 2013 

 
Saldo 

Čisté pořízení 

finančních 

aktiv 

Čistý přírůstek 

závazků 

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY       

Přímé investice v zahraničí – Transakce Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované 

zisky 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované 

zisky (kromě účastí mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované 

zisky mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Reinvestované zisky Geo 5 Geo 5   

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje (kromě dluhových nástrojů 

mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje mezi sesterskými podniky 

(vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné 

než reinvestované zisky 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné 

než reinvestované zisky (kromě účastí mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné 

než reinvestované zisky mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi 

eurozóny 
Geo 5     

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo 

eurozónu 

Geo 5     

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5     

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Reinvestice zisku Geo 5   Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje (kromě 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi 

eurozóny 
Geo 5 

     

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo 

eurozónu 
Geo 5 

     

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5 
     

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 
      

Přímé investice v zahraničí – Transakce (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 
   

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 
   

(1) Povinné od sledovaného roku 2015. 

Pozměňovací návrh 

4d) V příloze I se tabulka 4.1 mění takto: 

Tabulka 4 

Transakce přímých zahraničních investic (včetně důchodů) 

Tabulka 4.1 Finanční transakce přímých investic 
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Lhůta pro předání T+9 měsíců 

Periodicita roční  

První sledované období 2013 

 Saldo Čisté pořízení 

finančních 

aktiv  

Čistý přírůstek 

závazků 

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY       

Přímé investice v zahraničí – Transakce Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované 

zisky 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované 

zisky (kromě účastí mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti jiné než reinvestované 

zisky mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Reinvestované zisky Geo 5 Geo 5   

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje (kromě dluhových nástrojů 

mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje mezi sesterskými podniky 

(vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné 

než reinvestované zisky 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné 

než reinvestované zisky (kromě účastí mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a ostatní účasti jiné 

než reinvestované zisky mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi 

eurozóny 
Geo 5 

    

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo 

eurozónu 
Geo 5 

    

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5     

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Reinvestice zisku Geo 5   Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje (kromě 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje (kromě 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové nástroje mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné zemi 

eurozóny 
Geo 5 
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Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale mimo 

eurozónu 
Geo 5 

     

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5      

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ       

Přímé investice v zahraničí – Transakce (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5    

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5    

(1) Povinné od sledovaného roku 2015. 

Odůvodnění 

Cílem navrhované změny je poskytnout hrubé informace o přímých investicích do zahraničí a 

domácích přímých investicích včetně příslušných toků výnosů z investic mezi každými z 

členských států a všemi ostatními zeměmi ve světě. Dosud jsou vyžadovány pouze informace o 

čistých investicích (investice v dané zemi minus investice v zahraničí), což snižuje analytickou 

hodnotu podávaných informací. Tyto informace vyžaduje rovněž Mezinárodní měnový fond 

(MMF) v kontextu iniciativy koordinovaného průzkumu přímých investic (CDIS). Kromě toho 

je cílem pozměňovacího návrhu obohacení statistik o přímých investicích do zahraničí a 

domácích přímých investicích kompilací hlavních okruhů sledující přístup založený na 

„konečné hostitelské/investorské zemi“ ke stanovení hostitelské země podniku přímých 

investic do zahraničí a domácí země přímého investora pro přímé investice ze zahraničí, jak 

je stanoví srovnávací definice přímých zahraničních investic podle OECD.  Tyto informace by 

doplňovaly stávající statistiky přímých zahraničních investic sestavené na základě přístupu 

„bezprostřední hostitelská/investorská země“ (IHC/IIC). 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 e (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Příloha I – tabulka 4.2 

 

Původní znění 

Tabulka 4.2 Důchody z přímých investic 

Lhůta pro předání: T + 9 měsíců 

Periodicita: roční 

První vykazované období: 2013 

 Saldo Kredit Debet 

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY    

Přímé investice v zahraničí – Důchody Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dividendy (kromě dividend mezi 

sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dividendy mezi sesterskými podniky 

(vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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vykazující zemi) 

Přímé investice v zahraničí – Reinvestované zisky Geo 5 Geo 5  

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů 

(kromě důchodů z dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy (kromě 

dividend mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v 

jiné zemi eurozóny 
Geo 5 

  

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale 

mimo eurozónu 
Geo 5 

  

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5   

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Reinvestované zisky Geo 5  Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z 

dluhových nástrojů 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z 

dluhových nástrojů (kromě důchodů z dluhových nástrojů mezi 

sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné 

zemi eurozóny Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale 

mimo eurozónu 
Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5   

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ    

Přímé investice v zahraničí – Důchody (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Povinné od sledovaného roku 2015. 

 

 

Pozměňovací návrh 

4e) V příloze I se tabulka 4.2 mění takto: 

Tabulka 4.2 Důchody z přímých investic 

Lhůta pro předání: T + 9 měsíců 

Periodicita: roční 

První vykazované období: 2013 
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 Saldo Kredit Debet 

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY    

Přímé investice v zahraničí – Důchody Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Přímé investice v zahraničí – Dividendy (kromě dividend mezi 

sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dividendy mezi sesterskými podniky 

(vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem ve 

vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Reinvestované zisky Geo 5 Geo 5  

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů 

(kromě důchodů z dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Důchody z dluhových nástrojů mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy (kromě 

dividend mezi sesterskými podniky) 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dividendy mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost není 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v 

jiné zemi eurozóny 
Geo 5 

  

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale 

mimo eurozónu 
Geo 5 

  

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5   

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Reinvestované zisky Geo 5  Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z 

dluhových nástrojů 
Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z 

dluhových nástrojů (kromě důchodů z dluhových nástrojů mezi 

sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody z 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v jiné 

zemi eurozóny Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, ale 

mimo eurozónu 
Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo EU Geo 5   

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ    

Přímé investice v zahraničí – Důchody (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody (1) Geo 5 Geo 5 Geo 5 

(1) Povinné od sledovaného roku 2015. 

 



 

PE554.881v02-00 26/32 RR\1068401CS.doc 

CS 

Odůvodnění 

Cílem navrhované změny je poskytnout hrubé informace o přímých investicích do zahraničí a 

domácích přímých investicích včetně příslušných toků výnosů z investic mezi každými z 

členských států a všemi ostatními zeměmi ve světě. Dosud jsou vyžadovány pouze informace o 

čistých investicích (investice v dané zemi minus investice v zahraničí), což snižuje analytickou 

hodnotu podávaných informací. Tyto informace vyžaduje rovněž Mezinárodní měnový fond 

(MMF) v kontextu iniciativy koordinovaného průzkumu přímých investic (CDIS). Kromě toho 

je cílem pozměňovacího návrhu obohacení statistik o přímých investicích do zahraničí a 

domácích přímých investicích kompilací hlavních okruhů sledující přístup založený na 

„konečné hostitelské zemi/zemi investora“ ke stanovení hostitelské země podniku přímých 

investic do zahraničí a domácí země přímého investora pro přímé investice ze zahraničí, jak 

je stanoví srovnávací definice přímých zahraničních investic podle OECD.  Tyto informace by 

doplňovaly stávající statistiky přímých zahraničních investic sestavené na základě přístupu 

„bezprostřední hostitelská/investorská země“ (IHC/IIC). 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 f (nový) 

Nařízení (ES) č. 184/2005 

Příloha I – tabulka 5.1 

 

Původní znění 

Tabulka 5 

Pozice přímých zahraničních investic 

Tabulka 5.1 – Pozice přímých investic 

Lhůta pro předání: T + 9 měsíců 

Periodicita: roční 

První vykazované období: 2013 

 Saldo Aktiva Závazky 

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY    

Přímé investice v zahraničí Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti (kromě 

dividend mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a účasti mezi sesterskými 

podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje (kromě 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 
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je rezidentem ve vykazující zemi) 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství Geo 6 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a 

ostatní účasti 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a 

ostatní účasti (kromě akcií a ostatních účastí mezi sesterskými 

podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a 

ostatní účasti mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem 

v jiné zemi eurozóny 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, 

ale mimo eurozónu 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo 

EU 

Geo 5   

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové 

nástroje 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové 

nástroje (kromě dluhových nástrojů mezi sesterskými 

podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové 

nástroje mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem 

v jiné zemi eurozóny 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, 

ale mimo eurozónu 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo 

EU 

Geo 5   

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ    

Přímé investice v zahraničí Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Pozměňovací návrh 

4f) V příloze I se tabulka 5.1 mění takto: 

Tabulka 5 

Pozice přímých zahraničních investic 

Tabulka 5.1 – Pozice přímých investic 

Lhůta pro předání: T + 9 měsíců 

Periodicita: roční 

První vykazované období: 2013 
 

 Saldo Aktiva Závazky 

VŠECHNY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY    

Přímé investice v zahraničí Geo 6 Geo 6 Geo 6 
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Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a ostatní účasti (kromě 

dividend mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Akcie a účasti mezi sesterskými 

podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost je 

rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje (kromě 

dluhových nástrojů mezi sesterskými podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice v zahraničí – Dluhové nástroje mezi 

sesterskými podniky (vrcholná kontrolní mateřská společnost 

je rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a 

ostatní účasti 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a 

ostatní účasti (kromě akcií a ostatních účastí mezi sesterskými 

podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Akcie a 

ostatní účasti mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem 

v jiné zemi eurozóny 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, 

ale mimo eurozónu 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo 

EU 

Geo 5   

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové 

nástroje 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové 

nástroje (kromě dluhových nástrojů mezi sesterskými 

podniky) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Dluhové 

nástroje mezi sesterskými podniky (vrcholná kontrolní 

mateřská společnost není rezidentem ve vykazující zemi) 

Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Z toho: Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem 

v jiné zemi eurozóny 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem v EU, 

ale mimo eurozónu 

Geo 5   

Vrcholná kontrolní mateřská společnost je rezidentem mimo 

EU 

Geo 5   

REZIDENTSKÉ JEDNOTKY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ    

Přímé investice v zahraničí Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Přímé investice ve vykazujícím hospodářství Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Odůvodnění 

Cílem navrhované změny je poskytnout hrubé informace o přímých investicích do zahraničí a 

domácích přímých investicích včetně příslušných toků výnosů z investic mezi každými z 



 

RR\1068401CS.doc 29/32 PE554.881v02-00 

 CS 

členských států a všemi ostatními zeměmi ve světě. Dosud jsou vyžadovány pouze informace o 

čistých investicích (investice v dané zemi minus investice v zahraničí), což snižuje analytickou 

hodnotu podávaných informací. Tyto informace vyžaduje rovněž Mezinárodní měnový fond 

(MMF) v kontextu iniciativy koordinovaného průzkumu přímých investic (CDIS). Kromě toho 

je cílem pozměňovacího návrhu obohacení statistik o přímých investicích do zahraničí a 

domácích přímých investicích kompilací hlavních okruhů sledující přístup založený na 

„konečné hostitelské zemi/zemi investora“ ke stanovení hostitelské země podniku přímých 

investic do zahraničí a domácí země přímého investora pro přímé investice ze zahraničí, jak 

je stanoví srovnávací definice přímých zahraničních investic podle OECD.  Tyto informace by 

doplňovaly stávající statistiky přímých zahraničních investic sestavené na základě přístupu 

„bezprostřední hostitelská/investorská země (IHC/IIC). 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního 

obchodu službami a přímých zahraničních investic je součástí celkového rámce EU, který má 

sloužit k monitorování ekonomického vývoje v jednotlivých členských státech a v Unii jako 

celku. Vytváření spolehlivých statistik v těchto oblastech je zvláště důležité pro monitorování 

klíčových parametrů, jako je vývoj u běžných účtů a finančních toků v EU i mimo ni. Tyto 

statistiky tedy pomáhají zajistit soulad hospodářských politik členských států s hlavními 

směry EU a také s právními požadavky vyplývajícími z rámce EU pro správu ekonomických 

záležitostí. Konkrétně jsou spolehlivé statistiky naprosto zásadním východiskem pro proces 

monitorování v rámci postupů při makroekonomické nerovnováze. 

 

Od přijetí původního nařízení a jeho následných změn mezinárodní kapitálové toky zesílily, 

ale staly se také spletitějšími. Konkrétně, v důsledku častějšího využívání zvláštních 

účelových jednotek a právních konstruktů k směrování kapitálových toků je nyní obtížnější 

tyto toky sledovat, zajistit jejich odpovídající vysledovatelnost a zabránit dvojímu nebo 

vícenásobnému započítání, a proto je těžší bojovat proti daňovým únikům a agresivnímu 

daňovému plánování. 

 

V této souvislosti by měla být ustanovení nařízení (ES) č. 184/2005 přezkoumána ve snaze 

splnit dvojí cíl. 

 

Zaprvé, revize nařízení (ES) č. 184/2005 je skvělou příležitostí ke zlepšení transparentnosti a 

granularity v případě platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých 

zahraničních investic a také k využití nejnovějších právních inovací k tomu, aby se tyto 

statistiky staly spolehlivějším nástrojem pro rozhodnutí na poli hospodářské politiky. 

 

Zadruhé, jak upozornila i Komise, je třeba nařízení (ES) č. 184/2005 aktualizovat, aby bylo 

zajištěno jeho sladění s pravidly SFEU pro to, v jakých případech svěřit Komise pravomoci  

přijímat akty v přenesené pravomoci a/nebo prováděcí akty. 

 

Za těchto okolností se bude tato zpráva věnovat následujícím klíčovým bodům.  

 

1. Zlepšení transparentnosti a granularity statistiky týkající se platební bilance, 

mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic  

 

Transparentnost a granularita týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a 

přímých zahraničních investic by se mohla výrazně zlepšit přísnějšími požadavky na 

vykazování a zveřejňování, aby byl lepší přehled o hrubých kapitálových tocích a byly 

využity nejnovější inovace, jako je celosvětový systém identifikačních kódů právnických 

osob, který je součástí rámce Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

jehož cílem je zlepšit oznamování informací o finančních účtech. Nedávno vytvořené rejstříky 

posledního skutečného vlastnictví zavedené v rámci směrnice o boji proti praní peněz a 

databáze vytvořené v rámci iniciativy koordinovaného průzkumu přímých investic pro MMF 

jsou také důležitými inovacemi, kterých lze využít ke zlepšení transparentnosti a 

vysledovatelnosti. 
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Statistické údaje zveřejňované v rámci nařízení (ES) č. 184/2005 by měly umožňovat také 

rozlišování přímých zahraničních investic do nových projektů (tzv. investice „na zelené 

louce“) od přímých zahraničních investic, jejichž výsledkem je převzetí již existujících 

podniků a které v referenčním období jednoho roku nezvyšují tvorbu hrubého kapitálu 

v členském státě ani provozní kapitál hospodářské jednotky, jíž se změna vlastnictví týká. 

 

Komise (Eurostat) by také měla zintenzivnit svou spolupráci s dalšími mezinárodními 

organizacemi, které jsou významnými poskytovateli statistických údajů, kterých se týká toto 

nařízení, například s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a 

s Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Takováto zesílená spolupráce by napomohla 

výměně odborných poznatků, a tak by se skutečně zvýšila kvalita statistik týkajících se 

platební bilance. 

 

Konečně, Komise (Eurostat) by měla na jedné straně zlepšit kvalitu zveřejňovaných údajů, 

pokud jde statistiky týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých 

zahraničních investic.  A na straně druhé by také měla využívat ustanovení umožňující jí 

zveřejnit své stanovisko ke kvalitě vnitrostátních statistik, zejména má-li pochybnosti 

o přesnosti informací poskytovaných v různých typech statistik, jak stanoví článek 5 nařízení. 

 

2. Sladění nařízení (ES) č. 184/2005 s ustanoveními Lisabonské smlouvy 

 

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) rozlišuje mezi pravomocemi, které mohou být 

na Komisi přeneseny za účelem přijímání nelegislativních aktů s obecnou působností, kterými 

se doplňují nebo mění některé prvky určitého legislativního aktu, které nejsou podstatné, jak 

je stanoveno v čl. 290 odst. 1 SFEU (akty v přenesené pravomoci), a prováděcími 

pravomocemi svěřenými Komisi, je-li třeba zajistit jednotné podmínky pro provádění právně 

závazných aktů Unie, jak je stanoveno v čl. 291 odst. 2 SFEU (prováděcí akty). 

 

Revize, rozšíření a omezení datových toků podle přílohy I nelze považovat za prvky, které 

nejsou podstatné a které má doplňovat a pozměňovat Komise; naopak, jedná se o činnosti, 

které se dotýkají základních prvků předmětu daného aktu. Tyto prvky by proto měly být 

v případě potřeby revidovány formou legislativních návrhů přijímaných spolutvůrci právních 

předpisů. Stejným myšlenkovým postupem jsou zprávy o kvalitě prvky daného legislativního 

aktu, které nejsou podstatné, a Komisi by tudíž měly být svěřeny pravomoci přijímat akty 

v přenesené pravomoci, které upřesní obsah takových zpráv – podoba těchto zpráv by tedy 

neměla být stanovována prováděcími akty, jak původně navrhovala Komise. 

 

Konečně, je třeba patřičně zohlednit státní svátky a další přerušení pracovních období 

Parlamentu a Rady a prodloužit odpovídajícím způsobem příslušné lhůty, aby bylo zajištěno 

řádné projednání aktu v Evropském parlamentu a v Radě. 
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