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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o statistickém programu 
Společenství na období 2008 až 2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427 – 2006/0229(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0687)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 285 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0427/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a na stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 6 odst. 1

1. Během třetího roku provádění programu 
připraví Komise prozatímní zprávu 
o pokroku a předloží ji Výboru pro 
statistické programy.

1. Během třetího roku provádění programu 
připraví Komise prozatímní zprávu 
o pokroku a předloží ji Výboru pro 
statistické programy a Evropskému 
parlamentu. Takový přezkum zahrnuje:
a) v případě potřeby návrh Komise na 
sladění cyklu vypracovávání statistického 
programu Společenství s cyklem voleb do 
Evropského parlamentu do roku 2014 a 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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soulad s každou budoucí změnou Smlouvy 
o ES;
b) analýzu dopadů na 
konkurenceschopnost MSP, které 
způsobilo navržené snížení 
administrativního zatížení, zejména pokud 
jde o podávání zpráv Intrastatu, jak 
Komise navrhla ve sdělení o snížení 
zatížení při plnění zpravodajské 
povinnosti, zjednodušení a stanovení
priorit v oblasti statistiky Společenství;
c) zvláštní pozornost je nutno věnovat 
v rámci plánovaného přezkumu 
problematice týkající se potřebných 
souborů údajů, nástrojů a metodik, které 
slouží jako základ pro vypracování 
nestranné a objektivní analýzy sociálních 
a ekonomických dopadů důležitých 
oblastí, které vyžadují neustálé sledování 
a přezkum, jako např. finanční výhledy, 
řádné provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu1, společná zemědělská politika a Pakt 
stability a růstu;
d) nové politické oblasti, jako inovace, 
energetika, migrace a poskytování
rozpočtových údajů, které je nutno
začlenit do plánovaného statistického 
přezkumu v roce 2010, aby byl vytvořen
nestranný objektivní soubor údajů 
sloužící jako základ pro hodnocení vývoje 
v dotyčných nových oblastech;
e) sdílení finanční zátěže mezi rozpočtem 
EU a rozpočty členských států týkající se 
provádění programu a rovněž 
institucionální kapacity členských států, 
které je nutno také řádně analyzovat a 
zohlednit přitom zájmy členských států, 
jež přistoupily k Evropské unii v roce 2004 
a 2007.
_________
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. OBECNÉ SOUVISLOSTI

Navrhovaný pětiletý program na období 2008–2012 je sedmým střednědobým pracovním 
programem svého druhu, který připravil Eurostat. Cílem každého programu bylo poskytnout 
přehled strategií, priorit a pracovních plánů, s nimiž se počítá na příslušné plánovací období.
Současný plán, který se týká období 2003–2007, byl iniciován rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002. Pětileté programy podporují 
roční programy, které uvádějí podrobnější pracovní cíle pro každý rok.

Nařízení Rady (ES) č. 322/971 o statistice Společenství vyžaduje, aby byl připraven statistický 
program Společenství, „který vymezuje metody, hlavní oblasti a cíle činností, s nimiž se 
počítá na dobu nepřesahující pět let“.

Navrhované rozhodnutí nyní podléhá postupu spolurozhodování podle článku 285 Smlouvy o 
Evropském společenství.

2. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

Důvodová zpráva k návrhu Komise obsahuje obecné připomínky týkající se programu. Tento 
dokument je rozdělen stejně jako předchozí programy předložené Parlamentu a skládá se 
z těchto částí:

a) Důvodová zpráva

Vysvětlení obecných souvislostí předkládaného návrhu;

b) Právní akt

Podstatné složky právního rámce;

c) Příloha 1: Metody

Priority a způsob jakým má Komise v úmyslu řídit roční operační programy;

d) Příloha II: Cíle a činnosti

Po části týkající se průřezových statistických činností, které podporují celkové politické 
priority Společenství, následuje popis statistické práce naplánované ve zprávě pro každou
z 20 hlav Smlouvy. V příloze je popsána práce, která se bude provádět v oddílech „právní 
rámec“, „současná situace“ a „hlavní iniciativy pro období 2008–2012“.

e) Finanční výkaz

  
1 Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.
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Tato část obsahuje tabulku shrnující hlavní aspekty programu a alokaci navrhovaných zdrojů, 
a to v členění podle let a druhu zdroje. K tabulce je připojen text, které se mj. zabývá 
otázkami sledování a hodnocení a rovněž opatřeními proti podvodům.

3. Poznámky zpravodaje

Zpravodaj výboru z valné části schvaluje návrhy předložené Komisí. Navrhuje však tyto 
změny:

Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady 322/1997 vyžaduje, aby časový interval statistického programu 
Společenství nebyl delší pěti let. V současné době se cyklus vypracovávání statistického 
programu Společenství neshoduje ani s legislativním cyklem Evropského parlamentu, ani 
s cyklem Komise. Proto se navrhuje, aby v rámci plánovaného přezkumu v roce 2010, jež je 
v souladu s nařízením Rady 322/1997, Komise předložila návrhy na sladění těchto dvou cyklů 
počínaje rokem 2014. Tento návrh odpovídá přání Evropského parlamentu, aby byl 
legislativní cyklus sladěn s cyklem rozpočtovým.

Je zapotřebí zajistit, aby složitý soubor údajů, jenž je výstupem statistického programu 
Společenství, zůstal relevantním a koherentním a aby se byrokracie spojená se sběrem údajů 
nestala administrativním zatížením, zejména pokud jde o MSP, neboť to by bylo v rozporu 
s Lisabonskou strategií a se záměrem – schváleným členskými státy – snížit byrokracii o 25 
%. Z tohoto důvodu je naprosto nutné, aby návrhy týkající se snížení zatížení při plnění 
zpravodajské povinnosti, zjednodušení a stanovení priorit v oblasti statistiky, které předložila 
Komise ve svém sdělení, byly uplatněny včas. Proto se navrhuje, aby plánovaný přezkum 
v roce 2010 provedl hodnocení dopadů na konkurenceschopnost MSP, které způsobilo 
navržené snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti, zjednodušení a stanovení priorit 
v oblasti statistiky Společenství (KOM (2006) 693), zejména s ohledem na poskytování údajů 
Intrastatu.

Vedle toho má zpravodaj ještě tyto připomínky:

S ohledem na záměr nalézt řešení patové situace s Ústavou do června 2009, odsouhlasený na 
prosincovém summitu EU v roce 2005, bude při navrženém tříletém přezkumu v roce 2010 
zapotřebí upravit rozdělení podle odvětví na seznamu úkolů („hlavy“) v příloze II, neboť ty 
jsou v současné době založeny na hlavách Niceské smlouvy.

Klasifikace NACE 2 nahradí do roku 2008 klasifikaci NACE 1. Avšak vnitrostátní statistické
úřady ji přijmou v plném rozsahu teprve v roce 2011. Nutnost pracovat současně ve dvou 
systémech bude pro vnitrostátní statistické úřady představovat rozpočtové zatížení do doby, 
než se jim podaří dosáhnout úrovně koherentního a konzistentního účetnictví pro statistické 
účely. Provozování paralelních systémů by bylo velmi nákladné, zejména pro nedávno 
přistoupivší členské státy.

V rámci přezkumu v roce 2010 by se Komise měla zabývat otázkou potřebných souborů 
údajů, nástrojů a metodik, které budou sloužit jako základ pro vypracování nestranné a 
objektivní analýzy sociálních a ekonomických dopadů důležitých oblastí, které vyžadují 
neustálé sledování a přezkum, jako např. finanční výhled, řádné provádění směrnice o 
službách a reforma společné zemědělské politiky.
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Přezkum v roce 2010 by měl podat podrobnou analýzu sdílení finanční zátěže programu mezi 
rozpočtem EU a rozpočty členských států, a to zejména v případě nedávno přistoupivších 
států.

Nové politické oblasti, jako inovace, energetika, migrace a poskytování rozpočtových údajů,
by měly být začleněny do plánovaného statistického přezkumu v roce 2010, aby umožnily 
vytvořit nestranný objektivní soubor údajů sloužící jako základ pro hodnocení vývoje 
v dotyčných nových oblastech.
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