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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o štatistickom programe 
Spoločenstva na roky 2008 až 2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0687)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0427/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre právne veci a Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 6 odsek 1

1. Počas tretieho roka implementácie 
programu Komisia pripraví priebežnú 
správu o pokroku a predloží ju Výboru pre 
štatistické programy.

1. Počas tretieho roka implementácie 
programu Komisia pripraví priebežnú 
správu o pokroku a predloží ju Výboru pre 
štatistické programy a Európskemu 
parlamentu. Toto priebežné hodnotenie 
musí obsahovať:
a) v prípade potreby návrh Komisie na 
zosúladenie cyklu vypracovávania 
štatistického programu Spoločenstva 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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s cyklom volieb do Európskeho 
parlamentu do roku 2014 
a s akýmikoľvek budúcimi úpravami 
Zmluvy o ES;
b) analýzu vplyvu zníženia 
administratívneho zaťaženia (najmä v 
súvislosti so systémom Intrastat), ktoré 
Komisia navrhla v oznámení o znížení 
administratívneho zaťaženia, 
zjednodušení a stanovení priorít
v oblasti štatistiky Spoločenstva, na 
konkurencieschopnosť MSP;
c) v rámci plánovaného priebežného 
hodnotenia sa musí venovať osobitná 
pozornosť otázke potrebných súborov 
údajov, nástrojov a metodík, ktoré sú 
základom na vypracovanie nestrannej 
a objektívnej analýzy sociálneho 
a ekonomického vplyvu dôležitých oblastí, 
ktoré si vyžadujú sústavné monitorovanie 
a prehodnocovanie, ako je finančný 
výhľad, riadne vykonávanie smernice 
2006/123/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 12. decembra 2006 o službách na 
vnútornom trhu1, spoločná 
poľnohospodárska politika a pakt stability 
a rastu;
d) do plánovaného štatistického 
prehodnotenia v roku 2010 by mali byť 
začlenené nové oblasti politiky, medzi 
ktoré patrí inovácia, energetika 
a poskytovanie daňových údajov, čo 
umožní vytvoriť nestranný a objektívny 
súbor údajov slúžiaci ako základ pre 
hodnotenie vývoja v daných nových 
oblastiach;
e) dôkladne by sa malo analyzovať aj 
rozloženie finančného zaťaženia 
súvisiaceho s realizáciou programu medzi 
rozpočtom EÚ a rozpočtami členských 
štátov a inštitucionálne kapacity 
členských štátov, pričom sa musia 
zohľadniť záujmy členských štátov, ktoré 
pristúpili k Európskej únii v rokoch 2004 
a 2007.
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_________
1 Ú. v. ES L 376, 27.12.2006, s. 36.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT

Navrhovaný päťročný program na roky 2008 až 2012 je v poradí už siedmym strednodobým 
pracovným programom, ktorý pripravil Eurostat. Cieľom každého z týchto programov bolo 
poskytnúť prehľad stratégií, priorít a plánov práce na jednotlivé obdobia plánovania. Súčasný 
plán, ktorý sa týka rokov 2003 až 2007, bol vytvorený na základe rozhodnutia 2367/2002/ES 
Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002. Päťročné programy podporujú ročné 
programy, ktoré obsahujú podrobnejšie pracovné ciele na každý rok.

Z nariadenia Rady (ES) č. 322/971 o štatistike Spoločenstva vyplýva požiadavka vypracovať 
štatistický program Spoločenstva, ktorý „vymedzuje metódy, hlavné oblasti a ciele činnosti, 
s ktorými sa počíta na obdobie nepresahujúce päť rokov“.

Navrhované rozhodnutie teraz podlieha spolurozhodovaciemu postupu podľa článku 285 
Zmluvy o ES.

2. PREZENTÁCIA PROGRAMU

Odôvodnenie návrhu Komisie obsahuje všeobecné informácie o programe. Dokument má 
rovnakú štruktúru ako predchádzajúce programy, ktoré boli predložené Parlamentu. Skladá sa 
z týchto častí:

a) Odôvodnenie

Vysvetlenie kontextu súčasného návrhu;

b) Právny akt

Základné prvky v právnom rámci;

c) Príloha 1: Metódy

Priority a spôsob, akým chce Komisia riadiť ročné operačné programy;

d) Príloha II: Ciele a činnosti

Po časti o prierezových štatistických činnostiach na podporu všeobecných politických priorít 
Spoločenstva nasleduje opis štatistickej práce navrhnutej v správe pre každú z 20 hláv 
zmluvy. V prílohe sa pre každú hlavu uvádza opis práce, ktorá sa má vykonať, v podtituloch 
Právny rámec, Súčasná situácia a Hlavné iniciatívy na roky 2008 – 2012.

e) Finančný výkaz

  
1 Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.
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Táto časť obsahuje tabuľky so zhrnutím hlavných aspektov programu a pridelenie 
navrhovaných zdrojov rozdelených podľa jednotlivých rokov a typov zdrojov. Tabuľky 
dopĺňa text, ktorý sa okrem iných otázok venuje monitorovaniu a hodnoteniu, ako aj 
opatreniam na boj proti podvodom. 

3. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca vo všeobecnosti súhlasí s návrhom Komisie. Navrhuje však určité zmeny 
a doplnenia:

Z článku 3.1 nariadenia Rady 322/1997 vyplýva, že štatistický program Spoločenstva nesmie 
presiahnuť obdobie piatich rokov. Príprava štatistického programu Spoločenstva sa 
v súčasnosti neviaže na legislatívny cyklus Európskeho parlamentu ani Komisie. Navrhuje sa 
preto, aby Komisia v rámci prehodnotenia naplánovaného v nariadení Rady 322/1997 na rok 
2010 predložila návrhy na zosúladenie týchto dvoch cyklov od roku 2014. Tento návrh 
zodpovedá úsiliu Európskeho parlamentu o zjednotenie legislatívneho a rozpočtového cyklu.

Je dôležité zabezpečiť, aby komplexný súbor údajov, ktorý sa získa v rámci štatistického 
programu Spoločenstva, zostal relevantný a koherentný a aby sa byrokracia súvisiaca so 
zberom údajov nestala záťažou, najmä pre MSP, pretože by to bolo v rozpore s lisabonskou 
stratégiou a so zámerom schváleným členskými štátmi znížiť administratívne zaťaženie vo 
všeobecnosti o 25 %. Je preto nevyhnutné, aby sa návrhy na zníženie zaťaženia podnikov 
v súvislosti s účasťou na zisťovaniach, na zjednodušenie a na stanovenie priorít v oblasti 
štatistiky, ktoré sú uvedené v oznámení Komisie, realizovali včas. Z tohto dôvodu sa 
navrhuje, aby sa počas plánovaného prehodnotenia v roku 2010 zhodnotil vplyv 
navrhovaného zníženia administratívneho zaťaženia v oblasti štatistiky (KOM(2006)0693), 
najmä s ohľadom na systém zberu údajov Intrastat, na konkurencieschopnosť MSP.

Ďalšie pripomienky spravodajcu:

Vzhľadom na to, že na samite EÚ v decembri 2005 bol schválený zámer nájsť do júna 2009 
riešenie patovej situácie v súvislosti s ústavou, bude potrebné pri trojročnom prehodnotení 
v roku 2010 upraviť rozdelenie zoznamov činností v prílohe II podľa odvetví (hlavy), pretože 
v súčasnosti vychádzajú zo Zmluvy z Nice.

NACE 2 do roku 2008 nahradí NACE 1. Vnútroštátne štatistické orgány ho však v plnom 
rozsahu prijmú až v roku 2011. Potreba viesť paralelne dva systémy im až do vytvorenia 
koherentného a jednotného systému štatistického účtovníctva prinesie rozpočtovú záťaž. 
Fungovanie paralelných systémov by bolo veľmi nákladné, a to najmä pre novo prijaté 
členské štáty.

Komisia by sa mala v rámci prehodnotenia v roku 2010 zaoberať otázkou potrebných súborov 
údajov, nástrojov a metodík, ktoré budú základom na vypracovanie nestrannej a objektívnej 
analýzy sociálno-ekonomického vplyvu dôležitých oblastí, ktoré si vyžadujú trvalé 
monitorovanie a prehodnocovanie, ako je finančný výhľad, riadne vykonávanie smernice 
o službách a reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky.
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Prehodnotenie v roku 2010 by malo priniesť podrobnú analýzu toho, ako sa zaťaženie 
vyplývajúce z programu delí medzi rozpočet EÚ a rozpočty členských štátov, a to najmä 
v prípade nedávno prijatých štátov.

Do plánovaného prehodnotenia v roku 2010 by mali byť začlenené nové oblasti politiky, 
medzi ktoré patrí inovácia, energetika, migrácia a poskytovanie daňových údajov, čo by 
umožnilo vytvoriť neskreslený a objektívny súbor údajov slúžiaci ako základ pre hodnotenie 
vývoja v daných oblastiach.


