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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1383/2013
ze dne 17. prosince 2013,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém
programu na období let 2013 až 2017
(Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

S cílem zajistit účinnost opatření stanovených tímto naří
zením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním
dnem po vyhlášení,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,
v souladu s řádným legislativním postupem

(5)

(1),

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1
V nařízení (EU) č. 99/2013 se článek 7 nahrazuje tímto:
„Článek 7
Financování

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 99/2013 (2) poskytuje rámec a stanoví cíle a výstupy
pro vypracovávání, vývoj a šíření evropských statistik na
období let 2013 až 2017.

(2)

Nařízení (EU) č. 99/2013 stanoví finanční krytí pouze na
rok 2013, který spadá do programového období let
2007 až 2013, a vyzývá Komisi, aby do tří měsíců od
přijetí víceletého finančního rámce na období 2014 až
2020 předložila Evropskému parlamentu a Radě legisla
tivní návrh, kterým se stanoví finanční příděl na období
2014 až 2017.

(3)

Nařízení Rady (EU) č. 1311/2013 (3) bylo přijato dne
2. prosince 2013.

(4)

Nařízení (EU) č. 99/2013 by proto mělo být odpovída
jícím způsobem změněno.

1.
Finanční krytí Unie na provádění tohoto programu
v roce 2013 činí 57,3 milionů EUR, které připadají na
programové období let 2007 až 2013. Finanční krytí Unie
na provádění tohoto programu v letech 2014 až 2017 činí
234,8 milionů EUR, které připadají na programové období
let 2014 až 2020.
2.
Komise provádí finanční podporu Unie v souladu
s finančním nařízením.
3.
Komise při přijímání rozhodnutí o ročních rozpočto
vých prostředcích respektuje výsadní pravomoci Evropského
parlamentu a Rady.“
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

L. LINKEVIČIUS

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2013 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne
16. prosince 2013.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne
15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let
2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).
(3) Nařízení Rady (EU) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst.
L 347, 20.12.2013, s. 884).

