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Poprawka   20 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając Protokół (nr 1) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, 

Or. el 

 

Poprawka   21 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 4 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 – uwzględniając Protokół (nr 2) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

Or. el 

Poprawka   22 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

(1) Rzetelne dane empiryczne i 

statystyczne oraz unikanie niestosownych 

opóźnień w ich dostarczaniu to absolutnie 

konieczne warunki pomiaru postępów i 
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Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, zwłaszcza w kontekście strategii 

„Europa 2020” określonej w komunikacie 

Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „Europa 

2020: strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” 

(COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Poprawka   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

(1) Wiarygodne, adekwatne i 

ogólnodostępne dowody oparte na 

statystykach europejskich są absolutnie 

konieczne do pomiaru postępów i oceny 

skuteczności polityki i programów Unii, 

szczególnie w kontekście strategii „Europa 

2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

Or. en 

 

Poprawka   24 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 
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„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych, a także w 

związku z innymi celami, takimi jak 

zwalczanie ubóstwa i nierówności, 

dobrobyt społeczny i zrównoważenie 

środowiskowe. 

Or. es 

 

Poprawka   25 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. Ponadto 

ważne jest dokonanie oceny statystyk 

odnoszących się w szczególności do Unii 

ograniczonej do 27 państw członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka   26 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 
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Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

Unii, a także do podjęcia decyzji o 

kontynuacji lub zaprzestaniu ich 

stosowania. 

Or. it 

 

Poprawka   27 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

(1) Dostępne bez zwłoki, wiarygodne i 

adekwatne dowody oparte na statystykach 

europejskich są absolutnie konieczne do 

pomiaru postępów i oceny skuteczności 

polityki i programów Unii, szczególnie w 

kontekście strategii „Europa 2020” oraz 

programu na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 

sprawiedliwości oraz zmian 

demokratycznych. 

Or. el 

 

Poprawka   28 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru postępów 

i oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 

(1) Wiarygodne i adekwatne dowody 

oparte na statystykach europejskich są 

absolutnie konieczne do pomiaru wpływu i 

oceny skuteczności polityki i programów 

Unii, szczególnie w kontekście strategii 

„Europa 2020” oraz programu na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości 

oraz zmian demokratycznych. 



 

AM\1116879PL.docx 7/43 PE599.677v01-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka   29 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Wysokiej jakości statystyki 

opracowywane, tworzone i 

rozpowszechniane w ramach 

wieloletniego Europejskiego programu 

statystycznego powinny przyczyniać się do 

osiągnięcia celów agendy ONZ na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 i 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r., umożliwiając monitorowanie ich 

celów i założeń, a także do tworzenia 

lepszej jakości statystyk dotyczących 

zagadnień przekrojowych oraz bardziej 

zintegrowanych statystyk do opisania 

złożonych zjawisk społecznych, 

środowiskowych i gospodarczych poza 

tradycyjnymi miernikami wyników 

gospodarczych. 

Or. en 

 

Poprawka   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Statystyki europejskie muszą być 

oparte na kompleksowym podejściu Unii i 

wykraczać poza politykę i priorytety 

polityczne Komisji w celu dostarczania 

precyzyjnych danych, które pomogą w 

realizacji dalszych procesów 
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integracyjnych w Unii. 

Or. en 

 

Poprawka   31 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Dostęp do kompleksowych i 

wiarygodnych statystyk europejskich 

stanowi istotne dobro publiczne dla 

decydentów, badaczy oraz ogółu 

obywateli. 

Or. es 

 

Poprawka   32 

Gabriel Mato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

223/200911 celem Europejskiego programu 

statystycznego jest zapewnienie ram w 

zakresie opracowywania, tworzenia i 

rozpowszechniania statystyki europejskiej, 

przy jednoczesnym wyznaczeniu głównych 

dziedzin i celów przewidywanych działań 

na okres odpowiadający okresowi 

wieloletnich ram finansowych. 

(2) Na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

223/200911 celem Europejskiego programu 

statystycznego jest zapewnienie ram w 

zakresie opracowywania, tworzenia i 

rozpowszechniania porównywalnej i 

wysokiej jakości statystyki europejskiej, 

przy jednoczesnym wyznaczeniu głównych 

dziedzin i celów przewidywanych działań 

na okres odpowiadający okresowi 

wieloletnich ram finansowych. 

_________________ _________________ 

11 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z 

dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki 

11 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z 

dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki 
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europejskiej oraz uchylające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w 

sprawie przekazywania do Urzędu 

Statystycznego Wspólnot Europejskich 

danych statystycznych objętych zasadą 

poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 

322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 

oraz decyzja Rady 89/382/EWG, Euratom 

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 

Programów Statystycznych Wspólnot 

Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 

164). 

europejskiej oraz uchylające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w 

sprawie przekazywania do Urzędu 

Statystycznego Wspólnot Europejskich 

danych statystycznych objętych zasadą 

poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 

322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 

oraz decyzja Rady 89/382/EWG, Euratom 

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 

Programów Statystycznych Wspólnot 

Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 

164). 

Or. es 

 

Poprawka   33 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

223/200911 celem Europejskiego programu 

statystycznego jest zapewnienie ram w 

zakresie opracowywania, tworzenia i 

rozpowszechniania statystyki europejskiej, 

przy jednoczesnym wyznaczeniu głównych 

dziedzin i celów przewidywanych działań 

na okres odpowiadający okresowi 

wieloletnich ram finansowych. 

(2) Na mocy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

223/200911 celem Europejskiego programu 

statystycznego jest zapewnienie ram w 

zakresie opracowywania, tworzenia i 

rozpowszechniania wysokiej jakości 

statystyki europejskiej, przy jednoczesnym 

wyznaczeniu głównych dziedzin i celów 

przewidywanych działań na okres 

odpowiadający okresowi wieloletnich ram 

finansowych. 

_________________ _________________ 

11 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z 

dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki 

europejskiej oraz uchylające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w 

sprawie przekazywania do Urzędu 

Statystycznego Wspólnot Europejskich 

danych statystycznych objętych zasadą 

11 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z 

dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki 

europejskiej oraz uchylające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w 

sprawie przekazywania do Urzędu 

Statystycznego Wspólnot Europejskich 

danych statystycznych objętych zasadą 
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poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 

322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 

oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 

Programów Statystycznych Wspólnot 

Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 

164). 

poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 

322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty 

oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. 

Programów Statystycznych Wspólnot 

Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 

164). 

Or. el 

 

Poprawka   34 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/201312 

obejmuje tylko okres od 2013 r. do 2017 r., 

podczas gdy obecne wieloletnie ramy 

finansowe sięgają roku 2020. Należy zatem 

wprowadzić w nich zmiany, aby 

przedłużyć Europejski program 

statystyczny do 2020 r. 

(3) Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/201312 

obejmuje tylko okres od 2013 r. do 2017 r., 

podczas gdy obecne wieloletnie ramy 

finansowe sięgają roku 2020. Należy zatem 

niezwłocznie wprowadzić w nich zmiany, 

aby przedłużyć Europejski program 

statystyczny do 2020 r. i uzupełnić braki w 

statystykach wszędzie tam, gdzie jest to 

pilnie konieczne. 

_________________ _________________ 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z 

dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego programu statystycznego 

2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12). 

12 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z 

dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego programu statystycznego 

2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12). 

Or. el 

 

Poprawka   35 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W kontekście lepszego stanowienia 

prawa polityka Unii powinna być w 

zwiększonym stopniu kształtowana i 

monitorowana na podstawie solidnych 

dowodów. Statystyka europejska odgrywa 

w tym obszarze istotną rolę i może 

przynieść wymierną zmianę, szczególnie w 

tych obszarach polityki, w których 

elastyczność ma ogromne znaczenie dla 

powodzenia. 

(4) W kontekście lepszego stanowienia 

prawa polityka Unii powinna być w 

zwiększonym stopniu kształtowana i 

monitorowana w oparciu o potrzeby 

państw członkowskich UE oraz w świetle 
solidnych dowodów. Statystyka europejska 

odgrywa w tym obszarze istotną rolę i 

może przynieść wymierną zmianę, 

szczególnie w tych obszarach polityki, w 

których elastyczność ma ogromne 

znaczenie dla powodzenia. 

Or. el 

 

Poprawka   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W kontekście lepszego stanowienia 

prawa polityka Unii powinna być w 

zwiększonym stopniu kształtowana i 

monitorowana na podstawie solidnych 

dowodów. Statystyka europejska odgrywa 

w tym obszarze istotną rolę i może 

przynieść wymierną zmianę, szczególnie w 

tych obszarach polityki, w których 

elastyczność ma ogromne znaczenie dla 

powodzenia. 

(4) W kontekście lepszego stanowienia 

prawa polityka Unii powinna być w 

zwiększonym stopniu kształtowana i 

monitorowana na podstawie wiarygodnych 

dowodów opartych na rzetelnych danych 

statystycznych. Statystyka europejska 

odgrywa w tym obszarze istotną rolę i 

może przynieść wymierną zmianę, 

szczególnie w tych obszarach polityki, w 

których elastyczność ma ogromne 

znaczenie dla powodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet. 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „bardziej widocznej i lepszej 

Europy”; należy dołożyć większych starań, 

aby zwiększyć inwestycje w statystykę 

publiczną zarówno na szczeblu 

europejskim, jak i krajowym. Powinno to 

zapewnić wytyczne w priorytetowych 

obszarach polityki oraz na rzecz 

budowania zdolności jako uzupełnienie 

obecnych wytycznych i zmiany 

priorytetów na bieżąco. W szczególności 

należy podjąć działania, aby uzupełnić te 

luki statystyczne, które wymagają 

najbardziej pilnego podjęcia działań, 

zwiększyć aktualność, monitorować 

realizację paktu na rzecz stabilności i 

wzrostu oraz wesprzeć priorytety 

polityczne i koordynację polityki 

gospodarczej za pośrednictwem 

europejskiego semestru i zaleceń dla 

poszczególnych krajów. Komisja 

(Eurostat) powinna również przedstawić 

nowe prognozy ludności w ścisłej 

współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet oraz skutków 

ekonomicznych pogłębiających się 

nierówności gospodarczych. 

Or. en 

 

Poprawka   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
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lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 
Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet. 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety w zakresie osiągnięcia 

17 celów zrównoważonego rozwoju 

określonych przez ONZ, w szczególności 

w odniesieniu do różnic w dochodach i 

nierówności płci; Komisja (Eurostat) 

powinna również przedstawić nowe 

prognozy ludności w ścisłej współpracy z 

krajowymi urzędami statystycznymi, aby 

uaktualnić analizę wpływu zarówno 

starzenia się społeczeństwa, jak i 

przepływów migracyjnych na kwestie 

społeczne, gospodarkę i budżet. 

Or. pt 

 

Poprawka   39 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 
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rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet. 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu kryzysu 

uchodźczego. 

Or. en 

 

Poprawka   40 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 
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koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet. 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa i 

przepływów migracyjnych na gospodarkę i 

budżet, a także podać bardziej precyzyjne 

dane na temat imigracji i uchodźców. 

Or. es 

 

Poprawka   41 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet. 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym, 

oraz poprawić ich skuteczność. Powinno 

to zapewnić wytyczne w priorytetowych 

obszarach polityki oraz na rzecz 

budowania zdolności jako uzupełnienie 

obecnych wytycznych i zmiany 

priorytetów na bieżąco. W szczególności 

należy podjąć działania, aby uzupełnić te 

luki statystyczne, które wymagają 

najbardziej pilnego podjęcia działań, 

zwiększyć aktualność oraz wesprzeć 

priorytety polityczne i koordynację polityki 

gospodarczej za pośrednictwem 

europejskiego semestru. Komisja 

(Eurostat) powinna również przedstawić 

nowe prognozy ludności w ścisłej 

współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 
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gospodarkę i budżet. 

Or. el 

 

Poprawka   42 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa na 

gospodarkę i budżet. 

(5) Lepsza statystyka ma zatem 

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

lepszych rezultatów i przyczynienia się do 

stworzenia „lepszej Europy”; należy 

dołożyć większych starań, aby zwiększyć 

inwestycje w statystykę publiczną zarówno 

na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

Powinno to zapewnić wytyczne w 

priorytetowych obszarach polityki oraz na 

rzecz budowania zdolności jako 

uzupełnienie obecnych wytycznych i 

zmiany priorytetów na bieżąco. W 

szczególności należy podjąć działania, aby 

uzupełnić te luki statystyczne, które 

wymagają najbardziej pilnego podjęcia 

działań, zwiększyć aktualność oraz 

wesprzeć priorytety polityczne i 

koordynację polityki gospodarczej za 

pośrednictwem europejskiego semestru. 

Komisja (Eurostat) powinna również 

przedstawić nowe prognozy ludności w 

ścisłej współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi, aby uaktualnić analizę 

wpływu starzenia się społeczeństwa i 

zmian demograficznych na gospodarkę i 

budżet. 

Or. en 

 

Poprawka   43 

Barbara Kappel 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 
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zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 
wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

zrównoważonego rozwoju 2030. Będzie to 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

Or. pt 

 

Poprawka   45 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii, ubóstwa energetycznego, 

zmienności cen energii w stosunku do 

zmienności średnich wynagrodzeń oraz 
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przechodzenia na zrównoważone źródła 

energii. 

Or. en 

 

Poprawka   46 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii, gospodarki o obiegu 

zamkniętym i biogospodarki. 

Or. es 

 

Poprawka   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii, będą 

wymagać nowych statystyk dotyczących 

zużycia energii, efektywności 

energetycznej, energii odnawialnych, 

zależności energetycznej i bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

(6) Należy kontynuować 

opracowywanie eksperymentalnych 

sprawozdań w zakresie ekosystemu oraz 

statystyk dotyczących zmiany klimatu, w 

tym tych istotnych dla przystosowania się 

do zmiany klimatu i „śladów”, szczególnie 

celem wsparcia wprowadzania w życie 

porozumienia klimatycznego z Paryża z 

2015 r. oraz agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030. 

Europejska unia energetyczna i ramy 

polityki klimatyczno-energetycznej do 

roku 2030, których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, wydajności, 

bezpieczeństwa i zrównoważonego 

charakteru gospodarki i systemu 

energetycznego Unii, będą wymagać 

nowych statystyk dotyczących zużycia 

energii, efektywności energetycznej, 

energii odnawialnych, zależności 

energetycznej i bezpieczeństwa dostaw 

energii. 

Or. en 

 

Poprawka   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Statystyka w zakresie rolnictwa 

stanowi znaczącą lukę w Europejskim 

Systemie Statystycznym. W tym kontekście 

szczególnie istotne jest wskazanie braków 

w obecnych statystykach oraz określenie 

solidniejszych wskaźników w państwach 

członkowskich i między nimi (m.in. w 

oparciu o płeć, wiek, region) w zakresie 

gospodarczych i społecznych wskaźników 

istotnych dla sektora rolnictwa (w tym w 

zakresie niestandardowych form 
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zatrudnienia, nierówności dochodowych i 

ubóstwa pracujących oraz struktury 

własności gruntów) uzupełniających 

istniejące dane dotyczące dochodów 

gospodarstw rolnych itp. Ponadto ważne 

jest zwiększenie zakresu danych 

zdezagregowanych dotyczących 

wskaźników cen, w tym wartości 

bezwzględnych, w odniesieniu do 

produktów rolnych w celu monitorowania 

rynków rolnych i rozwiązywania 

potencjalnych problemów, w tym braku 

konkurencji pod względem dystrybucji i 

sprzedaży produktów rolnych. 

Or. en 

 

Poprawka   49 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów. 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów. Jednak 

takie przedłużenie jest przyznawane 

corocznie i zależy od pewnych warunków. 

Konieczne jest, aby Europejski System 

Statystyczny (ESS) przedstawił ex ante, na 

koniec każdego roku, plan określający 

cele, oczekiwane wyniki oraz szacunkowe 

koszty na kolejny rok. Wcześniejsze 

planowanie powinno obejmować również 

określenie podziału środków między 

uczestniczącymi organami. Plan ten musi 

być zatwierdzony jednogłośnie przez 

Komisję i Parlament Europejski. 

Or. it 
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Poprawka   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów. 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów, do 

zwiększenia współpracy między 

Eurostatem a krajowymi urzędami 

statystycznymi, a także do wzmocnienia 

regularnych dialogów z Europejskim 

Komitetem Doradczym ds. Statystyki oraz 

koordynacji jego działań z Europejskim 

Systemem Banków Centralnych. Program 

skupiony będzie ponadto na 

priorytetowych kwestiach wskazanych w 

działaniu „Wyjść poza PKB” i zapewni 

zgodność działań państw członkowskich z 

Europejskim kodeksem praktyk 

statystycznych. 

Or. en 

 

Poprawka   51 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów. 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów, a także 

zapewnienia ciągłości danych 

historycznych. 

Or. es 
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Poprawka   52 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 
uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów. 

(7) Przedłużenie programu powinno 

przebiegać równolegle do dokonania 

dostosowań i odzwierciedlać nowe 

tendencje w celu uzupełnienia istniejących 

celów i bieżącego ustalania priorytetów. 

Or. el 

 

Poprawka   53 

Gabriel Mato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Przedłużenie programu jest okazją 

do dokonania dostosowań i 

odzwierciedlenia nowych tendencji, do 

uzupełnienia istniejących celów i 

bieżącego ustalania priorytetów. 

(7) Przedłużenie programu należy 

wykorzystać jako okazję do dokonania 

dostosowań i odzwierciedlenia nowych 

tendencji, do uzupełnienia istniejących 

celów i bieżącego ustalania priorytetów. 

Or. es 

 

Poprawka   54 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Odpowiednie zwiększenie budżetu 

przeznaczonego na statystykę na szczeblu 

UE powinno ułatwić wprowadzenie tych 

skreśla się 
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zmian w programie i przynieść istotną 

wartość dodaną i rezultaty dzięki 

projektom na wielką skalę, strukturalnym 

efektom mnożnikowym i korzyściom skali 

dla systemów statystycznych we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Or. it 

 

Poprawka   55 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Odpowiednie zwiększenie budżetu 

przeznaczonego na statystykę na szczeblu 

UE powinno ułatwić wprowadzenie tych 

zmian w programie i przynieść istotną 

wartość dodaną i rezultaty dzięki 

projektom na wielką skalę, strukturalnym 

efektom mnożnikowym i korzyściom skali 

dla systemów statystycznych we 

wszystkich państwach członkowskich. 

(8) Odpowiednie zwiększenie budżetu 

przeznaczonego na statystykę na szczeblu 

UE powinno ułatwić wprowadzenie tych 

zmian w programie i przynieść istotną 

wartość dodaną i rezultaty dzięki 

projektom na wielką skalę, strukturalnym 

efektom mnożnikowym i korzyściom skali 

przez niezwłoczne usprawnienie systemów 

statystycznych we wszystkich państwach 

członkowskich. 

Or. el 

Poprawka   56 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie przedłużenie 

Europejskiego programu statystycznego na 

lata 2018–2020, nie może zostać osiągnięty 

w wystarczającym stopniu przez państwa 

członkowskie, natomiast możliwe jest 

pełniejsze jego osiągnięcie na szczeblu 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 

(10) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie przedłużenie 

Europejskiego programu statystycznego na 

lata 2018–2020, nie może zostać osiągnięty 

w wystarczającym stopniu przez państwa 

członkowskie, natomiast możliwe jest 

pełniejsze jego osiągnięcie na szczeblu 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 
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zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu. 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu. Przedłużenie 

uzależnione jest jednak od jednogłośnego 

zatwierdzenia określonych programów 

Europejskiego Systemu Statystycznego 

przez Komisję i Parlament Europejski. 

Or. it 

 

Poprawka   57 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie przedłużenie 

Europejskiego programu statystycznego na 

lata 2018–2020, nie może zostać osiągnięty 

w wystarczającym stopniu przez państwa 

członkowskie, natomiast możliwe jest 

pełniejsze jego osiągnięcie na szczeblu 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu. 

(10) Ponieważ cel niniejszego 

rozporządzenia, mianowicie przedłużenie 

Europejskiego programu statystycznego na 

lata 2018–2020, nie może zostać osiągnięty 

w wystarczającym stopniu przez państwa 

członkowskie, natomiast ze względu na 

rozmiary lub skutki działania możliwe jest 

pełniejsze jego osiągnięcie na szczeblu 

Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 

zasadą pomocniczości określoną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 

zasadą proporcjonalności określoną w tym 

artykule niniejsze rozporządzenie nie 

wykracza poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tego celu. 

Or. en 

 

Poprawka   58 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 
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Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Artykuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pulę środków finansowych Unii na 

realizację programu na lata 2018–2020 

ustala się w kwocie 218,1 mln EUR 

objętych okresem programowania 2014–

2020. 

Pulę środków finansowych Unii na 

realizację programu na lata 2018–2020 

ustala się w kwocie 70 mln EUR objętych 

okresem programowania 2014–2020. 

Or. it 

 

Poprawka   59 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Artykuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Środki finansowe na kolejny rok 

przyznawane są za jednogłośną zgodą 

Komisji i Parlamentu Europejskiego 

udzielaną po zatwierdzeniu planu 

przedstawionego uprzednio przez 

Europejski System Statystyczny, jasno 

określającego cele, oczekiwane wyniki, 

szacunkowe koszty oraz podział środków 

między uczestniczące organy. 

Or. it 

 

Poprawka   60 

Gabriel Mato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Komisja przyjmuje odpowiednie 

środki zapewniające, w trakcie realizacji 

działań finansowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia, ochronę 

interesów finansowych Unii poprzez 

stosowanie środków zapobiegania 

nadużyciom finansowym, korupcji i innym 

bezprawnym działaniom, poprzez spójne i 

skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia 

nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie 

kwot nienależnie wypłaconych oraz, w 

stosownych przypadkach, poprzez 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

kary administracyjne i finansowe. 

1. Komisja przyjmuje niezbędne 

środki stanowiące, w trakcie realizacji 

działań finansowanych na podstawie 

niniejszego rozporządzenia, gwarancję 

interesów finansowych Unii poprzez 

stosowanie środków zapobiegania 

nadużyciom finansowym, korupcji i innym 

bezprawnym działaniom, poprzez spójne i 

skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia 

nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie 

kwot nienależnie wypłaconych oraz, w 

stosownych przypadkach, poprzez 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

kary administracyjne i finansowe. 

Or. es 

 

Poprawka   61 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) w art. 15 dodaje się następujący 

ust. 1a w brzmieniu: 

 „1a. Począwszy od roku 2018, Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie coroczne sprawozdania z postępu 

prac w zakresie zwiększania przystępności 

statystyk dla użytkownika, w tym 

publikowania danych na swojej stronie 

internetowej, a także w zakresie poprawy 

dostępności danych, w szczególności w 

odniesieniu do aktywności gospodarczej w 

sektorze usług i działań w zakresie 

gospodarki społecznej oraz w odniesieniu 

do wskaźników strategii »Europa 2020«.”; 

Or. en 
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Poprawka   62 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt 1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Terminowe dostarczanie wysokiej jakości 

informacji statystycznych na potrzeby 

europejskiego semestru w celu 

monitorowania realizacji strategii „Europa 

2020”. Podstawą nowych wskaźników są – 

w miarę możliwości – dostępne dane 

statystyczne. 

Terminowe dostarczanie wysokiej jakości 

informacji statystycznych w celu 

monitorowania realizacji strategii „Europa 

2020”. Dane dotyczące każdego ze 

wskaźników udostępniane są nie później 

niż 12 miesięcy po zakończeniu danego 

roku statystycznego. W przypadku 

opóźnień w dostarczeniu danych Komisja 

wydaje publiczne oświadczenie 

wyjaśniające przyczyny opóźnienia, ze 

wskazaniem krajowych organów 

statystycznych, które przyczyniły się do 

powstania opóźnienia, oraz terminu 

rozwiązania problemu i środków 

podjętych w tym zakresie. Podstawą 

nowych wskaźników są – w miarę 

możliwości – dostępne dane statystyczne. 

Or. en 

 

Poprawka   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Terminowe dostarczanie wysokiej jakości 

informacji statystycznych na potrzeby 

europejskiego semestru w celu 

Bezwzględnie terminowe dostarczanie 

wysokiej jakości, rzetelnych informacji 

statystycznych, w celu monitorowania 
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monitorowania realizacji strategii „Europa 

2020”. Podstawą nowych wskaźników są – 

w miarę możliwości – dostępne dane 

statystyczne. 

realizacji strategii „Europa 2020”. 

Podstawą nowych wskaźników są – w 

miarę możliwości – dostępne dane 

statystyczne. 

Or. en 

 

Poprawka   64 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 1.1.1 – tiret 4 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 aa) w części dotyczącej celu 1.1.1 tiret 

czwarte otrzymuje brzmienie: 

— wskaźników dotyczących zatrudnienia z 

rozróżnieniem niepełnego i pełnego 

wymiaru godzin, jak również wskaźników 

dotyczących bezrobocia uwzględniających 

osoby objęte polityką aktywizacji, np. 

szkoleniami. 

„— wskaźników dotyczących zatrudnienia 

z rozróżnieniem niepełnego i pełnego 

wymiaru godzin oraz umów o pracę na 

czas określony i umów o pracę na czas 

nieokreślony, jak również wskaźników 

dotyczących bezrobocia uwzględniających 

osoby objęte polityką aktywizacji, np. 

szkoleniami. Wskaźniki te powinny 

również obejmować dane dotyczące 

podziałów ze względu na płeć.”; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=EN) 

 

Poprawka   65 

Marco Valli 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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— dostarczania statystycznych danych 

wejściowych na potrzeby udoskonalonego 

paktu stabilności i wzrostu, mających na 

celu przede wszystkim tworzenie i 

dostarczanie wysokiej jakości statystyk 

dotyczących deficytu i długu publicznego, 

skreśla się 

Or. it 

Poprawka   66 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 1.2.1 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— dostarczania statystycznych danych 

wejściowych na potrzeby udoskonalonego 

paktu stabilności i wzrostu, mających na 

celu przede wszystkim tworzenie i 

dostarczanie wysokiej jakości statystyk 

dotyczących deficytu i długu publicznego, 

— dostarczania statystycznych danych 

wejściowych na potrzeby udoskonalonego 

paktu stabilności i wzrostu, mających na 

celu przede wszystkim tworzenie i 

dostarczanie wysokiej jakości statystyk 

dotyczących deficytu i długu publicznego, 

a także tworzenia i dostarczania wysokiej 

jakości statystyk w zakresie środków 

elastyczności przyjętych w ramach paktu. 

Or. en 

 

Poprawka   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b – tiret 1 (nowe) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 1.2.1 – tiret 2 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – w części dotyczącej celu 1.2.1 po tiret 

drugim dodaje się tiret w brzmieniu: 

 „— dostarczania wejściowych danych 

statystycznych w celu efektywnego 

monitorowania nierówności 
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gospodarczych hamujących wzrost 

gospodarczy,”; 

Or. en 

 

Poprawka   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 1.2.1 – tiret 3 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 ba) w części dotyczącej celu 1.2.1 tiret 

trzecie otrzymuje brzmienie: 

— opracowania i utworzenia zestawu 

wskaźników do pomiaru konkurencyjności; 

oraz; 

„— opracowania i utworzenia zestawu 

wskaźników do pomiaru konkurencyjności 

stosownie do zaleceń dla poszczególnych 

krajów; oraz”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF) 

 

Poprawka   69 

Gabriel Mato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera d 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013  

Załącznik – punkt I – podpunkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 

2009 r. zatytułowany „Wyjść poza PKB: 

Pomiar postępu w zmieniającym się 

świecie” i publikacja sprawozdania 

Stiglitza, Sena i Fitoussiego dotyczącego 

pomiaru wyników gospodarczych i postępu 

społecznego dały nowy impuls 

najważniejszemu wyzwaniu dla ESS, jakim 

Komunikat Komisji z dnia 20 sierpnia 

2009 r. zatytułowany „Wyjść poza PKB: 

Pomiar postępu w zmieniającym się 

świecie” i publikacja sprawozdania 

Stiglitza, Sena i Fitoussiego dotyczącego 

pomiaru wyników gospodarczych i postępu 

społecznego dały nowy impuls 

najważniejszemu wyzwaniu dla ESS, jakim 



 

PE599.677v01-00 32/43 AM\1116879PL.docx 

PL 

jest tworzenie lepszej jakości statystyk 

dotyczących zagadnień przekrojowych 

oraz bardziej zintegrowanych statystyk do 

opisania złożonych zjawisk społecznych, 

środowiskowych i gospodarczych poza 

tradycyjnymi miernikami wyników 

gospodarczych. Prace nad wyjściem poza 

PKB w ramach ESS dotyczą przede 

wszystkim trzech obszarów 

priorytetowych: statystyki dla sektora 

gospodarstw domowych oraz statystyki 

mierzącej podział dochodów, konsumpcji i 

majątku, mierzącej jakość życia w sposób 

wielowymiarowy oraz mierzącej 

zrównoważenie środowiskowe. Nowe 

światowe cele zrównoważonego rozwoju 

przyjęte w 2015 r. stanowią tutaj 

dodatkowy impuls. Europejski system 

rachunków narodowych i regionalnych 

(ESA) oferuje zintegrowane i spójne ramy 

dla wszystkich statystyk gospodarczych, 

które powinny zostać uzupełnione o inne 

wskaźniki, aby dostarczyć bardziej 

wyczerpujące informacje do celów 

kształtowania polityki i procesu 

podejmowania decyzji. Pełne wdrożenie 

ESA 2010 będzie wspierane dzięki 

regularnym ocenom jakości i zgodności, z 

uwzględnieniem stopniowego upływania 

okresów obowiązywania odstępstw do 

2020 r., co doprowadzi do dalszej poprawy 

aktualności i dostępności wskaźników. 

jest tworzenie lepszej jakości statystyk 

dotyczących zagadnień przekrojowych 

oraz bardziej zintegrowanych statystyk do 

opisania złożonych zjawisk społecznych, 

terytorialnych, środowiskowych i 

gospodarczych poza tradycyjnymi 

miernikami wyników gospodarczych. 

Prace nad wyjściem poza PKB w ramach 

ESS dotyczą przede wszystkim trzech 

obszarów priorytetowych: statystyki dla 

sektora gospodarstw domowych oraz 

statystyki mierzącej podział dochodów, 

konsumpcji i majątku, mierzącej jakość 

życia w sposób wielowymiarowy oraz 

mierzącej zrównoważenie środowiskowe. 

Nowe światowe cele zrównoważonego 

rozwoju przyjęte w 2015 r. stanowią tutaj 

dodatkowy impuls. Europejski system 

rachunków narodowych i regionalnych 

(ESA) oferuje zintegrowane i spójne ramy 

dla wszystkich statystyk gospodarczych, 

które powinny zostać uzupełnione o inne 

wskaźniki, aby dostarczyć bardziej 

wyczerpujące informacje do celów 

kształtowania polityki i procesu 

podejmowania decyzji. Pełne wdrożenie 

ESA 2010 będzie wspierane dzięki 

regularnym ocenom jakości i zgodności, z 

uwzględnieniem stopniowego upływania 

okresów obowiązywania odstępstw do 

2020 r., co doprowadzi do dalszej poprawy 

aktualności i dostępności wskaźników. 

Or. es 

 

Poprawka   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera d a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 2.1 – akapit 1 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 da) ppkt 2.1 akapit pierwszy otrzymuje 
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brzmienie: 

Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę 

posiadania wysokiej jakości wskaźników 

makroekonomicznych w celu lepszego 

zrozumienia i analizowania wahań 

ekonomicznych i ich wpływu na 

społeczeństwo, a w rezultacie ułatwienia 

procesu decyzyjnego. Wzrastająca 

globalizacja produkcji sprawia, że 

konieczne jest opracowanie spójnych ram, 

które ułatwiają interpretację i integrację 

statystyki z różnych dziedzin. 

„Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę 

posiadania wysokiej jakości wskaźników 

makroekonomicznych w celu lepszego 

zrozumienia i analizowania wahań 

ekonomicznych, zmienności nierówności 

gospodarczych i ich wpływu na 

społeczeństwo, a w rezultacie ułatwienia 

procesu decyzyjnego. Wzrastająca 

globalizacja produkcji sprawia, że 

konieczne jest opracowanie spójnych ram, 

które ułatwiają interpretację i integrację 

statystyki z różnych dziedzin.”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF) 

 

Poprawka   71 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— wzmacniania powiązań z rachunkami 

narodowymi w obszarach ochrony 

socjalnej, zdrowia i edukacji, 

— wzmacniania powiązań z rachunkami 

narodowymi w obszarach ochrony 

socjalnej, zdrowia i edukacji oraz rozwoju 

powiązanych wskaźników działania 

„Wyjść poza PKB” służących do 

wielowymiarowego pomiaru jakości życia 

oraz pomiaru zrównoważonego rozwoju 

środowiska i skutków zewnętrznych z 

perspektywy rachunków narodowych; 

Or. en 

 

Poprawka   72 

Jonás Fernández 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— wzmacniania powiązań z rachunkami 

narodowymi w obszarach ochrony 

socjalnej, zdrowia i edukacji, 

— wzmacniania powiązań z rachunkami 

narodowymi w obszarach migracji, 

ochrony socjalnej, zdrowia i edukacji, 

Or. es 

 

Poprawka   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt i – tiret 1 (nowe) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 4 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 — w części dotyczącej celu 2.1.1 po tiret 

czwartym dodaje się tiret w brzmieniu: 

 „— opracowania ram koncepcyjnych na 

potrzeby pomiaru i analizy zjawiska 

unikania opodatkowania i uchylania się 

od opodatkowania, co powinno 

obejmować kompilowanie terminowych i 

wysokiej jakości statystyk dotyczących 

niejawności finansów, sprawiedliwości 

podatkowej, współpracy w dziedzinie 

podatków i luki podatkowej na szczeblu 

poszczególnych państw członkowskich i 

Unii;”; 

Or. en 

 

Poprawka   74 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt ii – wprowadzenie 



 

AM\1116879PL.docx 35/43 PE599.677v01-00 

 PL 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) po tiret piątym dodaje się dwa 

nowe tiret w brzmieniu: 

(ii) po tiret piątym dodaje się cztery 

nowe tiret w brzmieniu: 

Or. es 

 

Poprawka   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt ii – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) po tiret piątym dodaje się dwa 

nowe tiret w brzmieniu: 

(ii) po tiret piątym dodaje się trzy nowe 

tiret w brzmieniu: 

Or. pt 

 

Poprawka   76 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 5 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 — poprawy i rozwoju zagregowanych 

wskaźników dotyczących nierówności 

dochodów i majątku; 

Or. es 

 

Poprawka   77 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt ii b (nowy) 
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Rozporządzenie (UE) nr 99/2013  

Załącznik – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 5 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 — obliczenia współczynnika kapitałowego 

w odniesieniu do pracownika; 

Or. es 

 

Poprawka   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 5 c (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 — opracowania ram koncepcyjnych dla 

przeprowadzania pomiarów i analiz 

nierówności płci, w szczególności w 

odniesieniu do kwestii różnic w 

wynagrodzeniach, 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

Or. pt 

Poprawka   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera e a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 2.1.1 – tiret 2 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 ea) w części dotyczącej celu 2.1.1 tiret 

drugie otrzymuje brzmienie: 

– tworzenia wskaźników podziału 

dochodów i konsumpcji gospodarstw 

„— tworzenia wskaźników podziału 

dochodów, majątku i konsumpcji 
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domowych (przez uzgodnienie agregatów 

rachunków narodowych z danymi 

pochodzącymi z badań gospodarstw 

domowych lub danymi 

administracyjnymi), 

gospodarstw domowych (przez 

uzgodnienie agregatów rachunków 

narodowych z danymi pochodzącymi z 

badań gospodarstw domowych lub danymi 

administracyjnymi),”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF) 

 

Poprawka   80 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera h – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 3.1.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zwiększenie wydajności i efektywności 

statystycznych procesów produkcyjnych. 

Zważywszy na fakt, że w traktacie 

lizbońskim wezwano do lepszego 

stanowienia prawa, konieczne jest 

usprawnienie prawodawstwa w zakresie 

filaru statystyki dotyczącego 

przedsiębiorstw. Należy przy tym 

odpowiednio rozważyć ograniczenia 

zasobów dostępnych dla producentów oraz 

ogólne obciążenie respondentów zgodnie z 

programem sprawności i wydajności 

regulacyjnej (REFIT) Komisji.  

Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w 

najważniejszych obszarach, w których 

przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 

zainteresowania, takich jak statystyki 

dotyczące przedsiębiorstw, wskaźniki 

krótkoterminowe, inwestycje 

przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 

umiejętności, transakcje międzynarodowe, 

globalizacja, monitorowanie rynku 

wewnętrznego, badania, rozwój i 

innowacje, a także turystyka. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na dostępność 

Zwiększenie wydajności i efektywności 

statystycznych procesów produkcyjnych. 

Zważywszy na fakt, że w traktacie 

lizbońskim wezwano do lepszego 

stanowienia prawa, konieczne jest 

usprawnienie prawodawstwa w zakresie 

filaru statystyki dotyczącego 

przedsiębiorstw. Należy przy tym 

odpowiednio rozważyć ograniczenia 

zasobów dostępnych dla producentów oraz 

ogólne obciążenie respondentów zgodnie z 

programem sprawności i wydajności 

regulacyjnej (REFIT) Komisji. 

Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w 

najważniejszych obszarach, w których 

przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 

zainteresowania, takich jak statystyki 

dotyczące przedsiębiorstw, w tym 

przedsiębiorstw rodzinnych, wskaźniki 

krótkoterminowe, inwestycje 

przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 

umiejętności, transakcje międzynarodowe, 

globalizacja, monitorowanie rynku 

wewnętrznego, badania, rozwój i 

innowacje, a także turystyka. Należy 
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danych w sektorach przemysłu i usług o 

wysokiej wartości dodanej, w 

szczególności w sektorze zielonej 

gospodarki, gospodarki cyfrowej lub 

społecznej (np. ochrona zdrowia i 

szkolnictwo). 

zwrócić szczególną uwagę na dostępność 

danych w sektorach przemysłu i usług o 

wysokiej wartości dodanej, w 

szczególności w sektorze zielonej 

gospodarki, gospodarki cyfrowej, ochrony 

zdrowia, edukacji i gospodarki społecznej. 

Or. en 

 

Poprawka   81 

Gabriel Mato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera h – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 3.1.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zwiększenie wydajności i efektywności 

statystycznych procesów produkcyjnych. 

Zważywszy na fakt, że w traktacie 

lizbońskim wezwano do lepszego 

stanowienia prawa, konieczne jest 

usprawnienie prawodawstwa w zakresie 

filaru statystyki dotyczącego 

przedsiębiorstw. Należy przy tym 

odpowiednio rozważyć ograniczenia 

zasobów dostępnych dla producentów oraz 

ogólne obciążenie respondentów zgodnie z 

programem sprawności i wydajności 

regulacyjnej (REFIT) Komisji. 

Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w 

najważniejszych obszarach, w których 

przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 

zainteresowania, takich jak statystyki 

dotyczące przedsiębiorstw, wskaźniki 

krótkoterminowe, inwestycje 

przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 

umiejętności, transakcje międzynarodowe, 

globalizacja, monitorowanie rynku 

wewnętrznego, badania, rozwój i 

innowacje, a także turystyka. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na dostępność 

danych w sektorach przemysłu i usług o 

wysokiej wartości dodanej, w 

Zwiększenie wydajności i efektywności 

statystycznych procesów produkcyjnych. 

Zważywszy na fakt, że w traktacie 

lizbońskim wezwano do lepszego 

stanowienia prawa, konieczne jest 

usprawnienie prawodawstwa w zakresie 

filaru statystyki dotyczącego 

przedsiębiorstw. Należy przy tym 

odpowiednio rozważyć ograniczenia 

zasobów dostępnych dla producentów oraz 

ogólne obciążenie respondentów zgodnie z 

programem sprawności i wydajności 

regulacyjnej (REFIT) Komisji. 

Dostarczanie wysokiej jakości statystyk w 

najważniejszych obszarach, w których 

przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 

zainteresowania, takich jak statystyki 

dotyczące przedsiębiorstw, wskaźniki 

krótkoterminowe, inwestycje 

przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 

umiejętności, transakcje międzynarodowe, 

globalizacja, monitorowanie rynku 

wewnętrznego, badania, rozwój i 

innowacje, a także turystyka. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na dostępność 

danych w sektorach przemysłu i usług o 

wysokiej wartości dodanej, w 
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szczególności w sektorze zielonej 

gospodarki, gospodarki cyfrowej lub 

społecznej (np. ochrona zdrowia i 

szkolnictwo). 

szczególności w sektorze zielonej 

gospodarki, gospodarki cyfrowej, 

gospodarki dzielenia się lub gospodarki 

społecznej (np. ochrona zdrowia i 

szkolnictwo). 

Or. es 

 

Poprawka   82 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt ii – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) po tiret siódmym dodaje się nowe 

tiret w brzmieniu: 

(ii) po tiret siódmym dodaje się trzy 

nowe tiret w brzmieniu: 

Or. en 

 

Poprawka   83 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera i – podpunkt ii 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 3.2.1 – tiret 7 a, 7 b, 7 c (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zapewnienia prognoz ludności i ich 

corocznych aktualizacji, 

— zapewnienia prognoz ludności i ich 

corocznych aktualizacji, 

 — opracowania kompleksowych 

wskaźników dotyczących sytuacji 

migrantów i uchodźców w Unii, 

 — opracowania metodyki badania 

dotyczącego przemocy ze względu na płeć 

we współpracy z instytucjami unijnymi 

działającymi w tym obszarze, 
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Or. en 

 

Poprawka   84 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera i a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik – punkt I – podpunkt 3.3.4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) po części dotyczącej celu 3.3.4 

dodaje się nową część w brzmieniu: 

 „Cel 3.3.4a 

 Europejscy obywatele powinni mieć 

możliwość łatwego i niezakłóconego 

sięgania do statystyk europejskich, aby 

wykorzystywać je w celach edukacyjnych 

oraz w procesie podejmowania decyzji. 

Ten cel zostanie osiągnięty przez 

zwiększenie przystępności statystyk 

europejskich i ułatwienie dostępu do 

danych. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na kwestię łatwego pozyskiwania i 

wymienialności danych statystycznych w 

celach praktycznych, w tym przy 

wykorzystaniu wykresów i map. Szersze 

grono obywateli powinno mieć możliwość 

skorzystania ze statystyk europejskich, aby 

skutecznie przyczyniać się do większego 

rozpowszechniania informacji 

statystycznych w społeczeństwach 

europejskich.”; 

Or. en 

 

Poprawka   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera i a (nowa) 
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Rozporządzenie (UE) nr 99/2013 

Załącznik I – punkt I – podpunkt 3.2.1 – tiret 4 

 
Tekst obowiązujący Poprawka 

 ia) w części dotyczącej celu 3.2.1 tiret 

czwarte otrzymuje brzmienie: 

— dostarczania statystyk dotyczących 

nierówności w zakresie dochodów, 

zapewniającej porównywalny główny 

wskaźnik krajowy, a także danych 

dotyczących nierówności w dostępie do 

podstawowych towarów i usług, 

„— dostarczania statystyk dotyczących 

nierówności w zakresie dochodów, przy 

wykorzystaniu takich wskaźników, jak 

współczynnik Giniego oraz zmienność 

najwyższych decyli dochodowych, 

zapewniających porównywalny główny 

wskaźnik krajowy, a także danych 

dotyczących nierówności w dostępie do 

podstawowych towarów i usług,”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:PL:PDF) 

Poprawka   86 

Gabriel Mato 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera k – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013  

Załącznik – punkt I – podpunkt 3.3.1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Wsparcie kształtowania polityki opartej 

na faktach za pomocą bardziej 

elastycznego i szerszego wykorzystania 

informacji przestrzennych w połączeniu z 

informacjami statystycznymi dotyczącymi 

zjawisk społecznych, gospodarczych i 

środowiskowych w odniesieniu do 

regionów, typologii regionalnych, miast i 

stopnia urbanizacji.”; 

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Wsparcie kształtowania polityki opartej 

na faktach za pomocą bardziej 

elastycznego i szerszego wykorzystania 

informacji przestrzennych w połączeniu z 

informacjami statystycznymi dotyczącymi 

zjawisk społecznych, terytorialnych, 

gospodarczych i środowiskowych w 

odniesieniu do regionów, typologii 

regionalnych, miast i stopnia urbanizacji.”; 

Or. es 

 

Poprawka   87 
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Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera l – podpunkt i 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013  

Załącznik – punkt I – podpunkt 3.3.3 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zgodnie z priorytetem Komisji w ramach 

»europejskiej unii energetycznej« 

szczególna uwaga zostanie poświęcona 

statystyce związanej ze zużyciem energii, 

efektywnością energetyczną, energią 

odnawialną, zależnością energetyczną i 

bezpieczeństwem dostaw energii. Co 

więcej, statystyka dotycząca energii będzie 

musiała stanowić wsparcie dla ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 

których celem jest zwiększenie 

konkurencyjności, bezpieczeństwa i 

zrównoważonego charakteru gospodarki i 

systemu energetycznego Unii. 

Zgodnie z priorytetem Komisji w ramach 

»europejskiej unii energetycznej« 

szczególna uwaga zostanie poświęcona 

statystyce związanej ze zużyciem energii, 

efektywnością energetyczną, energią 

odnawialną, zależnością energetyczną i 

bezpieczeństwem dostaw energii, 

gospodarką o obiegu zamkniętym i 

biogospodarką. Co więcej, statystyka 

dotycząca energii będzie musiała stanowić 

wsparcie dla ram polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030, których celem 

jest zwiększenie konkurencyjności, 

bezpieczeństwa i zrównoważonego 

charakteru gospodarki i systemu 

energetycznego Unii. 

Or. es 

 

Poprawka   88 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – lit c a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 99/2013  

Załącznik – punkt II – podpunkt 3.1 – tiret 2 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 w części dotyczącej celu 3.1 dodaje się 

nowe tiret w brzmieniu: 

 „– poprawy i pogłębienia badań 

dotyczących wiedzy obywateli na temat 

historii, wartości, funkcjonowania i 

kompetencji Unii Europejskiej oraz 

zwiększenia częstotliwości tych badań;”; 
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Or. es 

 


