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Poprawka 11
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Aby skutecznie walczyć
z dyskryminacją, zgodnie z art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), przyczynić się do 
zapewnienia zgodności z art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, 
dążyć do pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zgodnie z art. 3 Traktatu
o Unii Europejskiej, oraz śledzić postępy
w realizacji celów polityki Unii, takich jak 
główne założenia strategii „Europa 2020”, 
niezbędne jest dysponowanie 
porównywalnymi, wiarygodnymi
i obiektywnymi danymi statystycznymi na 
temat osób zatrudnionych, bezrobotnych
i pozostających poza rynkiem pracy, 
przestrzegając jednocześnie zasad 
poufności danych statystycznych, 
prywatności i ochrony danych osobowych.    

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka „zmienia” poprawkę 1 sprawozdawczyni poprzez odniesienia do karty
i do art. 3 TUE, który dotyczy pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, a nie do art. 9 
TFUE odnoszącego się do wymogu wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia
i „odpowiedniej ochrony socjalnej”.

Poprawka 12
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych na 
mocy art. 290 TFUE w celu uzupełniania 
lub zmieniania niektórych, innych niż 
istotne elementów określonych aktów 
ustawodawczych, w szczególności aby 
uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny
i postęp techniczny. Komisja powinna 
dopilnować, by te akty delegowane nie
nakładały znacznego dodatkowego 
obciążenia administracyjnego na państwa 
członkowskie ani na udzielające 
odpowiedzi jednostki organizacyjne.

(3) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych na 
mocy art. 290 TFUE w celu uzupełniania 
lub zmieniania niektórych, innych niż 
istotne elementów określonych aktów 
ustawodawczych, w szczególności aby 
uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny
i postęp techniczny. Te akty delegowane 
nie powinny nakładać 
nieproporcjonalnego dodatkowego 
obciążenia na państwa członkowskie ani na
respondentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wpływu aktów delegowanych nie jest zadaniem wyłącznie Komisji. 2. Wyrażenie 
„znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego” nie zawsze ma negatywne 
znaczenie. Nie jest też jasne, jakie obciążenie „administracyjne” mogłoby zostać nałożone na 
respondentów.  3. Proponuje się zastąpienie terminu „udzielające odpowiedzi jednostki 
organizacyjne” terminem „respondentów”, gdyż właśnie jego używa się później w art. 7c 
ust. 1.

Poprawka 13
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych na 
mocy art. 290 TFUE w celu uzupełniania 
lub zmieniania niektórych, innych niż 
istotne elementów określonych aktów 
ustawodawczych, w szczególności aby 
uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny
i postęp techniczny. Komisja powinna 
dopilnować, by te akty delegowane nie 
nakładały znacznego dodatkowego 

(3) Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych na 
mocy art. 290 TFUE w celu uzupełniania 
lub zmieniania niektórych, innych niż 
istotne elementów określonych aktów 
ustawodawczych, w szczególności aby 
uwzględnić rozwój gospodarczy, społeczny
i postęp techniczny. Komisja powinna 
dopilnować, by te akty delegowane nie 
nakładały znacznego dodatkowego 
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obciążenia administracyjnego na państwa 
członkowskie ani na udzielające 
odpowiedzi jednostki organizacyjne.

obciążenia na państwa członkowskie ani na 
udzielające odpowiedzi jednostki 
organizacyjne.

Or. en

Poprawka 14
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
moduły ad hoc towarzyszące badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności we 
wspieraniu polityki Unii w różnych 
dziedzinach, proponuje się wkład Unii
w finansowanie wdrażania polityki
w drodze procedury przyznawania dotacji, 
bez zaproszenia do składania wniosków. 
Dotacje przyznawane są krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane na cele
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być głównym sposobem
uproszczenia zarządzania dotacjami.

(8) Ze względu na znaczenie modułów ad 
hoc towarzyszących badaniu aktywności 
ekonomicznej ludności dla polityki Unii
w różnych dziedzinach, wkład Unii
w finansowanie wdrażania polityki może 
zostać przekazany w drodze procedury 
przyznawania dotacji, bez zaproszenia do 
składania wniosków przez krajowe urzędy 
statystyczne i inne organy krajowe,
o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane w celu
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być jednym z głównych sposobów
uproszczenia zarządzania dotacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenia „może zostać przekazany” użyto w art. 7b ust. 2.

Poprawka 15
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
moduły ad hoc towarzyszące badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności we 
wspieraniu polityki Unii w różnych 
dziedzinach, proponuje się wkład Unii
w finansowanie wdrażania polityki
w drodze procedury przyznawania dotacji, 
bez zaproszenia do składania wniosków.
Dotacje przyznawane są krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane na cele 
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być głównym sposobem 
uproszczenia zarządzania dotacjami.

(8) Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
moduły ad hoc towarzyszące badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności we 
wspieraniu polityki Unii w różnych 
dziedzinach, wkład Unii w finansowanie 
wdrażania polityki będzie przekazywany
w drodze procedury przyznawania dotacji, 
bez zaproszenia do składania wniosków.
Dotacje przyznawane są krajowym 
urzędom statystycznym i innym organom 
krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane na cele 
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być głównym sposobem 
uproszczenia zarządzania dotacjami.

Or. en

Poprawka 16
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na zasadzie odstępstwa od art. 126 ust. 
3 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, ze 
względu na zwiększone obciążenie
administracyjne związane z koniecznością 
gromadzenia dodatkowych informacji na 
potrzeby badania aktywności 

(9) Na zasadzie odstępstwa od art. 126 ust. 
3 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, ze 
względu na zwiększone obciążenie pracą
związane z koniecznością gromadzenia 
dodatkowych informacji na potrzeby 
badania aktywności ekonomicznej 
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ekonomicznej ludności, co przyczyni się do 
dostarczenia wskaźników dla trzech 
spośród zasadniczych celów strategii 
„Europa 2020”, konieczne jest 
współfinansowanie kosztów wynagrodzeń 
personelu administracji państwowej, nawet 
jeśli dany organ władzy publicznej 
zrealizowałby dane działanie bez dotacji 
UE.

ludności, konieczne jest 
współfinansowanie kosztów wynagrodzeń 
personelu administracji państwowej, nawet 
jeśli dany organ władzy publicznej 
zrealizowałby dane działanie bez dotacji 
UE.

Or. en

Poprawka 17
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na zasadzie odstępstwa od art. 126 ust. 
3 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, ze 
względu na zwiększone obciążenie
administracyjne związane z koniecznością 
gromadzenia dodatkowych informacji na 
potrzeby badania aktywności 
ekonomicznej ludności, co przyczyni się 
do dostarczenia wskaźników dla trzech 
spośród zasadniczych celów strategii 
„Europa 2020”, konieczne jest 
współfinansowanie kosztów wynagrodzeń 
personelu administracji państwowej, nawet 
jeśli dany organ władzy publicznej 
zrealizowałby dane działanie bez dotacji 
UE.

(9) Na zasadzie odstępstwa od art. 126 ust. 
3 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, ze 
względu na zwiększone obciążenie 
związane z koniecznością gromadzenia 
dodatkowych informacji na potrzeby
modułów ah hoc badania aktywności 
ekonomicznej ludności, co przyczyni się 
do dostarczenia wskaźników dla polityk 
Unii, konieczne jest współfinansowanie 
kosztów wynagrodzeń personelu 
administracji państwowej, nawet jeśli dany 
organ władzy publicznej zrealizowałby 
dane działanie bez dotacji UE.

Or. en

Poprawka 18
Emer Costello
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewniona została pewność
prawa, niniejsze rozporządzenie nie ma
wpływu na procedury przyjmowania 
środków, które zostały wszczęte, lecz nie 
sfinalizowane, przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.

(12) W celu zagwarantowania pewności
prawa należy dopilnować, aby niniejsze 
rozporządzenie nie miało wpływu na 
procedury przyjmowania środków, które 
zostały wszczęte, lecz nie sfinalizowane, 
przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 19
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia może przyznać wsparcie finansowe 
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, wymienionym jako 
wyznaczeni beneficjenci w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
przeznaczone na wdrażanie modułów ad 
hoc, o których mowa w art. 7a zgodnie
z art. X rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011) 609 final].

Unia przyznaje wsparcie finansowe 
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, wymienionym jako 
wyznaczeni beneficjenci w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
przeznaczone na wdrażanie modułów ad 
hoc, o których mowa w art. 7a zgodnie
z art. X rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011) 609 final].

Or. en

Poprawka 20
Emer Costello
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia może przyznać wsparcie finansowe 
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, wymienionym jako 
wyznaczeni beneficjenci w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
przeznaczone na wdrażanie modułów ad 
hoc, o których mowa w art. 7a zgodnie
z art. X rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011) 609 final].

Unia może przyznać wsparcie finansowe 
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, wymienionym jako 
wyznaczeni beneficjenci w art. 5 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, 
przeznaczone na wdrażanie modułów ad 
hoc, o których mowa w art. 7a zgodnie
z art. X rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011)0609 final]. Dotacje te mogą 
przybrać postać kwot ryczałtowych i są 
uzależnione od faktycznego udziału 
państw członkowskich we wdrażaniu 
modułów ad hoc.

Or. en

Uzasadnienie

Motyw 8 stanowi, że dotacje mogą przybrać postać kwot ryczałtowych.

Poprawka 21
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 c – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykonując uprawnienia przekazane
w art. 4 ust. 2 oraz art. 7a, Komisja 
dopilnuje, aby akty delegowane nie 
nakładały znaczącego dodatkowego 
obciążenia administracyjnego na państwa 
członkowskie ani na respondentów.

2. Wykonując uprawnienia przekazane
w art. 4 ust. 2 oraz art. 7a, Komisja 
dopilnuje, aby akty delegowane nie 
nakładały znaczącego dodatkowego 
obciążenia administracyjnego na państwa 
członkowskie ani na respondentów.
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Ponadto Komisja musi należycie 
uzasadnić działania w tych aktach 
delegowanych i przedstawić informacje 
zawierające wkład państw członkowskich 
na temat obciążenia respondentów
i kosztów związanych z tworzeniem 
statystyk, o czym mowa w art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

Or. en

Poprawka 22
Emer Costello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 c – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wykonując uprawnienia przekazane
w art. 4 ust. 2 oraz art. 7a, Komisja 
dopilnuje, aby akty delegowane nie 
nakładały znaczącego dodatkowego 
obciążenia administracyjnego na państwa 
członkowskie ani na respondentów.

2. Wykonując uprawnienia przekazane
w art. 4 ust. 2 oraz art. 7a, Komisja 
dopilnuje, aby akty delegowane nie 
nakładały nieproporcjonalnego
dodatkowego obciążenia na państwa 
członkowskie ani na respondentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „znaczącego dodatkowego obciążenia administracyjnego” nie zawsze ma 
negatywne znaczenie.

Poprawka 23
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 c – ustęp 3 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 2 i art. 7a, powierza się Komisji na
czas nieokreślony (Publications office: 
please insert the exact date of the entry 
into force of the amending Regulation).

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 2 i art. 7a, powierza się Komisji na
okres pięciu lat od …*. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.
______________

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 24
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 7 c – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 4 ust. 2 i art. 7a wchodzi
w życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.”

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 4 ust. 2 i art. 7a wchodzi
w życie tylko wtedy, kiedy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed 
upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o trzy miesiące
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.
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Or. fi


