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Poprawka 9
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wiarygodne dane statystyczne są
podstawą skutecznego nadzoru nad 
zakłóceniami równowagi 
makroekonomicznej. W celu 
zagwarantowania wiarygodnych i 
obiektywnych danych statystycznych 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
niezależność zawodową krajowych 
urzędów statystycznych, zgodnie z 
Europejskim kodeksem praktyk 
statystycznych, jak określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki
europejskiej3.

(3) Decyzje demokratyczne oparte na 
wiarygodnych danych statystycznych i 
analizach są podstawą skutecznego 
nadzoru nad zakłóceniami równowagi 
makroekonomicznej. W celu 
zagwarantowania wiarygodnych i 
obiektywnych danych statystycznych 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
niezależność zawodową krajowych 
urzędów statystycznych, zgodnie z 
Europejskim kodeksem praktyk 
statystycznych, jak określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki
europejskiej3.

__________________ __________________
3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164 3 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164

Or. en

Poprawka 10
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Do sprawozdania przedkładanego w 
ramach mechanizmu ostrzegania 
przewiduje się dołączenie szeregu 
(pomocniczych) wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników społecznych. Niniejsze 
rozporządzenie powinno także mieć 
zastosowanie w przypadku tych 
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wskaźników.

Or. en

Poprawka 11
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ważne jest, by statystyki niezbędne do
wykonywania działań Unii były oparte 
wyłącznie na rzetelnych danych. W 
opracowywaniu danych związanych z 
procedurą, które są niezbędnym wkładem 
w wykrywanie zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, a także zapobieganie 
wystąpieniu i korygowanie nadmiernych 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
w Unii, nierzetelne dane mogą mieć 
znaczący wpływ na interesy Unii. Należy 
przyjąć dodatkowe środki na rzecz 
skuteczniejszego egzekwowania 
opracowywania, przekazywania i 
monitorowania jakości danych związanych 
z procedurą w celu zapewnienia 
skutecznego funkcjonowania procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Środki te powinny 
przyczyniać się do zwiększenia 
wiarygodności podstawowych informacji 
statystycznych, jak również przekazywania 
i monitorowania jakości danych 
związanych z procedurą. Aby zapobiec 
umyślnemu lub wynikającemu z 
poważnego zaniedbania wprowadzeniu w 
błąd w odniesieniu do danych, należy 
ustanowić mechanizm sankcji 
finansowych, który będzie również służyć 
zapewnieniu należytej staranności przy 
opracowywaniu danych związanych z 
procedurą.

(6) Ważne jest, by statystyki niezbędne do
gospodarczego i społecznego zarządzania 
w Unii były oparte wyłącznie na rzetelnych 
danych. W opracowywaniu danych 
związanych z procedurą, które są 
niezbędnym wkładem w wykrywanie 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 
a także zapobieganie wystąpieniu i 
korygowanie nadmiernych zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w Unii, 
nierzetelne dane mogą mieć znaczący 
wpływ na interesy Unii. Należy przyjąć 
dodatkowe środki na rzecz 
skuteczniejszego egzekwowania 
opracowywania, przekazywania i 
monitorowania jakości danych związanych 
z procedurą w celu zapewnienia 
skutecznego funkcjonowania procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Środki te powinny 
przyczyniać się do zwiększenia 
wiarygodności podstawowych informacji 
statystycznych, jak również przekazywania 
i monitorowania jakości danych 
związanych z procedurą. Aby zapobiec 
umyślnemu lub wynikającemu z 
poważnego zaniedbania wprowadzeniu w 
błąd w odniesieniu do danych, należy 
ustanowić mechanizm sankcji 
finansowych, który będzie również służyć 
zapewnieniu należytej staranności przy 
opracowywaniu danych związanych z 
procedurą.
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Poprawka 12
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i 
ciągły dialog między Komisją a organami 
statystycznymi państw członkowskich w 
celu zapewnienia jakości danych 
związanych z procedurą zgłaszanych przez 
państwa członkowskie oraz podstawowych 
informacji statystycznych.

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i 
ciągły dialog między Komisją a organami 
statystycznymi państw członkowskich w 
celu koordynacji i ujednolicenia 
przekazywanych danych oraz zapewnienia 
jakości danych związanych z procedurą 
zgłaszanych przez państwa członkowskie 
oraz podstawowych informacji 
statystycznych.

Or. en

Poprawka 13
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wzmocnienie zarządzania 
gospodarczego dzięki lepszemu systemowi 
monitorowania statystycznego danych 
związanych z procedurą powinno 
obejmować ściślejsze i terminowe 
zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów 
narodowych.

Or. en
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Poprawka 14
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazując dane związane z procedurą, 
o których mowa w art. 1, państwa 
członkowskie przesyłają Komisji 
(Eurostatowi) informacje wskazujące, w 
jaki sposób dane te są obliczane, łącznie z 
informacjami na temat wszystkich zmian w 
źródłach i metodach, w formie 
sprawozdania dotyczącego jakości.

1. Przekazując dane związane z procedurą, 
o których mowa w art. 1, państwa 
członkowskie przesyłają Komisji 
(Eurostatowi) informacje wskazujące, w 
jaki sposób dane te są obliczane, łącznie z 
informacjami na temat wszystkich zmian w 
źródłach i metodach, w formie 
sprawozdania dotyczącego jakości.

Or. en

Poprawka 15
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wątpliwości dotyczących 
prawidłowego stosowania zasad 
zestawiania i przekazywania danych 
związanych z procedurą odnośne państwo 
członkowskie zwraca się do Komisji
(Eurostatu) o wyjaśnienie. Komisja 
bezzwłocznie bada daną kwestię i 
przekazuje swoje wyjaśnienie odnośnemu 
państwu członkowskiemu, odpowiedniej 
grupie ekspertów ds. statystyk 
makroekonomicznych ustanowionej przez 
Komisję, wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim oraz opinii publicznej.

W przypadku wątpliwości dotyczących 
prawidłowego stosowania zasad 
zestawiania i przekazywania danych 
związanych z procedurą odnośne państwo 
członkowskie zwraca się do Komisji
(Eurostatu) o wyjaśnienie. Komisja 
bezzwłocznie bada daną kwestię i 
przekazuje swoje wyjaśnienie odnośnemu 
państwu członkowskiemu, odpowiednim 
grupom ekspertów ds. statystyk 
makroekonomicznych i społecznych 
ustanowionym przez Komisję, wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim oraz 
opinii publicznej.

Or. en
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Poprawka 16
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję (Eurostat) problemów, w 
szczególności w kontekście oceny jakości 
zgodnie z art. 5, może ona (on) 
zadecydować o przeprowadzaniu misji w 
odnośnym państwie członkowskim.

1. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję (Eurostat) problemów lub 
potencjalnych problemów w odniesieniu 
do jakości statystyk, w szczególności w 
kontekście oceny jakości zgodnie z art. 5, 
może ona (on) zadecydować o 
przeprowadzaniu misji w odnośnym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi 
Polityki Gospodarczej utworzonemu na 
podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7

sprawozdanie na temat wyników tych 
misji, w tym uwagi na temat tych wyników 
zgłoszone przez odnośne państwo 
członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi 
Polityki Gospodarczej sprawozdania te 
wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego 
państwa członkowskiego podawane są do 
wiadomości publicznej, nie naruszając 
przepisów dotyczących poufności 
informacji statystycznych, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi 
Polityki Gospodarczej utworzonemu na 
podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7

sprawozdanie na temat wyników tych 
misji, w tym uwagi na temat tych wyników 
zgłoszone przez odnośne państwo 
członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi 
Polityki Gospodarczej oraz Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania te wraz z 
ewentualnymi uwagami odnośnego 
państwa członkowskiego podawane są do 
wiadomości publicznej, nie naruszając 
przepisów dotyczących poufności 
informacji statystycznych, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

__________________ __________________
7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21. 7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.
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Poprawka 18
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi 
Polityki Gospodarczej utworzonemu na 
podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7

sprawozdanie na temat wyników tych 
misji, w tym uwagi na temat tych wyników 
zgłoszone przez odnośne państwo 
członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi 
Polityki Gospodarczej sprawozdania te 
wraz z ewentualnymi uwagami odnośnego 
państwa członkowskiego podawane są do 
wiadomości publicznej, nie naruszając 
przepisów dotyczących poufności 
informacji statystycznych, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi 
Polityki Gospodarczej utworzonemu na 
podstawie decyzji Rady 74/122/EWG7

sprawozdanie na temat wyników tych 
misji, w tym uwagi na temat tych wyników 
zgłoszone przez odnośne państwo 
członkowskie. Po przekazaniu Komitetowi 
Polityki Gospodarczej oraz właściwym 
komisjom Parlamentu Europejskiego
sprawozdania te wraz z ewentualnymi 
uwagami odnośnego państwa 
członkowskiego podawane są do 
wiadomości publicznej, nie naruszając 
przepisów dotyczących poufności 
informacji statystycznych, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

__________________ __________________
7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21. 7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.

Or. en

Poprawka 19
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja (Eurostat) może wnieść 
zastrzeżenie co do jakości danych 
związanych z procedurą przekazanych 
przez państwo członkowskie. Nie później 

3. Komisja (Eurostat) może wnieść 
zastrzeżenie co do jakości danych 
związanych z procedurą przekazanych 
przez państwo członkowskie. Nie później 
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niż trzy dni robocze przed planowaną datą 
publikacji Komisja (Eurostat) powiadamia 
odnośne państwo członkowskie oraz 
przewodniczącego Komitetu Polityki 
Gospodarczej o zastrzeżeniach, które 
zamierza wnieść i podać do wiadomości 
publicznej. W przypadku gdy dana kwestia 
zostaje rozstrzygnięta po opublikowaniu 
danych i zastrzeżeń, wycofanie zastrzeżeń 
zostaje niezwłocznie po tym podane do 
wiadomości publicznej.

niż pięć dni roboczych przed planowaną 
datą publikacji Komisja (Eurostat) 
powiadamia odnośne państwo 
członkowskie oraz przewodniczącego 
Komitetu Polityki Gospodarczej o 
zastrzeżeniach, które zamierza wnieść i 
podać do wiadomości publicznej. Odnośne 
państwo członkowskie ma możliwość 
wyjaśnienia sytuacji. W przypadku gdy 
dana kwestia zostaje rozstrzygnięta po 
opublikowaniu danych i zastrzeżeń, 
wycofanie zastrzeżeń zostaje niezwłocznie 
po tym podane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 20
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja (Eurostat) może skorygować 
dane przekazane przez państwa 
członkowskie i dostarczyć skorygowane 
dane oraz uzasadnienie korekt, w 
przypadku gdy istnieją dowody na to, że 
dane zgłaszane przez państwa 
członkowskie nie spełniają wymogów art. 
3 ust. 2. Nie później niż trzy dni robocze
przed planowaną datą publikacji, Komisja 
(Eurostat) powiadamia odnośne państwo 
członkowskie oraz przewodniczącego 
Komitetu Polityki Gospodarczej o 
skorygowanych danych oraz uzasadnieniu 
korekt.

4. Komisja (Eurostat) może skorygować 
dane przekazane przez państwa
członkowskie i dostarczyć skorygowane 
dane oraz uzasadnienie korekt, w 
przypadku gdy istnieją dowody na to, że 
dane zgłaszane przez państwa 
członkowskie nie spełniają wymogów art. 
3 ust. 2. Nie później niż pięć dni roboczych
przed planowaną datą publikacji, Komisja 
(Eurostat) powiadamia odnośne państwo 
członkowskie oraz przewodniczącego 
Komitetu Polityki Gospodarczej o 
skorygowanych danych oraz uzasadnieniu 
korekt.

Or. en

Poprawka 21
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SANKCJE ZA MANIPULOWANIE 
DANYMI STATYSTYCZNYMI

SANKCJE ZA WPROWADZANIE W 
BŁĄD W ODNIESIENIU DO DANYCH 
STATYSTYCZNYCH

Or. en

Poprawka 22
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, 
może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny 
na państwo członkowskie, które umyślnie 
lub w wyniku poważnego zaniedbania 
wprowadza w błąd w odniesieniu do 
danych.

1. Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, 
może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny 
na państwo członkowskie, które umyślnie 
lub w wyniku poważnego zaniedbania 
wprowadza w błąd w odniesieniu do 
danych lub opóźnia ich dostarczenie.

Or. en

Poprawka 23
Csaba Őry

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja może prowadzić wszelkie 
konieczne czynności wyjaśniające w celu 
stwierdzenia wprowadzenia w błąd, o 
którym mowa w ust. 1. Komisja może 
zadecydować o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego, jeżeli stwierdzi poważne 
poszlaki wskazujące na istnienie faktów, 
które mogą stanowić takie wprowadzenie 

Zgodnie z przepisami Komisja może 
prowadzić wszelkie konieczne czynności 
wyjaśniające w celu stwierdzenia 
wprowadzenia w błąd, o którym mowa w 
ust. 1. Komisja może zadecydować o 
wszczęciu postępowania wyjaśniającego, 
jeżeli stwierdzi poważne poszlaki 
wskazujące na istnienie faktów, które 
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w błąd. Przy badaniu domniemanego 
wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia 
wszelkie uwagi przekazane przez odnośne 
państwo członkowskie. Aby zrealizować 
swoje zadania, Komisja może zwrócić się 
do państwa członkowskiego o 
przedstawienie informacji, a także może 
prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać 
dostęp do podstawowych informacji 
statystycznych i dokumentów dotyczących 
danych związanych z procedurą. Jeżeli 
prawo krajowe odnośnego państwa 
członkowskiego wymaga wcześniejszej 
zgody organu sądowego na 
przeprowadzenie inspekcji na miejscu, 
Komisja występuje z odpowiednim 
wnioskiem.

mogą stanowić takie wprowadzenie w 
błąd. Przy badaniu domniemanego 
wprowadzenia w błąd Komisja uwzględnia 
wszelkie uwagi przekazane przez odnośne 
państwo członkowskie. Aby zrealizować 
swoje zadania, Komisja może zwrócić się 
do państwa członkowskiego o 
przedstawienie informacji, a także może 
prowadzić inspekcje na miejscu i uzyskać 
dostęp do podstawowych informacji 
statystycznych i dokumentów dotyczących 
danych związanych z procedurą. Jeżeli 
prawo krajowe odnośnego państwa 
członkowskiego wymaga wcześniejszej 
zgody organu sądowego na 
przeprowadzenie inspekcji na miejscu, 
Komisja występuje z odpowiednim 
wnioskiem.

Or. en

Poprawka 24
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ma nieograniczoną 
jurysdykcję w zakresie rozpatrywania 
odwołań od decyzji Rady nakładających 
grzywny zgodnie z ust. 1. Trybunał 
Sprawiedliwości może uchylić, obniżyć lub 
podwyższyć tak nałożoną grzywnę.

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ma nieograniczoną 
jurysdykcję w zakresie rozpatrywania 
odwołań od decyzji Rady nakładających 
grzywny zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 25
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Grzywny pobrane zgodnie z art. 9 
stanowią inne dochody, o których mowa w 
art. 311 Traktatu, i przekazywane są do 
budżetu Unii.

Grzywny pobrane zgodnie z art. 9 stanowią 
inne dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i przekazywane są do budżetu 
Unii. Grzywny przeznacza się na środki 
związane ze zwiększaniem zatrudnienia 
oraz podwyższaniem poziomu edukacji, 
zwłaszcza wśród młodzieży.

Or. en

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
223/2009 krajowe urzędy statystyczne 
(KUS) państw członkowskich zapewniają 
niezbędną koordynację na szczeblu 
krajowym w odniesieniu do danych 
związanych z procedurą. Wszystkie inne 
organy krajowe w zakresie realizacji tego 
celu podlegają KUS. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne 
działania w celu zapewnienia stosowania 
niniejszego przepisu.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
223/2009 krajowe urzędy statystyczne 
(KUS) państw członkowskich zapewniają 
niezbędną koordynację na szczeblu 
krajowym w odniesieniu do danych 
związanych z procedurą. Wszystkie inne 
organy krajowe, w tym narodowe banki 
centralne i urzędy odpowiedzialne za 
zatrudnienie i statystyki społeczne, w 
zakresie realizacji tego celu podlegają 
KUS. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
stosowania niniejszego przepisu.

Or. en


