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Poprawka 15
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Rzetelne dane empiryczne i 
statystyczne mają zasadnicze znaczenie 
dla mierzenia postępu i oceny 
efektywności strategii politycznych i 
programów Unii zwłaszcza w kontekście 
strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 16
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z tym rozporządzeniem 
Europejski program statystyczny powinien 
zapewniać ramy dla opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyki 
europejskiej oraz wyznaczać główne 
obszary i cele przewidywanych działań na 
okres nieprzekraczający pięciu lat. Należy 
określić w nim priorytety dotyczące 
potrzeb w zakresie informacji do celów 
prowadzenia działań Unii Europejskiej. 
Potrzeby te powinny być równoważne z 
zasobami, jakie są konieczne na poziomie 
unijnym i krajowym do zapewniania 
wymaganych statystyk, a także w 
odniesieniu do obciążenia związanego z 
udzielaniem odpowiedzi i kosztów 
dotyczących respondentów.

(2) Zgodnie z tym rozporządzeniem 
Europejski program statystyczny powinien 
zapewniać ramy dla opracowywania, 
tworzenia i rozpowszechniania statystyki 
europejskiej oraz wyznaczać główne 
obszary i cele przewidywanych działań na 
okres nieprzekraczający pięciu lat. Należy 
określić w nim priorytety dotyczące 
potrzeb w zakresie informacji do celów 
prowadzenia działań Unii Europejskiej. 
Potrzeby te muszą być równoważne z 
zasobami, jakie są konieczne na poziomie 
unijnym i krajowym do zapewniania 
wymaganych statystyk, a także w 
odniesieniu do obciążenia związanego z 
udzielaniem odpowiedzi i kosztów 
dotyczących respondentów, przy czym 
szczególną uwagę należy zwracać na 
stosunek kosztów do korzyści.
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Poprawka 17
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Uważa, że realizacja programu 
powinna być okazją do stworzenia 
zharmonizowanej statystyki europejskiej, 
aby przyczynić się do rozwoju, produkcji i 
upowszechniania wspólnych, 
porównywalnych i wiarygodnych 
informacji statystycznych na szczeblu 
europejskim.

Or. en

Poprawka 18
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Statystyki opracowywane, tworzone i 
rozpowszechniane w ramach tego 
programu powinny przyczyniać się do 
wdrożenia polityki Unii Europejskiej 
odzwierciedlonej w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia oraz inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu12 sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także innych 
dziedzinach polityki wymienionych wśród 
priorytetów strategicznych Komisji na lata 
2010–2014 (tj. wzmocnionego i 
zintegrowanego zarządzania 

(4) Wysokiej jakości statystyka
opracowywana, tworzona i
rozpowszechniana w ramach tego 
programu jest niezbędna do opartego na 
faktach podejmowania decyzji i powinna 
przyczyniać się do wdrożenia polityki Unii 
Europejskiej odzwierciedlonej w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia oraz inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także innych 
dziedzinach polityki wymienionych wśród 
priorytetów strategicznych Komisji na lata 



AM\898342PL.doc 5/38 PE487.671v01-00

PL

gospodarczego, zmiany klimatu, 
zreformowanej polityki rolnej, wzrostu 
gospodarczego i spójności społecznej, 
Europy obywateli i globalizacji); należy je
wspierać poprzez działania finansowane w 
ramach tego programu, w przypadku gdy 
Unia Europejska może przynieść wartość 
dodaną.

2010–2014 (tj. wzmocnionego i 
zintegrowanego zarządzania 
gospodarczego, zmiany klimatu, 
zreformowanej polityki rolnej, wzrostu 
gospodarczego i spójności społecznej, 
Europy obywateli i globalizacji); należy ją
wspierać poprzez działania finansowane w 
ramach tego programu, w przypadku gdy 
Unia Europejska może przynieść wartość 
dodaną.

Or. en

Poprawka 19
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Z uwagi na światowy kryzys 
finansowy, który zamienił się w kryzys 
gospodarczy, używając metod 
statystycznych, należy w szczególności 
przeanalizować wpływ na osoby 
zatrudnione i na miejsca pracy.

Or. de

Poprawka 20
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Wysokiej jakości statystyka jest 
również niezbędna, aby pomóc 
obywatelom zrozumieć UE i zaangażować 
się w proces demokratyczny.

Or. en
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Poprawka 21
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Ponadto analizie statystycznej należy 
w szczególnym stopniu poddać wpływ 
działań podejmowanych przez UE w 
porozumieniu z państwami i trojką w celu 
opanowania światowego kryzysu 
finansowego i gospodarczego na osoby 
zatrudnione i obywateli. W związku z tym 
dane statystyczne należy gromadzić w taki 
sposób, aby uwidocznić zmiany 
zachodzące w poszczególnych państwach 
członkowskich, np. bezrobocie, zmianę 
miejsca pracy, wysokość świadczeń 
socjalnych i ich zmianę, liczbę i jakość 
miejsc pracy, przemieszczanie się w 
granicach państw członkowskich, w 
granicach UE, wyjazd z UE lub przyjazd 
do UE w związku ze zmianą miejsca pracy 
oraz zmiany w strukturze płac i w 
odniesieniu do szkoleń zawodowych. 

Or. de

Poprawka 22
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Po czwarte, sytuację utrudniają 
ograniczenia budżetowe na poziomie 
krajowym i unijnym, a także potrzeba 
dalszego zmniejszenia obciążeń dla 
przedsiębiorstw i obywateli.

– Po czwarte, sytuację dodatkowo
utrudniają ograniczenia budżetowe na 
poziomie krajowym i europejskim.
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Poprawka 23
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy wprowadzić przepis 
otwierający program na uczestnictwo 
państw Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu uczestniczących w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(zwanych dalej „państwami 
EFTA/EOG”). Należy również 
wprowadzić przepis otwierający program 
na uczestnictwo innych państw, w 
szczególności państw sąsiadujących z 
Unią Europejską oraz krajów 
ubiegających się o członkostwo, 
kandydujących lub przystępujących do 
Unii Europejskiej.

skreślony

Or. de

Poprawka 24
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby skoncentrować program 
ustanowiony niniejszym rozporządzeniem 
na potrzebie wydajności w osiąganiu 
określonych celów oraz uwzględnić 
ograniczenia budżetowe, począwszy od 
etapu opracowywania programu, 
przeprowadzono ocenę ex ante zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami.
Znaczenie i wpływ środków 

(14) Aby skoncentrować program 
ustanowiony niniejszym rozporządzeniem 
na potrzebie wydajności w osiąganiu 
określonych celów oraz uwzględnić 
ograniczenia budżetowe, począwszy od 
etapu opracowywania programu, 
przeprowadzono ocenę ex ante zgodnie z 
zasadą należytego zarządzania finansami.
Znaczenie i wpływ środków 
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podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie, w tym 
niezależnym ocenom zewnętrznym. Na 
potrzeby oceniania programu 
sformułowano mierzalne cele oraz 
opracowano wskaźniki.

podejmowanych w ramach programu 
należy systematycznie poddawać 
monitorowaniu i ocenie, w tym 
niezależnym ocenom zewnętrznym, 
których wyniki muszą być podstawą 
wyciągania odpowiednich konsekwencji.
Na potrzeby oceniania programu 
sformułowano mierzalne cele oraz 
opracowano wskaźniki.

Or. de

Poprawka 25
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się Europejski 
program statystyczny na lata 2013–2017 
(zwany dalej „programem”).

Niniejszym ustanawia się Europejski 
program statystyczny na lata 2013–2017 
(zwany dalej „programem”). Program jest 
ujęty w załączniku.

Or. de

Poprawka 26
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program stanowi wartość dodaną przez 
postawienie w centrum uwagi europejskiej 
statystyki informacji, które są niezbędne 
dla opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny polityk Unii. 
Program przyczynia się ponadto do 
efektywnego wykorzystywania zasobów, 
ponieważ sprzyja działaniom, które wnoszą 
zasadniczy wkład w opracowywanie, 

Program stanowi wartość dodaną przez 
postawienie w centrum uwagi europejskiej 
statystyki informacji, które są niezbędne 
dla opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny polityk Unii. 
Program przyczynia się ponadto do 
efektywnego wykorzystywania zasobów, 
ponieważ sprzyja działaniom, które wnoszą 
zasadniczy wkład w opracowywanie, 
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tworzenie i rozpowszechnianie 
zharmonizowanych, porównywalnych i 
wiarygodnych informacji statystycznych.

tworzenie i rozpowszechnianie 
zharmonizowanych, porównywalnych i 
wiarygodnych informacji statystycznych w 
oparciu o jednolite standardy i wspólne 
kryteria oceny jakości, w szczególności 
takie jak „przydatność”, „dokładność”, 
„terminowość”, „dostępność” i 
„spójność”.

Or. en

Poprawka 27
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest
uczynienie europejskiego systemu 
statystycznego wiodącym dostawcą
wysokiej jakości statystyki dotyczącej
Europy.

1. Ogólnym celem programu jest
zapewnienie i promowanie wysokiej 
jakości europejskiego systemu 
statystycznego jako dostawcy wysokiej 
jakości statystyk dotyczących Europy.

Or. de

Poprawka 28
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest 
uczynienie europejskiego systemu 
statystycznego wiodącym dostawcą 
wysokiej jakości statystyki dotyczącej 
Europy.

1. Ogólnym celem programu jest to, aby 
europejski system statystyczny pozostał
wiodącym publicznym dostawcą wysokiej 
jakości statystyki europejskiej dla 
decydentów politycznych, administratorów 
publicznych, przedsiębiorców, obywateli i 
innych użytkowników.

Or. en
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Poprawka 29
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W działaniach w dziedzinie statystyki 
prowadzonych na rzecz realizacji 
niniejszego programu należy uwzględnić 
zasoby, którymi dysponują krajowe 
organy statystyczne oraz Komisja, oraz 
obciążenia związane z udzielaniem 
odpowiedzi. 

Or. fi

Poprawka 30
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. cel 4: zapewnienie opracowania i 
wdrożenia instrumentów służących 
ponownemu ustaleniu priorytetów działań 
statystycznych, zwiększeniu elastyczności 
europejskiego systemu statystycznego oraz 
poprawie możliwości szybkiego 
reagowania przez ten system na 
zmieniające się potrzeby użytkowników.

Or. fi

Poprawka 31
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Cele, o których mowa w niniejszym 
artykule, określono szczegółowo w 
załączniku, wraz ze wskaźnikami 
stosowanymi do monitorowania realizacji 
programu. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 223/2009 podlegają one 
szczegółowemu planowaniu rocznemu, 
które będzie obejmować mechanizm 
ustalania priorytetów jako integralną część 
procesu. Cele te są osiągane poprzez ścisłą 
i skoordynowaną współpracę w ramach 
europejskiego systemu statystycznego, 
który jest partnerstwem pomiędzy urzędem 
statystycznym Unii a krajowymi urzędami 
statystycznymi i innymi organami 
krajowymi.

3. Cele, o których mowa w niniejszym 
artykule, określono szczegółowo w 
załączniku, wraz ze wskaźnikami 
stosowanymi do monitorowania realizacji 
programu. Zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 223/2009 podlegają one 
szczegółowemu planowaniu rocznemu, 
które będzie obejmować mechanizm 
ustalania priorytetów jako integralną część 
procesu. Cele te są osiągane poprzez ścisłą 
i skoordynowaną współpracę w ramach 
europejskiego systemu statystycznego, 
który jest partnerstwem pomiędzy urzędem 
statystycznym Unii a krajowymi urzędami 
statystycznymi i innymi organami 
krajowymi. Program powinien obejmować 
opracowanie odpowiednich instrumentów 
służących do ustalania priorytetów 
działań w dziedzinie statystyki oraz 
poprawy jakości i zwiększenia 
elastyczności europejskiego systemu 
statystycznego.

Or. en

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Statystyka europejska musi służyć 
interesom użytkowników, decydentów 
politycznych, administratorów, 
naukowców, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorstw i ogółu 
społeczeństwa i powinna być łatwo 
dostępna dla każdego.

Or. en
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Poprawka 33
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Organy krajowe i urząd statystyczny 
Unii gwarantują, że statystyka europejska 
jest zgodna z europejskimi standardami 
jakości oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle.

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń dla
respondentów w zakresie statystyki, 
przyjmuje się stosowne środki 
zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS, aby zagwarantować lepsze 
wykorzystanie ograniczonych zasobów UE 
i państw członkowskich. Organy krajowe i 
urząd statystyczny Unii gwarantują, że 
statystyka europejska jest zgodna z 
europejskimi standardami jakości oraz 
spełnia potrzeby użytkowników 
instytucjonalnych z Unii Europejskiej, 
rządów, władz regionalnych, instytucji 
badawczych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorstw i 
społeczeństwa w ogóle. Wybrane 
priorytety ustala się w porozumieniu z 
państwami członkowskimi. Ponadto 
wprowadzając nowe środki, Komisja musi 
je uzasadnić przed Radą i Parlamentem 
Europejskim oraz odpowiednio wcześnie 
udostępnić wszystkie informacje na ich 
temat.

Or. de
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Poprawka 34
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Organy krajowe i urząd statystyczny 
Unii gwarantują, że statystyka europejska 
jest zgodna z europejskimi standardami 
jakości oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle.

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Organy krajowe i urząd statystyczny 
Unii gwarantują, że statystyka europejska 
jest zgodna z europejskimi standardami 
jakości oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle.
Przy ustalaniu priorytetów należy dołożyć 
starań celem zrównoważenia dodatkowych 
kosztów będących wynikiem nowych 
wymogów statystycznych przez 
ograniczenie obowiązujących wymogów 
statystycznych, a proces ten należy 
przeprowadzić w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi. Planując nowe 
działania lub znaczące zmiany w 
istniejących statystykach, Komisja podaje 
powody, o których mowa w art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009 w 
sprawie statystyki europejskiej. 
Współpraca między organami 
statystycznymi państw członkowskich i 
organem statystycznym UE z jednej strony 
a międzynarodowymi organami 
statystycznymi z drugiej strony powinna 
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zostać wzmocniona, aby zapewnić w 
szczególności spójność i porównywalność 
statystyk.

Or. fi

Poprawka 35
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Organy krajowe i urząd statystyczny 
Unii gwarantują, że statystyka europejska 
jest zgodna z europejskimi standardami 
jakości oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle.

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej i porównywalnej 
statystyki europejskiej oraz 
zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego, co oznacza
poszanowanie zasad wiarygodności, 
niezależności i odpowiedzialności. Aby 
przyczynić się do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS, jak i najbardziej efektywne 
wykorzystanie ograniczonych zasobów na 
szczeblu UE oraz na szczeblu krajowym. 
Organy krajowe i urząd statystyczny Unii 
gwarantują, że statystyka europejska jest 
zgodna z europejskimi standardami jakości 
oraz spełnia potrzeby użytkowników 
instytucjonalnych z Unii Europejskiej, 
rządów, władz regionalnych, instytucji 
badawczych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, przedsiębiorstw i 
społeczeństwa w ogóle.

Or. en
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Poprawka 36
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Organy krajowe i urząd statystyczny 
Unii gwarantują, że statystyka europejska 
jest zgodna z europejskimi standardami 
jakości oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle.

Program jest wdrażany zgodnie z zasadami 
Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych, a jego celem jest tworzenie 
i rozpowszechnianie wysokiej jakości, 
zharmonizowanej statystyki europejskiej 
oraz zagwarantowanie prawidłowego 
funkcjonowania całego europejskiego 
systemu statystycznego. Aby przyczynić 
się do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych respondentów w 
zakresie statystyki, przyjmuje się stosowne 
środki zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Organy krajowe i urząd statystyczny 
Unii gwarantują, że statystyka europejska 
jest zgodna z europejskimi standardami 
jakości oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle,
zgodnie z zasadą wolnego i przejrzystego 
dostępu do statystyki europejskiej.

Or. en

Poprawka 37
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustala się pulę środków 
finansowych na realizację programu w 

1. W celu zapewnienia wiarygodnej, 
porównywalnej i opłacalnej statystyki 
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kwocie 299,4 mln EUR, z czego 57,3 mln 
EUR jest objęte okresem programowania 
2007–2013, a 242,1 mln EUR okresem 
programowania 2014–2017.

niniejszym ustala się pulę środków 
finansowych w kwocie 299,4 mln EUR, z 
czego 57,3 mln EUR jest objęte okresem 
programowania 2007–2013, a 242,1 mln 
EUR okresem programowania 2014–2017.

Or. en

Poprawka 38
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pula środków finansowych programu 
może być także przyznana w taki sposób, 
aby pokryć wydatki potrzebne do 
usprawnienia procesów i zdolności w 
zakresie stworzenia wysokiej jakości 
statystyki na poziomie krajowym, a także 
dla potrzeb szkoleniowych statystyków 
krajowych.

Or. en

Poprawka 39
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu realizacji programu Komisja 
przyjmuje roczne programy prac,
spełniające wymagania ustanowione w art. 
17 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 oraz 
zawierające określenie celów i 
oczekiwanych rezultatów.

W celu realizacji programu Komisja 
przyjmuje roczne programy prac 
spełniające wymagania ustanowione w art. 
17 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 oraz 
zawierające określenie celów i 
oczekiwanych rezultatów zgodnie z celami 
określonymi w art. 4 niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 40
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu realizacji programu Komisja 
przyjmuje roczne programy prac, 
spełniające wymagania ustanowione w art. 
17 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 oraz 
zawierające określenie celów i 
oczekiwanych rezultatów.

W celu realizacji programu Komisja 
przyjmuje roczne programy prac, 
spełniające wymagania ustanowione w art. 
17 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 oraz 
zawierające określenie celów i 
oczekiwanych rezultatów. Programy 
roczne są przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. de

Poprawka 41
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wprowadzenie – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podział pracy w europejskim systemie 
statystycznym przedstawia się 
następująco: władze państw 
członkowskich są odpowiedzialne za 
tworzenie zharmonizowanych statystyk 
krajowych, a Eurostat – za tworzenie 
europejskich statystyk na podstawie 
danych przekazywanych przez krajowe 
organy statystyczne.

Or. fi
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Poprawka 42
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Cele – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Cel 1: dostarczanie wysokiej jakości 
informacji statystycznych, aby wspierać 
opracowywanie, monitorowanie i ocenę 
polityki Unii Europejskiej odpowiednio 
odzwierciedlającej priorytety;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 43
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach 
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
promowania włączenia społecznego 
poprzez ograniczenie ubóstwa).

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach 
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
zapobiegania przedwczesnemu 
zakończeniu nauki oraz zwiększenia liczby 
młodych ludzi objętych szkolnictwem 
wyższym lub równoważnym kształceniem 
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zawodowym, promowania kształcenia 
dorosłych i mobilności edukacyjnej, 
aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu 
i promowania włączenia społecznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych oraz wywodzących się 
z mniejszości, poprzez ograniczenie 
ubóstwa).

Or. en

Poprawka 44
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach 
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
promowania włączenia społecznego 
poprzez ograniczenie ubóstwa).

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach 
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, 
zmniejszenia liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę, w tym mobilności 
edukacyjnej, aktywnego starzenia się w 
dobrym zdrowiu i promowania włączenia 
społecznego poprzez ograniczenie liczby 
osób dotkniętych lub zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym).
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Poprawka 45
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
promowania włączenia społecznego 
poprzez ograniczenie ubóstwa).

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
promowania włączenia społecznego 
poprzez ograniczenie ubóstwa). Nowe 
wskaźniki muszą opierać się głównie na 
istniejącym materiale statystycznym.

Or. fi

Poprawka 46
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach 
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, osiągania celów 
UE w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
promowania włączenia społecznego 
poprzez ograniczenie ubóstwa).

Przyjęcie w czerwcu 2010 r. przez Radę 
Europejską strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w dużym stopniu 
ukształtowało plan strategiczny Unii 
Europejskiej i politykę krajową na 
nadchodzące lata. W planie tym określono 
szereg głównych celów i inicjatyw 
przewodnich, w odniesieniu do których 
należy w ramach ESS dostarczyć 
wskaźniki statystyczne w wielu obszarach 
(tj. dotyczących poprawy warunków w 
zakresie innowacji, badań i rozwoju, 
wspierania zatrudnienia, wspierania 
jakości miejsc pracy, osiągania celów UE 
w zakresie zmiany klimatu i energii, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
podniesienia poziomu edukacji, w tym 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
promowania włączenia społecznego 
poprzez ograniczenie ubóstwa).

Or. el

Poprawka 47
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zaktualizowanych wskaźników 
dotyczących głównych celów strategii 
„Europa 2020” (w obszarach zatrudnienia, 
badań i rozwoju, innowacji, energii/zmiany 
klimatu, edukacji, środowiska, ochrony 
socjalnej i włączenia społecznego), 
dostępnych na stronie internetowej 
Eurostatu;

zaktualizowanych wskaźników 
dotyczących głównych celów strategii 
„Europa 2020” (w obszarach zatrudnienia, 
badań i rozwoju, innowacji, energii/zmiany 
klimatu, edukacji, środowiska, ochrony 
socjalnej i włączenia społecznego, 
zwalczania ubóstwa ), dostępnych na 
stronie internetowej Eurostatu;
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Or. el

Poprawka 48
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 3 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zaktualizowanych wskaźników 
dotyczących głównych celów strategii 
„Europa 2020” (w obszarach zatrudnienia, 
badań i rozwoju, innowacji, energii/zmiany 
klimatu, edukacji, środowiska, ochrony 
socjalnej i włączenia społecznego), 
dostępnych na stronie internetowej 
Eurostatu;

zaktualizowanych wskaźników 
dotyczących głównych celów strategii 
„Europa 2020” (w obszarach zatrudnienia, 
badań i rozwoju, innowacji, energii/zmiany 
klimatu, edukacji, środowiska, ochrony 
socjalnej, włączenia społecznego i 
ograniczania ubóstwa), dostępnych na 
stronie internetowej Eurostatu;

Or. en

Poprawka 49
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 3 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wskaźników jakościowych dotyczących 
zatrudnienia z rozróżnieniem niepełnego i 
pełnego wymiaru godzin, jak również 
wskaźników jakościowych dotyczących 
bezrobocia uwzględniających ludzi 
objętych polityką aktywizacji, np. 
szkoleniami.

Or. en
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Poprawka 50
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.2 – akapit trzeci – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wprowadzenia w łańcuchu produkcji 
rzetelnego zarządzania jakością,
obejmującego również wyjściowe dane 
źródłowe dotyczące finansów publicznych 
i podstawowe procesy działań w 
państwach członkowskich.

wprowadzenia w łańcuchu produkcji 
rzetelnego zarządzania jakością, a także 
rozwoju i wdrożenia ram odniesienia dla 
zapewnienia jakości danych na temat 
procedury nadmiernego deficytu.

Or. fi

Poprawka 51
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.2 – ustęp 3 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zestawu wskaźników społecznych 
służących do monitorowania zarządzania 
gospodarczego w kontekście strategii 
„Europa 2020” na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 52
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki kryzysu finansowego, wzrost Społeczne i gospodarcze skutki kryzysu 
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przepływów transgranicznych i 
rozdrobnienie procesów produkcyjnych 
uwydatniły potrzebę bardziej spójnych ram 
i lepszego pomiaru zglobalizowanej 
produkcji.

finansowego, wzrost przepływów 
transgranicznych i rozdrobnienie procesów 
produkcyjnych uwydatniły potrzebę 
bardziej spójnych ram i lepszego pomiaru 
zglobalizowanej produkcji.

Or. en

Poprawka 53
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udoskonalenie wskaźników i informacji
statystycznych dotyczących globalizacji 
gospodarczej oraz globalnego łańcucha 
wartości, dostępnych dla decydentów UE i 
ogółu społeczeństwa.

Udoskonalenie wskaźników i informacji 
statystycznych dotyczących globalizacji 
gospodarczej oraz globalnego łańcucha
wartości, dostępnych dla decydentów UE i 
ogółu społeczeństwa. Informacje te 
powinny przyczynić się do gospodarczej i 
społecznej oceny globalizacji.

Or. en

Poprawka 54
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.3 – ustęp 3 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

analizy społeczno-gospodarczych skutków 
globalizacji, w tym oceny zatrudnienia i 
standardów życia.

Or. en
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Poprawka 55
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 WYNIKI GOSPODARCZE I 
SPOŁECZNE

2.1 WYNIKI GOSPODARCZE I 
SPOŁECZNE ORAZ ZATRUDNIENIE

Or. de

Poprawka 56
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryzys gospodarczy zwiększył potrzebę 
posiadania wysokiej jakości wskaźników 
makroekonomicznych w celu lepszego 
zrozumienia i analizowania wahań 
ekonomicznych, a w rezultacie ułatwienia 
procesu decyzyjnego. Coraz bardziej 
globalna produkcja 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, w tym z punktu widzenia 
konsekwencji i niepokojów społecznych, a 
w rezultacie ułatwienia procesu 
decyzyjnego. Coraz bardziej globalna 
produkcja sprawia, że konieczne jest 
opracowanie spójnych ram, które ułatwiają 
interpretację i integrację statystyki z 
różnych dziedzin.

Or. el

Poprawka 57
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uzupełnienie pomiaru wyników 
gospodarczych różnymi wymiarami 
globalizacji, jak jakość życia, 
zrównoważenie środowiskowe, zdrowie, 
dobrobyt i spójność społeczna. 
Opracowanie ram dla analizy globalnej 
produkcji.

Uzupełnienie pomiaru wyników 
gospodarczych o różne wymiary
globalizacji, jak jakość życia, dostęp do 
towarów i usług, zrównoważenie 
środowiskowe, zdrowie, dobrobyt,
spójność społeczna i włączenie społeczne. 
Opracowanie ram dla analizy globalnej 
produkcji.

Or. en

Poprawka 58
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 3 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

rachunków satelitarnych opracowywanych 
dla co najmniej dwóch nowych obszarów 
(np. rachunków badań i rozwoju, 
rachunków zdrowia i rachunków 
społecznych);

rachunków satelitarnych opracowywanych 
dla co najmniej dwóch nowych obszarów 
(np. rachunków badań i rozwoju, 
rachunków zdrowia, rachunków 
edukacyjnych i rachunków społecznych, 
włącznie z mieszkaniami i dostępem do 
usług, a także włączeniem społecznym);

Or. en

Poprawka 59
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 3 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowanie koncepcji pomiaru wyników 
gospodarczych wykraczającej poza 
uwzględnianie wyłącznie PKB.
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Or. de

Poprawka 60
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 3 – tiret szóste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udostępnianie danych w formie 
umożliwiającej zilustrowanie wpływu 
kryzysu gospodarczego na osoby 
zatrudnione i obywateli w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. de

Poprawka 61
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 3 – tiret szóste c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowywanie danych w sposób 
umożliwiający zilustrowanie wpływu 
działań podejmowanych w celu 
opanowania kryzysu gospodarczego na 
osoby zatrudnione i obywateli w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. de

Poprawka 62
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 5 – tiret piąte
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zharmonizowanej statystyki w zakresie 
mieszkalnictwa i związanych z nim 
dziedzin dostępnej dla wszystkich państw 
członkowskich.

zharmonizowanej statystyki w zakresie 
mieszkalnictwa i związanych z nim 
dziedzin dostępnej dla wszystkich państw 
członkowskich, włącznie z przystępnością i 
dostępnością mieszkań.

Or. en

Poprawka 63
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.2 – akapit trzeci – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

spójnego systemu rachunków środowiska 
opracowywanego jako „rachunki 
satelitarne” do głównych rachunków 
narodowych, zapewniającego informacje 
dotyczące emisji do atmosfery, zużycia 
energii, przepływów i rezerw materialnych 
zasobów naturalnych i wody, handlu 
surowcami podstawowymi i krytycznymi, 
opodatkowania na ochronę środowiska i 
wydatków na ochronę środowiska, w tym 
ewentualnie rozwój ekologiczny/zielone 
zamówienia publiczne;

spójnego systemu rachunków środowiska 
opracowywanego jako „rachunki 
satelitarne” do głównych rachunków 
narodowych, zapewniającego informacje 
dotyczące emisji do atmosfery, zużycia 
energii, przepływów i rezerw materialnych 
zasobów naturalnych i wody, handlu 
surowcami podstawowymi i krytycznymi, 
opodatkowania na ochronę środowiska i 
wydatków na ochronę środowiska, w tym 
ewentualnie rozwój ekologiczny/zielone 
zamówienia publiczne; uwzględnienia, 
przy definiowaniu obszarów statystyki, 
które mają zostać rozwinięte, celów 
rozporządzenia nr 691/2011 w sprawie 
europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska, które dotyczą rozwoju nowych 
modułów rachunków ekonomicznych 
środowiska.

Or. fi

Poprawka 64
Antigoni Papadopoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie skuteczności i efektywności 
procesów produkcyjnych. Dostarczanie 
wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach, w których 
przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 
zainteresowania, takich jak statystyka 
dotycząca przedsiębiorstw, wskaźniki 
krótkoterminowe, inwestycje 
przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 
umiejętności, transakcje międzynarodowe, 
globalizacja, monitorowanie jednolitego 
rynku, badania, rozwój i innowacje, a także 
turystyka. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na dostępność danych w sektorach 
przemysłu i usług o wysokiej wartości 
dodanej.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 65
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie skuteczności i efektywności 
procesów produkcyjnych. Dostarczanie 
wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach, w których 
przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 
zainteresowania, takich jak statystyka
dotycząca przedsiębiorstw, wskaźniki 
krótkoterminowe, inwestycje 
przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 
umiejętności, transakcje międzynarodowe, 
globalizacja, monitorowanie jednolitego 
rynku, badania, rozwój i innowacje, a także 

Zwiększenie skuteczności i efektywności 
procesów produkcyjnych. Dostarczanie 
wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach, w których 
przedsiębiorstwa znajdują się w centrum 
zainteresowania, takich jak statystyka 
dotycząca przedsiębiorstw, wskaźniki 
krótkoterminowe, inwestycje 
przedsiębiorstw w kapitał ludzki i 
umiejętności, transakcje międzynarodowe, 
globalizacja, monitorowanie jednolitego 
rynku, badania, rozwój i innowacje, a także 
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turystyka. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na dostępność danych w sektorach 
przemysłu i usług o wysokiej wartości 
dodanej.

turystyka. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na dostępność danych w sektorach 
przemysłu i usług o wysokiej wartości 
dodanej, szczególnie w sektorze 
ekologicznym lub w sektorze gospodarki 
cyfrowej. 

Or. en

Poprawka 66
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.1 – ustęp 3 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnienia wysokiej jakości statystyki 
dotyczącej wyników w najważniejszych 
obszarach innowacji, rozwoju i badań 
poprzez powszechniejsze stosowanie 
rejestrów patentów i szersze wykorzystanie 
pojedynczych mikrodanych w badaniach i 
statystykach;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 67
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.1 – ustęp 3 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dostarczenia wysokiej jakości statystyki 
dotyczącej podaży i popytu w turystyce 
dzięki zoptymalizowaniu gromadzenia
danych i lepszej integracji danych z 
zakresu turystyki z danymi z innych 
dziedzin;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en
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Poprawka 68
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obywatele europejscy znajdują się w 
centrum zainteresowania wielu obszarów 
polityki UE. W związku z tym istnieje 
duży popyt na szeroko pojętą statystykę 
społeczną w celu wspierania procesu 
decyzyjnego, a także pomagania 
obywatelom europejskim w ocenie 
skutków tych działań politycznych w ich 
życiu.

Obywatele europejscy znajdują się w 
centrum zainteresowania wielu obszarów 
polityki UE. W związku z tym istnieje 
duży popyt na szeroko pojętą statystykę 
społeczną w celu wspierania procesu 
decyzyjnego, w tym w powiązaniu ze 
wskaźnikami ekonomicznymi, a także 
pomagania obywatelom europejskim w 
ocenie skutków tych działań politycznych 
w ich życiu.

Or. el

Poprawka 69
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach polityki 
społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, wyzwania 
demograficzne (w szczególności osoby 
starsze i migracja), rynek pracy, 
kształcenie i szkolenie, w tym mobilność 
edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność 
fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, 
zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, 
swobodny przepływ i jednolity rynek, 
mobilność młodzieży, innowacje 
technologiczne i wybory związane z 
nowym stylem życia.

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach polityki 
społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, wyzwania 
demograficzne (w szczególności osoby 
starsze i niepełnosprawne, osoby 
wywodzące się z mniejszości, np. 
Romowie, migracja), rynek pracy, 
kształcenie i szkolenie, w tym edukacja 
wczesnoszkolna, kształcenie dorosłych i 
mobilność młodzieży, kultura, aktywność 
fizyczna, jakość życia, w tym 
mieszkalnictwo i dostęp do usług, 
bezpieczeństwo, zdrowie, 
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niepełnosprawność, konsumpcja, 
swobodny przepływ i jednolity rynek, 
mobilność młodzieży, innowacje 
technologiczne i wybory związane z 
nowym stylem życia.

Or. en

Poprawka 70
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach polityki 
społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, wyzwania 
demograficzne (w szczególności osoby 
starsze i migracja), rynek pracy, 
kształcenie i szkolenie, w tym mobilność 
edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność 
fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, 
zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, 
swobodny przepływ i jednolity rynek, 
mobilność młodzieży, innowacje 
technologiczne i wybory związane z 
nowym stylem życia.

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach polityki
społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, 
niepełnosprawność, wyzwania 
demograficzne (w szczególności osoby 
starsze i migracja), rynek pracy, 
kształcenie i szkolenie, w tym mobilność 
edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność 
fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, 
zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, 
swobodny przepływ i jednolity rynek, 
mobilność młodzieży, innowacje 
technologiczne i wybory związane z 
nowym stylem życia.

Or. en

Poprawka 71
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
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najważniejszych obszarach polityki 
społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, wyzwania 
demograficzne (w szczególności osoby 
starsze i migracja), rynek pracy, 
kształcenie i szkolenie, w tym mobilność 
edukacyjna młodzieży, kultura, aktywność 
fizyczna, jakość życia, bezpieczeństwo, 
zdrowie, niepełnosprawność, konsumpcja, 
swobodny przepływ i jednolity rynek, 
mobilność młodzieży, innowacje 
technologiczne i wybory związane z 
nowym stylem życia.

najważniejszych obszarach polityki 
społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, w tym 
zjawisko ubóstwa osób pracujących, 
wyzwania demograficzne (w szczególności 
osoby starsze i migracja), rynek pracy, 
bezrobocie, kształcenie i szkolenie, w tym 
mobilność edukacyjna młodzieży, kultura, 
aktywność fizyczna, jakość życia, 
bezpieczeństwo, zdrowie, 
niepełnosprawność, konsumpcja, 
swobodny przepływ i jednolity rynek, 
mobilność młodzieży, innowacje 
technologiczne i wybory związane z 
nowym stylem życia.

Or. el

Poprawka 72
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 3 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnienia statystyki dotyczącej 
charakteru i jakości zatrudnienia: 
wskaźników jakościowych dotyczących 
zatrudnienia z rozróżnieniem niepełnego i 
pełnego wymiaru godzin, jak również 
wskaźników jakościowych dotyczących 
bezrobocia uwzględniających ludzi 
objętych polityką aktywizacji, np. 
szkoleniami.

Or. en

Poprawka 73
Karima Delli
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 3 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnienia statystyki dotyczącej dostępu 
do dobrej jakości mieszkań w przystępnej 
cenie.

Or. en

Poprawka 74
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.2 – ustęp 3 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnienia wskaźników dotyczących 
jakości życia, służących mierzeniu postępu 
społeczeństw.

zapewnienia wskaźników dotyczących 
jakości życia, w tym mieszkań i dostępu do 
usług, służących mierzeniu postępu 
społeczeństw.

Or. en

Poprawka 75
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki 
środowiska mającej na celu wsparcie 
procesu kształtowania polityki UE.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 76
Antigoni Papadopoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki 
energii i transportu mającej na celu 
wsparcie polityki UE.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 77
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.3 – ustęp 9 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

tworzenia i rozpowszechniania statystyki 
dotyczącej bezpieczeństwa transportu, 
mobilności pasażerów, pomiaru ruchu 
drogowego i intermodalnego transportu 
towarowego.

tworzenia i rozpowszechniania statystyki 
dotyczącej bezpieczeństwa transportu, 
mobilności pasażerów oraz dostępności 
różnych form transportu, pomiaru ruchu 
drogowego i intermodalnego transportu 
towarowego.

Or. en

Poprawka 78
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.3 – ustęp 9 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

tworzenia i rozpowszechniania statystyki 
dotyczącej bezpieczeństwa transportu, 
mobilności pasażerów, pomiaru ruchu 
drogowego i intermodalnego transportu 
towarowego.

tworzenia i rozpowszechniania statystyki 
dotyczącej bezpieczeństwa i dostępności 
transportu, mobilności pasażerów i 
dostępności, pomiaru ruchu drogowego i 
intermodalnego transportu towarowego.

Or. en
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Poprawka 79
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed europejskim systemem 
statystycznym stoi poważne wyzwanie: jak 
zapewnić statystykę europejską wysokiej 
jakości, aby zaspokoić rosnące 
zapotrzebowanie na statystykę, w 
kontekście znacznie ograniczonych 
budżetów państw członkowskich i polityki 
zerowego wzrostu zasobów ludzkich w 
Komisji i w państwach członkowskich. W 
związku z tymi ograniczeniami zasobów na 
szczeblu europejskim i krajowym istotne 
jest wzmocnienie środków w zakresie 
określania priorytetów i upraszczania, co 
wymaga zaangażowania wszystkich 
partnerów ESS. Mechanizm określania 
priorytetów wprowadzono jako integralną 
część przygotowywania rocznych 
programów prac i będzie on wdrażany 
przez cały okres trwania ESP 2013–2017.
Oznacza to między innymi doroczny 
przegląd istniejących wymogów 
statystycznych, który zastąpi mechanizm 
administracyjny podejściem strategicznym 
uwzględniającym interesy użytkowników, 
autorów i respondentów.

Komisja podejmuje inicjatywy mające na 
celu zmniejszenie wymogów 
statystycznych w różnych dziedzinach 
statystyki. Przed europejskim systemem 
statystycznym stoi poważne wyzwanie: jak 
zapewnić statystykę europejską wysokiej 
jakości, aby zaspokoić rosnące 
zapotrzebowanie na statystykę, w 
kontekście znacznie ograniczonych 
budżetów państw członkowskich i polityki 
zerowego wzrostu zasobów ludzkich w 
Komisji i w państwach członkowskich. W 
związku z tymi ograniczeniami zasobów na 
szczeblu europejskim i krajowym istotne 
jest wzmocnienie środków w zakresie 
określania priorytetów i upraszczania, co 
wymaga zaangażowania wszystkich 
partnerów ESS. Mechanizm określania 
priorytetów wprowadzono jako integralną 
część przygotowywania rocznych 
programów prac i będzie on wdrażany 
przez cały okres trwania ESP 2013–2017.
Ten proces przygotowywania musi 
również uwzględniać definicję priorytetów 
negatywnych. Oznacza to między innymi 
doroczny przegląd istniejących wymogów 
statystycznych, który zastąpi mechanizm 
administracyjny podejściem strategicznym 
uwzględniającym interesy użytkowników, 
autorów i respondentów.

Or. fi

Poprawka 80
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopniowe wprowadzenie takiej struktury 
systemu ESS, która umożliwi bardziej 
zintegrowane tworzenie statystyki UE; 
harmonizacja i standaryzacja metod i 
metadanych w zakresie tworzenia 
statystyki; zwiększenie horyzontalnej (w 
dziedzinach statystycznych) i wertykalnej 
(wśród partnerów ESS) integracji 
procesów tworzenia statystyki w ESS z 
uwzględnieniem zasady pomocniczości; 
stosowanie i integracja wielu źródeł 
danych; tworzenie statystyki o wielu 
zastosowaniach.

Stopniowe wprowadzenie takiej struktury 
systemu ESS, która umożliwi bardziej 
zintegrowane tworzenie statystyki UE; 
harmonizacja i standaryzacja metod i 
metadanych w zakresie tworzenia 
statystyki; zwiększenie horyzontalnej (w 
dziedzinach statystycznych) i wertykalnej 
(wśród partnerów ESS) integracji 
procesów tworzenia statystyki w ESS z 
uwzględnieniem zasady pomocniczości; 
stosowanie i integracja wielu źródeł 
danych; tworzenie statystyki o wielu 
zastosowaniach. Szybsze udostępnianie 
lub częstsze gromadzenie danych.

Or. de

Poprawka 81
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 3 – ustęp 2 – tiret jedenaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawniejsze udostępnianie „niezbędnych 
informacji”, tzn. informacji technicznych 
o sposobie gromadzenia danych oraz o 
jakości danych i metodach zastosowanych 
w celu ich zgromadzenia, aby użytkownicy 
mogli lepiej rozumieć zgromadzone dane. 

Or. de

Poprawka 82
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uczynienie z ESS pierwszego źródła 
danych w zakresie statystyki UE dla 
wszystkich użytkowników, w 
szczególności dla decydentów publicznych 
i prywatnych, poprzez zapewnienie 
wysokiej jakości usługi w zakresie 
informacji statystycznych w oparciu o 
zasady bezpłatnego dostępu do statystyki 
europejskiej.

Uczynienie z ESS pierwszego źródła 
danych w zakresie statystyki UE dla 
wszystkich użytkowników, w 
szczególności dla decydentów publicznych 
i prywatnych, poprzez zapewnienie 
wysokiej jakości usługi w zakresie 
informacji statystycznych w oparciu o 
zasady bezpłatnego i łatwego dostępu do 
statystyki europejskiej.

Or. el

Poprawka 83
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 4 – ustęp 6 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zwiększonej oferty w zakresie zestawów 
metadanych na potrzeby badań 
statystycznych.

zwiększonej oferty w zakresie zestawów 
metadanych na potrzeby badań 
statystycznych i łatwiejszego dostępu do 
danych dla naukowców.

Or. de


