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POPRAWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej,
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę
zestawiania, monitorowania i
udostępniania danych związanych z
procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi
makroekonomicznej (zwanych dalej
„danymi związanymi z procedurą”) oraz
ciągłej poprawy podstawowych informacji
statystycznych zgodnie z przyjętymi przez
Komisję ramami zarządzania jakością w
statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów
ds. statystyk makroekonomicznych
(DMES), utworzona przez Komisję, jest
odpowiednią grupą ekspertów w celu
zapewnienia Komisji (Eurostatowi)
wymaganej pomocy przy stosowaniu
solidnej procedury monitorowania jakości
danych związanych z procedurą.

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę
zestawiania, monitorowania i
udostępniania danych związanych z
procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi
makroekonomicznej (zwanych dalej
„danymi związanymi z procedurą”) oraz
ciągłej poprawy podstawowych informacji
statystycznych zgodnie z przyjętymi przez
Komisję ramami zarządzania jakością w
statystyce europejskiej4. Grupa dyrektorów
ds. statystyk makroekonomicznych
(DMES) oraz europejscy dyrektorzy ds.
statystyk społecznych, powołani przez
Komisję, są odpowiednimi grupami
ekspertów w celu zapewnienia Komisji
(Eurostatowi) wymaganej pomocy przy
stosowaniu solidnej procedury
monitorowania jakości danych związanych
z procedurą.

_____________

_____________
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COM(2005)217 final i COM(2011)211
final.

COM(2005)0217 final i COM(2011)0211
final.
Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wątpliwości dotyczących
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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.

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 statystyk
społecznych ustanowionych przez
Komisję, wszystkim pozostałym państwom
członkowskim oraz opinii publicznej.
Or. en

Poprawka 3
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
oraz Komitetowi Zatrudnienia
ustanowionemu decyzją Rady
2000/98/WE7a sprawozdanie na temat
wyników tych misji, w tym uwagi na temat
tych wyników zgłoszone przez odnośne
państwo członkowskie. Po przekazaniu
Komitetowi Polityki Gospodarczej,
Komitetowi Zatrudnienia i 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.

____________

____________
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Decyzja Rady 2000/98/WE z dnia 24
stycznia 2000 r. ustanawiająca Komitet
Zatrudnienia (Dz.U. L 29 z 4.2.2000,
s. 21).
Or. en

Poprawka 4
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 lub gdy dane przekazane przez
państwa członkowskie są niekompletne.
Nie później niż trzy dni robocze przed
planowaną datą publikacji, Komisja
(Eurostat) powiadamia odnośne państwo
członkowskie oraz przewodniczących
Komitetu Polityki Gospodarczej i
Komitetu Zatrudnienia o skorygowanych
danych oraz uzasadnieniu korekt.
Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Dochody, o których mowa w akapicie
pierwszym, przeznaczane są na
finansowanie krajowych programów
reform państw członkowskich i ich
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skutków w ramach cyklu semestru
europejskiego w celu minimalizowania
różnic gospodarczych i społecznych oraz
różnic w zatrudnieniu w strefie euro.
Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
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

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja (Eurostat) regularnie przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdania na temat działań
przeprowadzonych przez Komisję
(Eurostat) w celu wykonania niniejszego
rozporządzenia.

Komisja (Eurostat) regularnie przedstawia
właściwym komisjom Parlamentu
Europejskiego i Radzie sprawozdania na
temat działań przeprowadzonych przez
Komisję (Eurostat) w celu wykonania
niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ba) stosowności i skuteczności
zastosowanego procesu monitorowania w
przypadku zmiany lub uzupełnienia
danych związanych z procedurą.
Or. en
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