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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

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
doprowadzenie do tego, aby europejski 
system statystyczny, który opiera się na 
partnerstwie między unijnym urzędem 
statystycznym a krajowymi urzędami 
statystycznymi i innymi organami 
krajowymi, w dalszym ciągu był wiodącym 
dostawcą wysokiej jakości statystyki 
dotyczącej Europy dla celów związanych z 
podejmowaniem decyzji oraz dla szerszego 
kręgu odbiorców.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

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 

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 
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i skoordynowaną współpracę w ramach 
europejskiego systemu statystycznego,
który jest partnerstwem pomiędzy urzędem 
statystycznym Unii a krajowymi urzędami 
statystycznymi i innymi organami 
krajowymi.

i skoordynowaną współpracę w ramach 
europejskiego systemu statystycznego.
Program ten będzie obejmował 
opracowanie instrumentów 
umożliwiających ustalenie hierarchii 
priorytetów w ramach działalności 
statystycznej, większy stopień 
elastyczności europejskiego systemu 
statystycznego oraz poprawę zdolności 
terminowego zaspokajania potrzeb 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

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 oraz 
poprawić wykorzystanie ograniczonych 
środków na szczeblu unijnym i krajowym, 
przyjmuje się stosowne środki 
zapewniające dobrą koordynację i 
efektywne ustalanie priorytetów w ramach 
ESS. Wprowadzając nowe działania, 
Komisja należycie je uzasadnia oraz 
udziela informacji zgodnie z art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Organy 
krajowe odpowiedzialne za statystykę 
europejską i urząd statystyczny Unii 
gwarantują, że statystyka europejska jest 
zgodna z europejskim kodeksem praktyk 
statystycznych oraz spełnia potrzeby 
użytkowników instytucjonalnych z Unii 
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Europejskiej, rządów, władz regionalnych, 
instytucji badawczych, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle w 
oparciu o dokładnie określone priorytety 
uzgodnione z państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 4

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 
mobilności edukacyjnej, aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu i bez 
barier oraz promowania włączenia 
społecznego poprzez ograniczenie 
ubóstwa).

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnienie wysokiej jakości informacji 
statystycznych w celu monitorowania 
realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Zapewnienie wysokiej jakości informacji 
statystycznych w celu monitorowania 
realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Podstawą nowych wskaźników są – w 
miarę możliwości – dostępne dane 
statystyczne.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 2 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

utworzenia bazy danych dla pomiaru 
wzrostu i wydajności;

utworzenia bazy danych dla pomiaru 
wzrostu;

Or. en

Uzasadnienie

Choć utworzenie bazy danych dla pomiaru wydajności byłoby korzystne dla użytkowników, 
wymagałoby dużego nakładu środków ze strony podmiotów dostarczających danych, a to nie 
odpowiada wymogowi ograniczania obciążeń.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 2 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

harmonizacji analogicznych pojęć z 
zakresu księgowości i pojęć statystycznych
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Uzasadnienie

Ograniczyłoby to obciążenia związane z udzielaniem odpowiedzi oraz poprawiło skuteczność 
wykorzystania danych administracyjnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 2.1 – ustęp 2 – tiret szóste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ram koncepcyjnych opracowanych na 
potrzeby pomiaru jakości życia i 
samopoczucia.

Or. en

Poprawka 9

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

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, w tym jego przystępności,
i związanych z nim dziedzin, dostępnej dla 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach polityki 

Dostarczanie wysokiej jakości statystyki w 
najważniejszych obszarach polityki 
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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.

społecznej, w których obywatel znajduje 
się w centrum zainteresowania, takich jak 
spójność społeczna, ubóstwo, wyzwania 
demograficzne (w szczególności osoby 
starsze, niepełnosprawne i migracja), 
rynek pracy, kształcenie i szkolenie, w tym 
mobilność edukacyjna młodzieży, kultura, 
aktywność fizyczna, jakość życia, 
bezpieczeństwo, zdrowie, 
niepełnosprawność oraz otoczenie 
pozbawione barier i takież usługi, 
konsumpcja, swobodny przepływ i 
jednolity rynek, mobilność młodzieży, 
innowacje technologiczne i wybory 
związane z nowym stylem życia.

Or. en

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnienia statystyki dotyczącej 
bezpieczeństwa, zdrowia i 
niepełnosprawności;

zapewnienia statystyki dotyczącej 
bezpieczeństwa, zdrowia i 
niepełnosprawności, w tym również
dostępności;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział I – punkt 3.3 – ustęp 6 – 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 i dostępności, 
pomiaru ruchu drogowego i 
intermodalnego transportu towarowego.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 3 – ustęp 1 – tiret dziesiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

szerszego stosowania i większej 
dostępności zharmonizowanych metodyk 
(w tym mieszanych trybów podejść do 
gromadzenia danych) i zharmonizowanych 
metadanych;

opracowania standardów 
metodologicznych w celu szerszego 
stosowania i większej dostępności 
zharmonizowanej metodyki (w tym 
mieszanych trybów podejść do 
gromadzenia danych) i zharmonizowanych 
metadanych;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – rozdział II – punkt 5 – ustęp 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oferowania programów szkoleniowych 
odnoszących się do potrzeb 
użytkowników;

oferowania programów szkoleniowych 
odnoszących się do potrzeb użytkowników 
i obywateli;

Or. en


