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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania 
prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2013)0155),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0086/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Budżetowej (A7-00009/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Aby skutecznie zwalczać 
dyskryminację ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe i etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność lub 
orientację seksualną zgodnie z art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), konieczne jest 
posiadanie porównywalnych, 
wiarygodnych i obiektywnych statystyk 
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dotyczących sytuacji osób zatrudnionych, 
bezrobotnych i pozostających poza 
rynkiem pracy, gwarantując jednocześnie 
poszanowanie poufności statystycznej, 
prywatności i ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
uzupełnienia lub zmiany niektórych, 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia (WE) nr 577/98 w 
odniesieniu do zawartości modułów ad 
hoc, definicji i jakichkolwiek dostosowań 
listy zmiennych badania spowodowanych 
rozwojem technik i koncepcji. Ponadto 
Komisja powinna być upoważniona do 
przyjęcia aktów delegowanych w celu 
przyjęcia wykazu zmiennych 
strukturalnych, w tym minimalnej 
wielkości próby losowej i częstotliwości 
badania.

(5) Komisja powinna posiadać uprawnienia 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
uzupełnienia lub zmiany niektórych, 
innych niż istotne elementów 
rozporządzenia (WE) nr 577/98 w 
odniesieniu do zawartości modułów ad 
hoc, definicji i jakichkolwiek dostosowań 
listy zmiennych badania spowodowanych 
rozwojem technik i koncepcji. Ponadto 
Komisja powinna być upoważniona do
przyjęcia aktów delegowanych w celu 
przyjęcia wykazu zmiennych 
strukturalnych, w tym minimalnej 
wielkości próby losowej i częstotliwości 
badania, a także w celu przyjęcia zasad 
dotyczących poprawek, kodyfikacji 
zmiennych oraz listy zasad formułowania 
pytań dotyczących statusu pracy.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8



PR\937980PL.doc 7/11 PE513.078v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Ze względu na rolę, jaką odgrywają 
moduły ad hoc towarzyszące badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności we 
wspieraniu polityki Unii w różnych 
dziedzinach, proponuje się wkład Unii w 
finansowanie wdrażania polityki w drodze 
procedury przyznawania dotacji, bez 
zaproszenia do składania wniosków, 
zgodnie z art. 128 ust. 1 akapit drugi 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii1.
Dotacje przyznawane są, pod warunkiem 
faktycznego wdrażania modułów ad hoc,
krajowym urzędom statystycznym i innym 
organom krajowym, o których mowa w art. 
5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej. Dotacje przyznawane na cele 
przeprowadzania badań siły roboczej mogą 
przyjąć formę kwot ryczałtowych. W tym 
kontekście stosowanie kwot ryczałtowych 
powinno być głównym sposobem 
uproszczenia zarządzania dotacjami.

_____________
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – tiret dwunaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 lit. a) tiret dwunaste otrzymuje 
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brzmienie:
„– (nieobowiązkowe) państwo urodzenia 
[...], pochodzenie rasowe i etniczne, 
religia lub przekonania, 
niepełnosprawność lub orientacja 
seksualna”

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 7c w odniesieniu do definicji 
i jakichkolwiek dostosowań listy 
zmiennych badania spowodowanych 
rozwojem technik i koncepcji.

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 7c w odniesieniu do definicji 
i jakichkolwiek dostosowań listy 
zmiennych badania spowodowanych 
rozwojem technik i koncepcji z wyjątkiem 
wszelkich zmian związanych z 
nieobowiązkowym charakterem 
wymaganych informacji.

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 7c w odniesieniu do wykazu 
zmiennych (zwanych dalej „zmiennymi 
strukturalnymi”), w tym minimalnej 
wielkości próby losowej i częstotliwości 

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 7c w odniesieniu do wykazu 
zmiennych (zwanych dalej „zmiennymi 
strukturalnymi”), w tym minimalnej 
wielkości próby losowej i częstotliwości 
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badania, wybranych spośród 
charakterystyk badania określonych w ust. 
1, które muszą być badane tylko jako 
przeciętne wartości roczne w odniesieniu
do 52 tygodni, a nie jako przeciętne 
wartości kwartalne.

badania, wybranych spośród 
charakterystyk badania określonych w ust. 
1, które muszą być badane tylko jako 
przeciętne wartości roczne w odniesieniu 
do 52 tygodni, a nie jako przeciętne 
wartości kwartalne. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących zasad 
wprowadzania poprawek, kodyfikacji 
zmiennych oraz listy zasad formułowania 
pytań dotyczących statusu pracy zgodnie z 
art. 7c.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 577/98
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje zasady 
dotyczące poprawek, kodyfikacji 
zmiennych oraz listy zasad formułowania 
pytań dotyczących statusu pracy. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 
2.

skreślony

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się ust. 4; b) skreśla się ust. 3 i 4;
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z art. 128 ust. 1 akapit drugi 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 Unia może przyznać wsparcie 
finansowe krajowym urzędom 
statystycznym i innym organom krajowym, 
wymienionym jako wyznaczeni 
beneficjenci w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 223/2009, przeznaczone na 
wdrażanie modułów ad hoc, o których 
mowa w art. 7a zgodnie z art. X 
rozporządzenia (UE) nr XX/XX 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
[COM (2011) 609 final]. Te dotacje mogą 
przybrać postać kwot ryczałtowych i są 
uzależnione od pełnego udziału państw 
członkowskich we wdrażaniu modułów ad 
hoc.

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 

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

ust. 2 i art. 7a, powierza się Komisji na 
okres pięciu lat od …*. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego pięcioletniego 
okresu. Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na okresy 
takiej samej długości, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.
______________

* Dz.U.: .

Or. en


