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Poprawka 7
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania1

ustanawia mechanizm ostrzegania w celu 
ułatwiania wczesnego wykrywania i 
monitorowania zakłóceń równowagi. W 
ramach tego mechanizmu Komisja ma 
obowiązek sporządzania rocznego 
sprawozdania zawierającego jakościową 
ocenę gospodarczo-finansową i 
wskazującego państwa członkowskie, w 
których zdaniem Komisji mogą 
występować zakłócenia lub w których 
istnieje ryzyko ich wystąpienia.

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1176/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania1

(procedura dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej) ustanawia 
mechanizm ostrzegania w celu ułatwiania 
wczesnego wykrywania i monitorowania 
zakłóceń równowagi. W ramach tego 
mechanizmu Komisja ma obowiązek 
sporządzania rocznego sprawozdania 
zawierającego jakościową ocenę 
gospodarczo-finansową i wskazującego 
państwa członkowskie, w których zdaniem 
Komisji mogą występować zakłócenia lub 
w których istnieje ryzyko ich wystąpienia.

__________________ __________________
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25. 1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.

Or. fr

Uzasadnienie

Precyzyjny zapis wyjaśniający skrót.

Poprawka 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wiarygodne dane statystyczne są 
podstawą skutecznego nadzoru nad 
zakłóceniami równowagi 
makroekonomicznej. W celu 

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

zagwarantowania wiarygodnych i 
obiektywnych danych statystycznych 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
niezależność zawodową krajowych 
urzędów statystycznych, zgodnie z 
Europejskim kodeksem praktyk 
statystycznych, jak określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
marca 2009 r. w sprawie statystyki 
europejskiej3.

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

Or. pl

Poprawka 9
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr
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Uzasadnienie

Statystyki nie są jedynym źródłem danych.

Poprawka 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Komisja powinna nadal zajmować się 
potrzebą wiarygodnych danych 
statystycznych, które umożliwiają lepsze 
reagowanie w polityce Unii na realia 
ekonomiczne, społeczne i terytorialne na 
poziomie regionalnym.

Or. en

Poprawka 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(5) Należy ustanowić rzetelną procedurę 
zbierania, 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, 
składającą się również z ekspertów z 
Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego i Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych, jest odpowiednią 
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danych związanych z procedurą. grupą ekspertów w celu zapewnienia 
Komisji (Eurostatowi) wymaganej pomocy 
przy stosowaniu solidnej procedury 
monitorowania jakości danych związanych 
z procedurą.

__________________ __________________
4 COM(2005)0217 final i COM(2011)0211 
final.

4 COM(2005)0217 final i COM(2011)0211 
final.

Or. pl

Poprawka 12
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 14
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uzupełnienia zasad obliczania 
grzywien za manipulowanie danymi 
statystycznymi, jak również zasad 
dotyczących procedury stosowanej przez 
Komisję do badania takich działań, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („Traktatu”), z 
poszanowaniem szczegółowych kryteriów 
określania wysokości grzywny oraz 
prowadzenia postępowań wyjaśniających 
przez Komisję. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. en

Poprawka 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Należy ustanowić ścisłą współpracę i 
ciągły dialog między Komisją a organami 
statystycznymi państw członkowskich w 
celu zapewnienia jakości i rzetelności
danych związanych z procedurą 
zgłaszanych przez państwa członkowskie 
oraz podstawowych informacji 
statystycznych. Należy również dokładnie 
określić, z jakim zakresem danych będzie 
związana procedura dotycząca zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej.

Or. pl

Poprawka 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy zachęcać do ustanowienia 
ram prawnych dla „zobowiązań 
dotyczących zaufania do statystyki”. 
Przestrzeganie zasady poufności danych w 
Europejskim Systemie Statystycznym 
(ESS), jak również przestrzeganie zasady 
pomocniczości, pozwoli na zwiększenie 
zaufania do organów statystycznych.

Or. en

Poprawka 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zapewnienia rzetelnych, 
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dokładnych i wysokiej jakości danych 
należy również stworzyć system badań nad 
procesami społeczno-ekonomicznymi 
zachodzącymi na obszarach 
transgranicznych, a także sporządzić 
statystyki dla makroregionów w celu 
uzyskania wiarygodnego, pełnego i 
precyzyjnego obrazu gospodarki pod 
względem rozwoju regionalnego i 
makroregionalnego, obejmującego 
obszary miejskie i wiejskie.

Or. pl

Poprawka 18
Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wdrożenie europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 
ustanawiającym wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego jak również
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
jest powiązane między innymi ze 
stabilnym zarządzaniem gospodarczym i 
procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi
makroekonomicznej.

Or. en
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Poprawka 19
Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W szczególności art. 23 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 
przewiduje, że Komisja może zwrócić się 
do państwa członkowskiego o dokonanie 
przeglądu oraz zaproponowanie zmian do 
jej umowy partnerskiej i odnośnych
programów w przypadkach, w których jest 
to konieczne w celu wsparcia realizacji 
zaleceń Rady skierowanych do państwa 
członkowskiego i przyjętych zgodnie z art. 
7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr 1176/2011 w sprawie 
zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania,
pod warunkiem, że zmiany te uznaje się za 
niezbędne do korekty zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej.

Or. en

Poprawka 20
Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Artykuł 23 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr .../2013 i załącznik III do niego 
przewidują również, że Komisja 
przedstawia Radzie propozycję 
zawieszenia części lub wszystkich 
zobowiązań lub płatności w ramach 
programów państwa członkowskiego, w 
której Rada przyjmuje dwa następujące po 
sobie zalecenia w ramach tej samej 
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procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi, zgodnie z art. 8 ust. 3 lub art. 
10 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 
1176/2011 w sprawie zapobiegania 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania.

Or. en

Poprawka 21
Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12d) Jednakże zawieszenie funduszy 
wywołane procedurą dotyczącą zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej powinno
mieć miejsce w ostateczności i brać pod 
uwagę dogłębne analizy wskaźników 
bezrobocia, ubóstwa i spadku PKB.

Or. en

Poprawka 22
Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12e) W celu zapewnienia skuteczności 
niniejsze rozporządzenie powinno 
obejmować wszystkie dane statystyczne,
które są wymagane w zakresie procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej.

Or. en
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Poprawka 23
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące przekazywania i
monitorowania jakości danych 
statystycznych, które są zestawiane lub 
przekazywane do celów procedur 
wykrywania zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, a także zapobiegania 
występowaniu i korygowania nadmiernych 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
w Unii, ustanowionych zgodnie z art. 3 – 1 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 
(zwanych dalej „danymi związanymi z 
procedurą”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy dotyczące przekazywania i 
monitorowania jakości danych, szczególnie
statystycznych, które są zestawiane lub 
przekazywane do celów procedur 
wykrywania zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, a także zapobiegania 
występowaniu i korygowania nadmiernych 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
w Unii, ustanowionych zgodnie z art. 3 – 1 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 
(zwanych dalej „danymi związanymi z 
procedurą”).

Or. fr

Uzasadnienie

Statystyki są niezbędne, lecz nie jest to jedyna metoda uzyskiwania użytecznych danych do 
wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, a także do zapobiegania występowaniu 
i korygowania nadmiernych zakłóceń równowagi.

Poprawka 24
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dane związane z procedurą dotyczącą
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
są zatwierdzane przez wyższy organ
kontroli danego państwa w odniesieniu do
jakości przekazywanych informacji.

Or. fr
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Uzasadnienie

Proponuje się, aby wyższe instytucje kontrolne, ze względu na pełnioną funkcję niezależnego 
audytora i każda w swoim zakresie, wydawały narodowe zaświadczenie o jakości informacji 
przekazywanych przez państwa członkowskie.

Poprawka 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co roku Komisja informuje państwa 
członkowskie o harmonogramie rocznego 
sprawozdania w ramach mechanizmu 
ostrzegania ustanowionego na mocy art. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. W 
oparciu o ten harmonogram oraz terminy i 
kalendarze, o których mowa w ust. 2, 
Komisja ustala również ostateczny termin 
przekazania wszystkich najbardziej 
aktualnych danych związanych z procedurą 
i informuje o nim państwa członkowskie.

3. Co roku Komisja informuje państwa 
członkowskie o harmonogramie rocznego 
sprawozdania w ramach mechanizmu 
ostrzegania ustanowionego na mocy art. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011. W 
oparciu o ten harmonogram oraz terminy i 
kalendarze, o których mowa w ust. 2, 
Komisja ustala również ostateczny termin 
przekazania wszystkich najbardziej 
aktualnych danych związanych z 
procedurą, a także cały tok ich 
przekazywania, i informuje o nim państwa 
członkowskie.

Or. pl

Poprawka 26
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 
celu określenia zasad, struktury i 
częstotliwości składania sprawozdań 
dotyczących jakości. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane w 
celu określenia zasad, struktury i 
częstotliwości składania sprawozdań 
dotyczących jakości. Te akty delegowane
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 12.
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Or. fr

Poprawka 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 28
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie sporządzają 
wykazy i przesyłają je do Komisji 
(Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] 
[dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia – dokładną 
datę wstawi UP w momencie publikacji]. 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze w 

2. Państwa członkowskie sporządzają 
wykazy i przesyłają je do Komisji 
(Eurostatu) najpóźniej do dnia [...] 
[dziewięć miesięcy od dnia przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia – dokładną 
datę wstawi UP w momencie publikacji]. 
Komisja przyjmuje akty delegowane w 
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celu określenia struktury i metod 
aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w 
terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia – dokładną 
datę wstawi UP w momencie publikacji]. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 14 ust. 2.

celu określenia struktury i metod 
aktualizacji tych wykazów do dnia [...] [w 
terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia – dokładną 
datę wstawi UP w momencie publikacji]. 
Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 12.

Or. fr

Poprawka 29
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie podają swoje 
wykazy do wiadomości publicznej.

3. Państwa członkowskie podają swoje 
wykazy do wiadomości publicznej w 
terminie jednego miesiąca od ich 
przekazania Komisji (Eurostatowi).

Or. bg

Uzasadnienie

W celu lepszego informowania państwa członkowskie zapewniają, że w terminie jednego 
miesiąca od przekazania Komisji (Eurostatowi) wykazów wykorzystanych źródeł, podadzą je 
do wiadomości publicznej.

Poprawka 30
Patrice Tirolien

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

3. Komisja (Eurostat) składa Komitetowi 
Polityki Gospodarczej utworzonemu na 
podstawie decyzji Rady74/122/EWG7 i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie na temat wyników tych 
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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.

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

______________ _______________
7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21. 7 Dz.U. L 63 z 5.3.1974, s. 21.

Or. fr

Poprawka 31
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i 
procedury dotyczące wyboru ekspertów, 
uwzględniając stosowny rozdział 
ekspertów między państwa członkowskie i 
stosowną rotację ekspertów między 
państwami członkowskimi, organizację ich 
pracy oraz szczegóły finansowe. Komisja 
(Eurostat) i państwa członkowskie 
wspólnie pokrywają pełne koszty 
poniesione przez państwa członkowskie w 
związku ze świadczeniem pomocy przez 
ich ekspertów krajowych.

5. Komisja (Eurostat) ustanawia zasady i 
procedury dotyczące wyboru ekspertów, 
zapewniając stosowny rozdział ekspertów 
między państwa członkowskie i okresową
rotację ekspertów między państwami 
członkowskimi, organizację ich pracy oraz 
szczegóły finansowe. Komisja (Eurostat) i 
państwa członkowskie wspólnie pokrywają 
pełne koszty poniesione przez państwa 
członkowskie w związku ze świadczeniem 
pomocy przez ich ekspertów krajowych.

Or. bg

Uzasadnienie

W celu uzyskania obiektywnej opinii ekspertów należy zapewnić właściwy wybór, rozdział i 
okresową rotację ekspertów.
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Poprawka 32
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. bg

Uzasadnienie

Przed oficjalną publikacją państwa członkowskie powinny mieć możliwość skorygowania 
swoich błędów pogarszających jakość danych istotnych dla procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej.

Poprawka 33
Dimitar Stoyanov

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 

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 
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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.

dane zgłaszane przez państwa 
członkowskie nie spełniają wymogów art. 
3 ust. 2. Nie później niż dziesięć dni 
roboczych przed planowaną datą 
publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia 
odnośne państwo członkowskie oraz 
przewodniczącego Komitetu Polityki 
Gospodarczej o skorygowanych danych 
oraz uzasadnieniu korekt.

Or. bg

Poprawka 34
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 36
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest 
skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna 
do charakteru, wagi i czasu trwania 
wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie 
przekracza 0,05% PKB odnośnego 
państwa członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 37
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest 
skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna 
do charakteru, wagi i czasu trwania 
wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie 
przekracza 0,05% PKB odnośnego państwa 
członkowskiego.

2. Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest 
skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna 
do charakteru, wagi i czasu trwania 
wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie 
przekracza 0,02% PKB odnośnego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 38
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest 2. Grzywna, o której mowa w ust. 1, jest 



AM\1012238PL.doc 21/27 PE524.765v01-00

PL

skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna 
do charakteru, wagi i czasu trwania 
wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie 
przekracza 0,05% PKB odnośnego państwa 
członkowskiego.

skuteczna, odstraszająca i proporcjonalna 
do charakteru, wagi i czasu trwania 
wprowadzenia w błąd. Kwota grzywny nie 
przekracza 0,025% PKB odnośnego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 39
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach procedury zawieszenia 
funduszy europejskich, zgodnie z art. 21 
ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego jak również
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, na 
państwa członkowskie nakłada się 
ograniczoną grzywnę biorąc pod uwagę 
zakres zawieszenia.

Or. en

Poprawka 40
Oldřich Vlasák
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Po zakończeniu czynności wyjaśniających 
i przed przedstawieniem Radzie wniosku, 
Komisja daje odnośnemu państwu 
członkowskiemu możliwość bycia 
wysłuchanym w kwestiach będących 
przedmiotem postępowania. Komisja 
opiera każdy wniosek do Rady jedynie na 
faktach, co do których odnośne państwo 
członkowskie miało możliwość 
przekazania uwag.
Komisja w pełni przestrzega w 
postępowaniach wyjaśniających prawa 
odnośnych państw członkowskich do 
obrony.

Or. en
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Poprawka 41
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 12, dotyczących:

skreślony

a) szczegółowych kryteriów ustalających 
wysokość grzywny, o której mowa w ust. 
1;
b) szczegółowych zasad dotyczących 
procedur prowadzenia postępowań 
wyjaśniających, o których mowa w ust. 3, 
środków towarzyszących i zasad 
sprawozdawczości z prowadzonych 
działań;
c) szczegółowych zasad, których celem jest 
zagwarantowanie prawa do obrony, 
dostępu do dokumentacji, 
przedstawicielstwa prawnego, poufności i 
postanowień dotyczących terminów 
nakładania oraz ściągania grzywien, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 42
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 43
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Sankcje nałożone zgodnie z art. 11 mają 
charakter administracyjny.

Or. en

Poprawka 44
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Grzywny pobrane zgodnie z art. 9 
stanowią inne dochody, o których mowa w 
art. 311 Traktatu, i przekazywane są do 
budżetu Unii.

Or. en

Poprawka 45
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 

skreślony
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artykule.

Or. en

Poprawka 46
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
ust. 4, powierza się Komisji na okres 
trzech lat rozpoczynający się po upływie 
jednego miesiąca po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego trzyletniego 
okresu. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

skreślony

Or. en

Poprawka 47
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9 ust. 4, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 

skreślony
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następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 48
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. en

Poprawka 49
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 9 ust. 4 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada, poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

skreślony
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Poprawka 50
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
W odniesieniu do środków, o których 
mowa w art. 9, Rada stanowi bez 
uwzględniania głosu członka Rady 
reprezentującego zainteresowane państwo 
członkowskie.

Or. en


