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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie zarządzania jakością w statystyce europejskiej 

(2011/2289(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Rzetelne zarządzanie jakością w 

statystyce europejskiej” (COM(2011)0211), 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,  

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 

Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2011), 

A. mając na uwadze, Ŝe istniejący od 1953 r. Eurostat jest powszechnie uznawany za 

niezaleŜny urząd; 

B. mając na uwadze, Ŝe wiarygodne i dokładne dane statystyczne stanowią podstawę 

kształtowania skutecznej polityki gospodarczej i budŜetowej przez państwa członkowskie 

oraz na szczeblu Unii;  

C. mając na uwadze, Ŝe powodzenie strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia oraz pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego, 

łącznie z europejskim semestrem, wymaga danych statystycznych wysokiej jakości;  

D. mając na uwadze, Ŝe uŜytkownicy statystyk powinni otrzymywać uŜyteczne, terminowe i 

dokładne dane zgromadzone i opracowane przez agencje krajowe zgodnie z zasadami 

bezstronności, obiektywności i niezaleŜności zawodowej; 

E. mając na uwadze, Ŝe kryzys zadłuŜenia w strefie euro uwypuklił niebezpieczeństwo 

tworzenia niedokładnych statystyk oraz fałszowania statystyk z powodu słabej jakości 

wyjściowych danych źródłowych rachunkowości publicznej i słabości obecnych ustaleń 

dotyczących zarządzania statystycznego; 

F. mając na uwadze, Ŝe urzędy statystyczne powinny być nie tylko statutowo niezaleŜne, ale 

równieŜ powinny dysponować mechanizmami i „ścianami zaporowymi” zapewniającymi 

oddzielenie urzędów statystycznych od procesów politycznych, co pozwoli uniknąć 

uchybień systemowych; 

G. mając na uwadze, Ŝe 350 rozporządzeń statystycznych dotyczących wszystkich państw 

członkowskich nakłada na mniejsze państwa członkowskie proporcjonalnie wyŜsze 

obciąŜenia związane z wypełnianiem zobowiązań w zakresie statystyki; 

H. mając na uwadze, Ŝe Eurostat bierze udział w zarządzaniu gospodarczym w Unii, jako Ŝe 

dostarcza wskaźniki gospodarcze wymagane do nadzoru polityki budŜetowej oraz tabele 

wyników dotyczące braku równowagi makroekonomicznej, wraz z nowymi 

mechanizmami wykonawczymi;  
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1. uwaŜa, Ŝe naleŜy przyjąć systemowe podejście do potrzeb w zakresie jakości, co moŜe 

wymagać reformy metody tworzenia statystyk europejskich;  

2. popiera zamiar przedstawienia przez Eurostat zmian do rozporządzenia 223/2009 

(rozporządzenie statystyczne) w celu ustanowienia ram prawnych dla „Zobowiązań do 

zachowania poufności informacji statystycznych” pozwalających na bardziej 

rygorystyczne egzekwowanie kodeksu praktyk; 

3. zwraca się do Eurostatu, by zaproponował przepisy w celu dokonania przeglądu 

Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych z myślą o jednoznacznym określeniu 

zakresu odpowiedzialności i kompetencji krajowych agencji statystycznych oraz rządów 

państw członkowskich; 

4. wzywa Eurostat, aby dopilnował ustanowienia w znormalizowany sposób we wszystkich 

państwach członkowskich systemów rachunkowości publicznej, wzmocnionych zarówno 

przez wewnętrzne, jak i zewnętrzne mechanizmy audytowe, w tym stosowanie niedawno 

zmienionych ram prawnych rozporządzenia 479/2009, a takŜe innych, uznanych za 

stosowne wniosków ustawodawczych;  

5. przyjmuje z zadowoleniem działania Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania 

Statystyką (ESGAB) sprawującej niezaleŜny nadzór nad Eurostatem i europejskim 

systemem statystycznym; wzywa Eurostat i pozostałe urzędy statystyczne do wdroŜenia 

zaleceń przedstawionych przez ESGAB w sprawozdaniu rocznym za rok 2011; 

6. podkreśla konieczność zapewnienia przez Eurostat przejrzystości w odniesieniu do jego 

pracowników poprzez podawanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących 

urzędników (będących urzędnikami słuŜby cywilnej) oraz pracowników kontraktowych, a 

takŜe poprzez udostępnianie informacji dotyczących sposobu zatrudniania ekspertów 

krajowych; 

7. zauwaŜa, Ŝe system zarządzania jakością będzie wymagał ścisłej koordynacji działań 

Eurostatu i organów krajowych odpowiedzialnych za weryfikację wyjściowych danych 

źródłowych dotyczących finansów publicznych; zwraca się do Eurostatu o przedstawienie 

wniosków dotyczących roli krajowych izb obrachunkowych w zakresie weryfikacji 

statystyk krajowych oraz kwestii udziału Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; 

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz parlamentom państw członkowskich. 


