
42. podkreśla ponadto, że w przypadku sytuacji zagrożenia życia lub fizycznego i psychicznego zdrowia 
obrońców praw człowieka, państwa członkowskie i delegatury UE powinny wspierać i rozwijać również 
inne narzędzia ochrony oraz mechanizmy natychmiastowego reagowania; uważa, że należy działać w tym 
zakresie w ścisłej współpracy z lokalnymi obrońcami praw człowieka i społeczeństwem obywatelskim; 

43. z zadowoleniem przyjmuje obecną współpracę między istniejącymi mechanizmami ochrony na 
szczeblu europejskim i międzynarodowym, którą można by jeszcze zacieśnić poprzez systematyczną 
wymianę informacji i strategii, tak aby zapewnić lepszą komplementarność ich wszystkich w zakresie 
dzielenia się informacjami w nagłych przypadkach, jak i koordynacji długoterminowych działań wspierają
cych, takich jak korzystanie z bezpiecznej platformy internetowej dostępnej dla wszystkich oficjalnych 
zainteresowanych stron; w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje coroczne posiedzenia organizowane 
przez Radę Europy, jak i coroczne spotkania dotyczące mechanizmów na różnych szczeblach organizowane 
przez Centrum Ochrony Obrońców Praw Człowieka, wspólny program Międzynarodowej Federacji Praw 
Człowieka (FIDH) oraz Światowej Organizacji przeciw Torturom, które to działania mają na celu wzmoc
nienie wzajemnych relacji między międzynarodowymi i regionalnymi mechanizmami i instytucjami działa
jącymi na rzecz ochrony obrońców praw człowieka; wzywa istniejące grupy robocze ds. obrońców czło
wieka w Europie w ramach grupy roboczej Rady ds. praw człowieka i Rady Europy (inicjatywa komisarza 
Rady Europy ds. praw człowieka) do zbadania sposobów na ściślejszą współpracę; 

44. wzywa, by w kontekście wprowadzania w życie traktatu z Lizbony instytucje UE ustanowiły mecha
nizm współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie obrońców praw człowieka; rozumie, że powołanie 
punktów koordynacji ds. obrońców praw człowieka we wszystkich instytucjach i organach UE ułatwiłoby 
utworzenie takiego mechanizmu, przy czym punkty te ściśle współpracowałyby z członkami misji 
i delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa Człowieka i demokrację; 

45. wzywa Radę i Komisję do zbadania możliwości utworzenia systemu alarmowania, który byłby 
wspólnie wykorzystywany przez instytucje UE i wszystkie inne mechanizmy ochrony; 

46. uważa, że dzielenie się informacjami zostałoby również ułatwione poprzez utworzenie specjalnych 
baz danych lub „rejestrów” w celu zapisywania podjętych działań, zwłaszcza jeśli chodzi o jednostki, przy 
zapewnieniu pełnego poszanowania poufnego charakteru takich informacji; 

47. wzywa Komisję Europejską do systematycznego monitorowania krótko- i długoterminowej realizacji 
wytycznych UE na temat obrońców praw człowieka oraz do sporządzania sprawozdań dla Podkomisji Praw 
Człowieka Parlamentu Europejskiego; 

* 

* * 

48. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
państwom członkowskim UE. 

Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone uprawnienia Komisji 
w zakresie audytu (Eurostat) 

P7_TA(2010)0230 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie jakości danych 
statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu) 

(2011/C 236 E/11) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0053), 

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2005)0071 – 2005/0013(CNS)),
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— uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 31 marca 2010 r. (CON/2010/28), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie statystyk dotyczących deficytu budżetowego i długu 
publicznego w Grecji (COM(2010)0001), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0227/2009), 

— uwzględniając pytanie z dnia 4 czerwca 2010 r. skierowane do Komisji w sprawie jakości danych 
statystycznych w Unii i zwiększonych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu) (O-0080/2010 – 
B7-0314/2010), 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że Komisja (Eurostat) nie miała dotychczas koniecznych uprawnień kontrolnych 
umożliwiających poprawę jakości europejskich danych statystycznych, 

B. mając na uwadze, że niedawne wydarzenia pokazały, iż prawidłowo funkcjonujący system statystyczny 
jest zasadniczym warunkiem gromadzenia rzetelnych danych; mając na uwadze brak woli politycznej, by 
przestrzegać wspólnych zasad i poczynić rzeczywisty postęp w zakresie lepszego zarządzania danymi 
statystycznymi, 

C. mając na uwadze, że przypadek Grecji jest dobitnym przykładem braku jakości podatkowych danych 
statystycznych w Unii; pokazuje on, że postęp poczyniony od roku 2005 nie wystarczył, aby jakość 
greckich danych podatkowych osiągnęła poziom porównywalny z innymi państwami członkowskimi, 

D. mając na uwadze, że we wniosku Komisji z 2005 r. zaapelowano już o przyznanie Komisji (Eurostatowi) 
uprawnień zbliżonych do uprawnień kontrolnych oraz o stosowanie wspólnie uzgodnionych minimal
nych norm dotyczące danych statystycznych, 

E. mając na uwadze, że w 2005 r. wiele kluczowych państw członkowskich wyraziło sprzeciw wobec 
wzmocnienia uprawnień Eurostatu mimo wystarczających już wówczas dowodów na nieadekwatność 
przepisów i ich wdrażania, 

F. mając na uwadze, że zgodnie z powszechnym przekonaniem obecna sytuacja wymaga poprawy i że 
Komisji (Eurostatowi) należy przyznać większe uprawnienia kontrolne; mając na uwadze, że wydaje się, 
iż brak jest woli politycznej, szczególnie w Radzie, by podjąć kroki konieczne do wzmocnienia upraw
nień Komisji (Eurostatu), 

G. mając na uwadze wyraźny brak zasobów ludzkich koniecznych do uzyskania kompleksowego 
i szczegółowego obrazu krajowych danych statystycznych, któremu to problemowi należy zaradzić 
zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym, 

H. mając na uwadze, że okazało się, iż wiarygodne dane dotyczące funduszy zabezpieczenia społecznego, 
zaległości z płatnościami szpitali i transakcji pomiędzy rządami a przedsiębiorstwami publicznymi mają 
kluczowe znaczenie, 

1. wzywa Radę, by zagwarantowała przestrzeganie politycznych zobowiązań w dziedzinie danych staty
stycznych oraz zaakceptowała w pełni wniosek Komisji (COM(2010)0053) i poprawki zgłoszone do niego 
przez EBC i Parlament; 

2. wzywa Radę do wzmocnienia roli i niezależności Komisji (Eurostatu); 

3. wzywa Radę i państwa członkowskie do zaakceptowania faktu, że Komisja (Eurostat) powinna mieć 
prawo przeprowadzania niezapowiedzianych inspekcji w państwach członkowskich mających na celu wery
fikację danych statystycznych;
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4. biorąc pod uwagę przypadek Grecji, uznaje wniosek Komisji za konieczne minimum; podkreśla, że 
należy egzekwować obowiązki sprawozdawcze we wszystkich państwach członkowskich i że sprawozdaw
czość powinna obejmować szczegóły wszelkiej wcześniejszej działalności pozabilansowej; 

5. wzywa państwa członkowskie do rezygnacji z wykorzystywania wszelkiego rodzaju pozabilansowych 
struktur zadłużenia; wzywa Komisję, by zaproponowała wiążące środki prawne zobowiązujące państwa 
członkowskie do rezygnacji z wykorzystywania wszelkiego rodzaju pozabilansowych struktur zadłużenia; 

6. wzywa Komisję do określenia, jakich uprawnień i personelu potrzebuje do przeprowadzania skutecz
nego i rzeczywistego monitoringu krajowych danych statystycznych w perspektywie średnio- 
i długoterminowej; 

7. zwraca uwagę na panującą wśród państw członkowskich tendencję do niewykazywania niektórych 
zobowiązań w bilansie, w szczególności w odniesieniu do przyszłych płatności niezbędnych dla emerytur 
w sektorze publicznym oraz dla umów długoterminowych z sektorem prywatnym dotyczących leasingu lub 
zapewniania infrastruktury publicznej; wzywa do znalezienia rozwiązania, które zagwarantuje spójne 
i otwarte ujawnianie takich zobowiązań w krajowych danych statystycznych; 

8. wzywa EBC do ścisłej współpracy z Komisją (Eurostatem), aby zapewnić spójność danych statystycz
nych z państw członkowskich; 

9. apeluje do Komisji (Eurostatu) o dołożenie wszelkich starań, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu 
w którymkolwiek państwie członkowskim metodologicznych braków i budzących niezadowolenie 
problemów administracyjnych, jak w przypadku Grecji; 

10. wzywa Radę i państwa członkowskie do dostarczania Komisji (Eurostatowi) danych dotyczących 
finansów publicznych opartych na znormalizowanej i międzynarodowo uznawanej metodzie rachunko
wości; 

11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia Komisji (Eurostatowi) i krajowym urzędom staty
stycznym koniecznego dostępu i zasobów umożliwiających przeprowadzanie rzeczywistych kontroli poda
wanych danych; 

12. apeluje do państw członkowskich, które należą już do strefy euro lub starają się o członkostwo, 
o umożliwienie EBC uczestnictwa w niezapowiedzianych inspekcjach oraz o udzielenie jego pracownikom 
dostępu do wszelkich danych statystycznych; 

13. wzywa państwa członkowskie do określenia jednoznacznych obowiązków dotyczących zbierania 
i opracowywania danych statystycznych; jasno określone obowiązki krajowe, w tym osobiste, są 
koniecznym warunkiem pracy Komisji (Eurostatu); 

14. wzywa Komisję do ściślejszego wdrażania Kodeksu postępowania w odniesieniu do europejskich 
danych statystycznych, który wzmacnia niezależność, integralność i odpowiedzialność krajowych urzędów 
statystycznych oraz Komisji (Eurostatu), aby propagować stosowanie najlepszych międzynarodowych zasad, 
metod i praktyk statystycznych przez wszystkie podmioty zajmujące się europejskimi danymi statystycz
nymi w celu podniesienia ich jakości; 

15. wzywa Radę i państwa członkowskie do bezwarunkowego zaakceptowania konieczności prowa
dzenia systematycznego dialogu i organizowania przez Komisję (Eurostat) szczegółowych wizyt kontro
lnych, tak aby poprawić nadzór nad przekazywanymi danymi i zapewnić stałą jakość tych danych; 

16. wzywa Radę, by w większym stopniu wspierała działalność OLAF-u, która zdaniem Parlamentu 
odgrywa kluczową rolę w ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej i jej obywateli, a także 
w utrzymaniu reputacji instytucji europejskich; w związku z tym uważa za konieczne opracowanie strategii 
w dziedzinie zasobów ludzkich zapewniającej liczniejszy personel i utrzymującej wysoki poziom jego 
jakości;
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17. wzywa Komisję i Radę do większego zaangażowania Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarzą
dzania Statystyką jako niezależnego doradcy; mogłaby ona wspierać Komisję (Eurostat) podczas wizyt 
w państwach członkowskich; 

18. podkreśla, że dokładne dane statystyczne i lepsza kontrola wiarygodności gromadzonych danych 
przekazywanych Eurostatowi mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności usprawnionego 
nadzoru; 

19. podkreśla, że należy wzmocnić uprawnienia Eurostatu; 

20. uważa, że otwarte i przejrzyste informacje statystyczne powinny być warunkiem wstępnym uzys
kania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych; 

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie 
Europejskiej, przewodniczącemu Eurogrupy oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 

Kwestie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście pogorszenia koniun
ktury i kryzysu finansowego 

P7_TA(2010)0231 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. na temat aspektu płci w spadku 
koniunktury i kryzysie finansowym (2009/2204 (INI)) 

(2011/C 236 E/12) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2008 r. zatytułowany „Większa równowaga 
między pracą a rodziną: ułatwianie godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego” 
(COM(2008)0635), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie europejskiego planu naprawy 
gospodarczej (COM(2008)0800), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 marca 2009 r. na wiosenny szczyt Rady Europejskiej 
w sprawie realizacji europejskiego planu naprawy (COM(2009)0114), 

— uwzględniając dokument roboczy Komisji w sprawie konsultacji dotyczących przyszłej strategii „UE 
2020” z dnia 24 listopada 2009 r. (COM(2009)0647), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 3 października 2008 r. zatytułowane „Realizacja celów 
barcelońskich w zakresie struktur opieki nad dziećmi do osiągnięcia wieku obowiązku szkolnego” 
(COM(2008)0638), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn – 
rok 2009 (COM(2009)0077), 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn 
– rok 2010 (COM(2009)0694), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2000 r. zatytułowany „W kierunku wspólnotowej 
strategii ramowej w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn (2001-2005)” (COM(2000)0335) oraz 
roczne sprawozdania Komisji w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej za lata 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 (odpowiednio: COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, 
COM(2007)0049 i COM(2008)0010),
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