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ĪSS PAMATOJUMS
Vajadzība pēc politiskas reakcijas uz dziļo ekonomikas krīzi un tās sociālajām sekām ir
palielinājusi pieprasījumu pēc labākas ekonomikas un sociālās politikas, kas pamatota ar
uzticamiem un salīdzināmiem datiem. Uz datiem balstītiem lēmumiem ir īpaši svarīga nozīme
ES politikas veiktspējas pārvaldībā. Padome vairākkārt — un pēdējo reizi ECOFIN Padomes
2015. gada 8. decembra secinājumos — ir uzsvērusi, cik būtiska nozīme politikas veidošanā ir
oficiālajai statistikai.
Tādēļ Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis ir paplašināt šīs Regulas Nr. 99/2013 darbības
jomu 2018.—2020. gada laikposmā, un sniegt finansiālu atbalstu, kas Eiropas Statistikas
sistēmai (ESS) ir vajadzīgs, lai spētu:
 sniegt augstas kvalitātes statistikas informāciju un novērst to, ka trūkst statistikas datu,
kas būtu jārisina vissteidzamāk, koncentrējoties uz vairākām prioritārajām jomām, kas
atspoguļo Komisijas 10 politiskās prioritātes Komisijas programmā “Nodarbinātībai,
izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām” un citās Savienības politikas
jomās, piemēram, saistībā ar Eiropas pusgadu, stratēģiju “Eiropa 2020” gudrai,
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei un Eiropas Enerģētikas savienību;
 veidot pastāvīgas spējas, kas nepieciešamas, lai ātrāk reaģētu uz jaunām vajadzībām un
pielāgotu statistikas infrastruktūru jaunu datu avotu izmantošanai; un
 nostiprināt partnerību ESS un ārpus tās, lai vēl vairāk uzlabotu produktivitāti un
nodrošinātu tās vadošo nozīmi oficiālajā statistikā visā pasaulē.
Atzinuma sagatavotāja pauž atzinību par Komisijas priekšlikumu. Viņa ierosina precizēt un
uzlabot sociālos rādītājus, ko sniedz ESS, un stiprināt sinerģijas. Viņa uzsver, ka ir jo īpaši
svarīgi, sagatavojot un izplatot sociālos rādītājus, uzraudzīt sasniegumus stratēģijas “Eiropa
2020” īstenošanā. Viņa arī atgādina, ka ir svarīgi izstrādāt ne vien IKP rādītājus, bet arī tādus
tālejošākus radītājus kā statistikas datus par nabadzību, sociālās atstumtības risku un par darba
kvalitāti, kā arī ar dzimumu saistītu statistiku, īpašu uzmanību pievēršot dzimuma vardarbībai.
Ilgtermiņā atzinuma sagatavotāja ierosina sociālās statistikas modernizēšanu, īstenojot
vienotu juridisko pamatu un izmantojot kopīgu infrastruktūru un kopīgus instrumentus.
GROZĪJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un
monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts
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(-1)
Statistikas dati un rādītāji ir
atbildīgas un uz pierādījumiem balstītas
politikas pamats. Lai izveidotu, analizētu
un pielāgotu tādu Savienības, valsts un
reģionālā mēroga politiku, kurā tiktu
risinātas iedzīvotāju vajadzības, ir būtiski
svarīgi izmantot savlaicīgu, salīdzināmu
un precīzu informāciju par faktisko
situāciju, lai atbilstoši uz to reaģētu, un
tas ir viens no politikas veidotāju
galvenajiem pienākumiem.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(1a) Eiropas Ekonomikas un
monetārās savienības ilgtspējas un
leģitimitātes nodrošināšanai īpaši svarīgi
ir panākt stabilu līdzsvaru starp Eiropas
pusgada ekonomikas un sociālajiem
mērķiem. Šī iemesla dēļ sociālajiem un
nodarbinātības mērķiem Eiropas pusgadā
tiek veltīta lielāka uzmanība, ņemot vērā
to, ka gan valstu ziņojumos, gan valstīm
adresētajos ieteikumos tiek izvērtētas
sociālās un nodarbinātības problēmas un
veicinātas politikas reformas, balstoties uz
paraugpraksi. Tādēļ sociālās statistikas
datiem ir ārkārtīgi svarīga nozīme.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)
Tāpēc labāka statistika ir ļoti
būtiska, lai sasniegtu labākus rezultātus un
sniegtu ieguldījumu labākas Eiropas
izveidē, un būtu jāpieliek lielākas pūles, lai
veicinātu ieguldījumus oficiālās statistikas
jomā gan Eiropas, gan valstu līmenī. Tam
būtu jāsniedz ievirzes prioritārajās politikas
jomās un spēju veidošanai papildus

(5)
Tāpēc labāka statistika ir ļoti
būtiska, lai sasniegtu labākus rezultātus un
sniegtu ieguldījumu labākas Eiropas
izveidē, un būtu jāpieliek lielākas pūles, lai
veicinātu ieguldījumus oficiālās statistikas
jomā gan Eiropas, gan valstu līmenī. Tam
būtu jāsniedz ievirzes prioritārajās politikas
jomās un spēju veidošanai papildus
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pašreizējiem norādījumiem un notiekošajai
prioritāšu pārskatīšanai. Konkrētāk, būtu
jāveic darbības, lai steidzami novērstu to,
ka trūkst statistikas datu, palielinātu
savlaicīgumu un atbalstītu politiskās
prioritātes un ekonomikas politikas
koordināciju, izmantojot Eiropas pusgadu.
Komisijai (Eurostat) vajadzētu sniegt arī
jaunas iedzīvotāju skaita prognozes ciešā
sadarbībā ar valstu statistikas iestādēm, lai
atjauninātu analīzi par iedzīvotāju
novecošanas ekonomiskajām sekām un
ietekmi uz budžetu.

pašreizējiem norādījumiem un notiekošajai
prioritāšu pārskatīšanai. Konkrētāk, būtu
jāveic darbības, lai steidzami novērstu to,
ka trūkst statistikas datu, palielinātu
savlaicīgumu un atbalstītu politiskās
prioritātes un ekonomikas politikas
koordināciju, izmantojot Eiropas pusgadu.
Ziņošana būtu jāveido, pamatojoties uz
tādu neiekļauto personu jomu un apmēru,
kuras parasti ir „neievērotas” un ko
statistikas dati neaptver, piemēram,
bezpajumtnieki. Komisijai (Eurostat)
vajadzētu sniegt arī jaunas iedzīvotāju
skaita prognozes ciešā sadarbībā ar valstu
statistikas iestādēm, lai atjauninātu analīzi
par iedzīvotāju novecošanas
ekonomiskajām sekām un ietekmi uz
budžetu, un piedāvāt uzticamu redzējumu
attiecībā uz apdzīvotības sarukšanu un
iedzīvotāju izkliedētību, kas skar daudzus
Eiropas reģionus, kā arī papildu
izmaksām, kas jāsedz, lai sniegtu
publiskos pakalpojumus iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(7a) Jo īpaši svarīgi ir mērīt ārkārtēji
augsta bezdarba jomas, piemēram,
ārkārtēji augsto jauniešu bezdarbu
pārrobežu reģionos;

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – ievaddaļa – 1. daļa
Spēkā esošais teksts

Grozījums
(1a)

“Savienības politikas jomu īstenošanai
nepieciešama augstas kvalitātes,
AD\1120990LV.docx

ievaddaļas pirmo daļu groza šādi:

“Savienības politikas jomu īstenošanai
nepieciešama augstas kvalitātes,
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salīdzināma un ticama statistiskā
informācija par ekonomiku, sociālo un
vides situāciju Savienībā un tās
sastāvdaļām valstu un reģionu līmenī.
Eiropas statistika ir arī absolūti
nepieciešama Eiropai, jo tā ļauj sabiedrībai
un Eiropas iedzīvotājiem saprast
demokrātisko procesu, piedalīties tajā un
diskutēt par Savienības tagadni un
nākotni.”

salīdzināma un ticama statistiskā
informācija par ekonomiku, sociālo,
teritoriālo un vides situāciju Savienībā un
tās sastāvdaļām valstu un reģionu līmenī.
Eiropas statistika ir arī absolūti
nepieciešama Eiropai, jo tā ļauj sabiedrībai
un Eiropas iedzīvotājiem saprast
demokrātisko procesu, piedalīties tajā un
diskutēt par Savienības tagadni un
nākotni.”

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:LV:PDF)
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – mērķi – 2. daļa – 1. ievilkums
Spēkā esošais teksts

Grozījums
(-1a)

“— mērķis Nr. 1: savlaicīgi nodrošināt
statistikas informāciju, lai atbalstītu
Savienības politikas jomu izstrādi,
pārraudzību un novērtēšanu, pienācīgi
atspoguļojot prioritātes un vienlaikus
saglabājot līdzsvaru starp ekonomikas,
sociālo un vides jomu, un izmaksu ziņā
lietderīgā veidā apmierināt dažādāko
Eiropas statistikas lietotāju, tostarp citu
lēmumu pieņēmēju, pētnieku, uzņēmumu
un Eiropas iedzīvotāju kopumā, vajadzības,
neradot lieku darba dublēšanos;”

mērķi Nr. 1 groza šādi:

“— mērķis Nr. 1: savlaicīgi nodrošināt
statistikas informāciju, lai atbalstītu
Savienības politikas jomu izstrādi,
pārraudzību un novērtēšanu, pienācīgi
atspoguļojot prioritātes un vienlaikus
saglabājot līdzsvaru starp ekonomikas,
sociālo, teritoriālo un vides jomu, un
izmaksu ziņā lietderīgā veidā apmierināt
dažādāko Eiropas statistikas lietotāju,
tostarp lēmumu pieņēmēju, pētnieku,
uzņēmumu un Eiropas iedzīvotāju kopumā,
vajadzības, neradot lieku darba
dublēšanos;”

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:LV:PDF)
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1. daļa
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Spēkā esošais teksts

Grozījums
-a)
1.1. apakšpunkta pirmo daļu
aizstāj ar šādu:

Eiropadome, atbalstot stratēģiju “Eiropa
2020”, 2010. gada jūnijā lielā mērā
izveidoja Savienības un valstu politikas
stratēģisko programmu turpmākajiem
gadiem. Šajā programmā noteikta virkne
pamatmērķu un pamatiniciatīvu, kuru
vajadzībām ESS jānodrošina statistikas
rādītāji daudzās jomās (proti, inovācijas
nosacījumu uzlabošana, pētniecība un
izstrāde, nodarbinātības veicināšana,
Savienības mērķi klimata pārmaiņu un
enerģijas jomā, resursu efektivitāte,
izglītības līmeņu uzlabošana, ieskaitot
mācību mobilitāti, aktīvas un veselīgas
vecumdienas un sociālās iekļaušanas
veicināšana, samazinot nabadzību).”

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju
“Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā
mērā izveidoja Eiropas Savienības un
valstu politikas stratēģisko programmu
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā
noteikta virkne pamatmērķu un
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās
jomās (proti, inovācijas nosacījumu
uzlabošana, pētniecība un izstrāde,
pienācīgu darbvietu veicināšana,
vienlīdzīgas attieksmes pret sievietēm un
vīriešiem veicināšana, ES mērķi klimata
pārmaiņu un enerģijas jomā, resursu
efektivitāte, izglītības līmeņu uzlabošana,
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšana, profesionālās apmācības
veicināšana un mācību mobilitāte visa
mūža garumā, aktīvas un veselīgas
vecumdienas, sociālās integrācijas
veicināšana un nabadzības samazināšana,
īpašu uzmanību veltot neaizsargātajām
grupām. Attiecīgā gadījumā statistikas
dati, kas sadalīti pa dzimumiem, ir
vajadzīgi, lai izprastu parādības, kas
saistītas ar diskrimināciju dzimuma dēļ,
īpašu uzmanību pievēršot vardarbībai pret
sievietēm”.

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=lv)

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – -a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.1. mērķis – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu statistikas
informāciju, kurai vajadzētu būt savlaicīgi
pieejamai Eiropas pusgadam, lai
uzraudzītu, kā tiek īstenota stratēģija
“Eiropa 2020”. Jauni rādītāji, ciktāl
iespējams, pamatojas uz pieejamiem
statistikas datiem.

Nodrošināt kvalitatīvu, uzticamu statistikas
informāciju, kurai ir jābūt savlaicīgi
pieejamai Eiropas pusgadam, lai
uzraudzītu, kā tiek īstenota stratēģija
“Eiropa 2020”. Jauni rādītāji, ciktāl
iespējams, pamatojas uz pieejamiem
statistikas datiem.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=lv)
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.1. punkts – 1.1.1. mērķis – 2. daļa
Spēkā esošais teksts

Grozījums
aa)
1.1.1. mērķa otro daļu aizstāj ar
šādu:

Mērķi īstenos, izmantojot:

„Mērķi īstenos:

–
atjauninātus pamatmērķu rādītājus
stratēģijai “Eiropa 2020” (nodarbinātības,
pētniecības un izstrādes, inovācijas,
enerģijas/klimata pārmaiņu, izglītības,
vides, sociālās aizsardzības, sociālās
integrācijas un nabadzības mazināšanas
jomā), kas pieejami Komisijas (Eurostat)
vietnē,

–
izmantojot atjauninātus
pamatmērķu rādītājus stratēģijai „Eiropa
2020” (nodarbinātības, pētniecības un
izstrādes, inovācijas, enerģijas/klimata
pārmaiņu, izglītības, vides, sociālās
aizsardzības, sociālās integrācijas un
nabadzības mazināšanas jomā), kas
pieejami Komisijas (Eurostat) vietnē, kā
arī vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un
vīriešiem,

–
statistiku, lai atbalstītu stratēģijas
“Eiropa 2020” pamatiniciatīvu īstenošanas
pārraudzību,

–
izmantojot statistiku, lai atbalstītu
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu
īstenošanas pārraudzību,
–
saistībā ar jauniem statistikas
produktiem iekļaujoties Apvienoto Nāciju
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu
stratēģijā,

–
papildu rādītājus, kas papildina
Savienības ekonomikas, sociālās un vides
politikas ex ante un ex post novērtējumu,
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–
sniedzot papildu rādītājus, kas
papildina Savienības ekonomikas, sociālās,
teritoriālās un vides politikas ex ante un ex
post novērtējumu, stratēģijas „Eiropa
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un

2020” ietvaros attiecībā uz mērķiem, kas
saistīti ar izaugsmi, nodarbinātību,
nabadzības un sociālās atstumtības
mazināšanu,

–
rādītājus par nodarbinātību,
nošķirot nepilnas slodzes un pilnas slodzes
darbu, kā arī rādītājus par bezdarbu, kuros
ir ņemta vērā cilvēku līdzdalība
nodarbinātības veicināšanas politikas
pasākumos, piemēram, apmācībā.

–
sniedzot rādītājus par
nodarbinātību, nošķirot nepilnas slodzes un
pilnas slodzes darbu un citus darba laika
režīmus, kā arī rādītājus par bezdarbu,
kuros ir ņemta vērā cilvēku līdzdalība
nodarbinātības veicināšanas politikas
pasākumos, piemēram, apmācībā.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=lv)
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1. daļa
Spēkā esošais teksts

Grozījums
ab)
1.2. punkta pirmo daļu aizstāj ar
šādu:

“Krīze un spriedze finanšu tirgos liecināja,
ka jāpastiprina Savienības ekonomikas
pārvaldība. Savienība jau ir veikusi
izšķirošus pasākumus ekonomikas
pārvaldības un koordinācijas jomā; dažiem
no tiem būs liela statistiska ietekme
papildus notiekošajām statistikas
darbībām.”

“Krīze un spriedze finanšu tirgos un
integrētākas Eiropas Savienības iestāžu
sistēmas trūkums liecināja, ka jāpastiprina
Savienības ekonomikas pārvaldība.
Savienība veiks turpmākus pasākumus
ekonomikas pārvaldības un koordinācijas
jomā; dažiem no tiem būs liela statistiska
ietekme papildus notiekošajām statistikas
darbībām.”

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:LV:PDF)
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.1. apakšpunkts – 3. daļa – -1. ievilkums
(jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
bb)
1.2.1. mērķa aprakstā aiz otrās
daļas pievieno šādu ievilkumu:
“–
sniedzot statistikas ieguldījumu
efektīvā tādas ekonomikas nevienlīdzības
uzraudzībā, kas kavē ekonomikas
izaugsmi,”;

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.2.1. apakšpunkts – 3. ievilkums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
ba)
1.2.1. mērķa apraksta otrās daļas
trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“–
izstrādājot un sagatavojot rādītāju
kopumu, lai mērītu konkurētspēju,

“–
izstrādājot un sagatavojot rādītāju
kopumu, lai mērītu konkurētspēju,
ražīgumu un tā ietekmi uz nodarbinātības
līmeni, nevienlīdzību, darba apstākļiem
un atalgojumu,
–
sniedzot statistikas datus
pastiprinātam Stabilitātes un izaugsmes
paktam, īpaši pievēršoties kvalitatīvas
statistikas veidošanai un sniegšanai par
valsts parādu un budžeta deficītu,
vienlaikus izstrādājot rādītājus, kas ļaus
novērtēt veikto ieguldījumu raksturu un
kvalitāti ilgtspējas un ietekmes uz
izaugsmi ziņā.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=LV)
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.2. punkts – 1.3.1. apakšpunkts – 2. daļa
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Spēkā esošais teksts

Grozījums
bb)
1.3.1. mērķa otro daļu aizstāj ar
šādu:

“Nostiprināt rādītājus un statistikas
informāciju, kas pieejami par ekonomikas
globalizāciju un globālajām vērtības ķēdēm
Savienības lēmumu pieņēmējiem un visai
sabiedrībai.”

“Nostiprināt rādītājus un statistikas
informāciju, kas pieejami par ekonomikas
globalizāciju un globālajām vērtības ķēdēm
ES lēmumu pieņēmējiem un visai
sabiedrībai. Informācijai būtu jāpalīdz
labāk saprast globalizācijas ietekmi uz
ekonomiku, sociālo jomu un vidi.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=lv)
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 1. sadaļa – 1.3. punkts – 1.3.1. apakšpunkts – 2. daļa – 2.a ievilkums
(jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
bc)
1.3.1. mērķa aprakstā aiz otrā
ievilkuma pievieno šādu jaunu ievilkumu:
“–
analizējot pozitīvās un negatīvās
sekas Eiropas tirgū, jo īpaši Savienības
darba tirgū;”

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 1. daļa
Spēkā esošais teksts

Grozījums
da)
2.1. punkta pirmo daļu aizstāj ar
šādu:

“Ekonomikas krīze ir veicinājusi
nepieciešamību izstrādāt kvalitatīvu
makroekonomikas rādītāju kopumu, lai
labāk saprastu un analizētu ekonomikas
AD\1120990LV.docx

„Ekonomikas krīze ir pastiprinājusi
vajadzību pēc kvalitatīvu
makroekonomikas rādītāju kopuma, lai
labāk izprastu un analizētu ekonomikas
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pārmaiņas un to ietekmi uz sabiedrību un
tādējādi atvieglotu lēmumu pieņemšanas
procesu. Arvien vairāk globalizētā
ražošana nosaka vajadzību pēc saskanīga
regulējuma, kas atvieglina dažādu jomu
statistikas interpretāciju un integrāciju.”

pārmaiņas, ekonomiskās nevienlīdzības
attīstību un to ietekmi uz sabiedrību un
tādējādi atvieglinātu lēmumu pieņemšanas
procesu. Arvien vairāk globalizētā
ražošana nosaka vajadzību pēc saskanīga
regulējuma, kas atvieglina dažādu jomu
statistikas interpretāciju un integrāciju.”

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:LV:PDF)
Pamatojums
Ekonomikas krīze ir veicinājusi nepieciešamību izstrādāt kvalitatīvu makroekonomikas
rādītāju kopumu, lai labāk saprastu un analizētu ekonomikas pārmaiņas un to ietekmi uz
sabiedrību un tādējādi atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu. Arvien vairāk globalizētā
ražošana nosaka vajadzību pēc saskanīga regulējuma, kas atvieglina dažādu jomu statistikas
interpretāciju un integrāciju.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 3. punkts – 4. ievilkums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“—
stiprinot saiknes ar nacionālajiem
kontiem sociālās aizsardzības, veselības un
izglītības jomās”;

“—
stiprinot saiknes ar nacionālajiem
kontiem veselības, izglītības, sociālo
pakalpojumu un sociālās aizsardzības
jomās,
–
izstrādājot tādu ekonomiskās
produktivitātes mērīšanas modeli, kurā
ņemtu vērā ne tikai IKP kritēriju.”;
____________________
*http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3
217494/5726917/KS-BU-10-002LV.PDF/07e0c52e-39c2-4e09-a9accc8ac99071c6?version=1.0”

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
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I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.1. apakšpunkts – 3. punkts – 5.c ievilkums
(jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
–
izstrādājot savlaicīgus rādītājus
par iedzīvotājiem, kuri izmanto savu
sociālo tiesību pārnesamību no vienas
dalībvalsts uz citu;
Pamatojums

Eiropas Parlaments ir vairākkārtīgi paudis, cik svarīgi ir nodrošināt uzticamus, savlaicīgus
un pareizus datus par iedzīvotājiem, kuri izmanto savu tiesību pārnesamību, pārvietojoties
Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – f apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 2. sadaļa – 2.1. punkts – 2.1.2. apakšpunkts – 5. punkts – 5. ievilkums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

nodrošinot saskaņotas mājokļu cenu
statistikas pieejamību un paplašināšanu
visās dalībvalstīs.

– nodrošinot saskaņotas mājokļu cenu
statistikas pieejamību un paplašināšanu
visās dalībvalstīs, tostarp arī attiecībā uz
mājokļu trūkumu un sliktiem sadzīves
apstākļiem.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – h apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.1. punkts – 3.1.1. apakšpunkts – 1. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Palielināt statistikas sagatavošanas
procesu efektivitāti un lietderīgumu.
Ņemot vērā, ka ar Lisabonas līgumu tika
izteikts aicinājums uzlabot regulējumu, ir

“Palielināt statistikas sagatavošanas
procesu efektivitāti un lietderīgumu.
Nodrošināt statistiku par galvenajām
jomām, kurās uzņēmumi ir interešu centrā,
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piemēram, uzņēmumu statistika, īstermiņa
rādītāji, uzņēmumu ieguldījumi
cilvēkkapitālā, apmācība un kvalifikācijas
celšana darbavietā, starptautiskie darījumi,
globalizācija, iekšējā tirgus uzraudzība,
pētniecība, izstrāde un inovācija, un
tūrisms. Īpaša uzmanība būtu jāvelta datu
pieejamībai rūpniecības vai pakalpojumu
nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, jo
īpaši zaļās ekonomikas, digitālās
ekonomikas, sadarbīgās ekonomikas vai
sociālās ekonomikas nozarēs (piemēram,
veselības un izglītības nozarēs). “

nepieciešams racionalizēt tiesību aktus,
kas attiecas uz uzņēmējdarbības
statistikas jomas pīlāru. To darot, būtu
pienācīgi jāņem vērā statistikas
sagatavotājiem pieejamo resursu
ierobežojumi un kopējais slogs
respondentiem atbilstīgi Komisijas
Normatīvās atbilstības un izpildes
programmai (REFIT). Nodrošināt
statistiku par galvenajām jomām, kurās
uzņēmumi ir interešu centrā, piemēram,
uzņēmumu statistika, īstermiņa rādītāji,
uzņēmumu ieguldījumi cilvēkkapitālā un
kvalifikācijā, starptautiskie darījumi,
globalizācija, iekšējā tirgus uzraudzība,
pētniecība, izstrāde un inovācija, un
tūrisms. Īpaša uzmanība būtu jāvelta datu
pieejamībai rūpniecības vai pakalpojumu
nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, jo
īpaši zaļās ekonomikas, digitālās
ekonomikas vai sociālās ekonomikas
nozarēs (piemēram, veselības un izglītības
nozarēs). “

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts – -i punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts – 2. daļa
Spēkā esošais teksts

Grozījums
-i)
3.2.1. mērķa pirmās daļas tekstu
groza šādi:

“Nodrošināt statistiku par sociālās politikas
galvenajām jomām, kuru interešu lokā ir
iedzīvotāji, piemēram, labklājība, ilgtspēja,
sociālā kohēzija, nabadzība, nevienlīdzība,
demogrāfiskās problēmas (iedzīvotāju
novecošana un jo īpaši migrācija), darba
tirgus, izglītība un apmācība, tostarp
izglītība agrīnā bērnībā, pieaugušo
izglītība, profesionālā izglītība un jaunu
cilvēku mācību mobilitāte, kultūra, fiziska
aktivitāte, dzīves kvalitāte, drošība,
PE595.765v02-00
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“Nodrošināt statistiku par sociālās politikas
galvenajām jomām, kuru interešu lokā ir
iedzīvotāji, piemēram, labklājība, ilgtspēja,
sociālā kohēzija, nabadzība, nevienlīdzība,
demogrāfiskās problēmas (īpaši iedzīvotāju
novecošana, iedzīvotāju skaita sarukums,
iedzīvotāju izkliedētība un migrācija),
darba tirgus, izglītība un apmācība, tostarp
izglītība agrīnā bērnībā, pieaugušo
izglītība, profesionālā izglītība un jaunu
cilvēku mācību mobilitāte, kultūra, fiziska
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veselība, invaliditāte, patēriņš, brīva
pārvietošanās un iekšējais tirgus, jaunu
cilvēku mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija
un mūsdienīga dzīves stila izvēle. Attiecīgā
gadījumā minētos statistikas datus
nodrošina pa dzimumiem tajās grupās,
par kurām sociālās politikas veidotājiem ir
īpaša interese. Prioritātes nosaka saskaņā ar
6. pantu.”

aktivitāte, dzīves kvalitāte, drošība,
veselība, invaliditāte, patēriņš, brīva
pārvietošanās un iekšējais tirgus, jaunu
cilvēku mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija
un mūsdienīga dzīves stila izvēle. Attiecīgā
gadījumā pēc dzimuma iedala to grupu
statistikas datus, par kurām sociālās
politikas veidotājiem ir īpaša interese.
Prioritātes nosaka saskaņā ar 6. pantu.”

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts – -ia punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.2.1. punkts – 3. daļa – 4.ievilkums
Spēkā esošais teksts

Grozījums
-ia)

“—
nodrošinot ar statistiku par
ienākumu nevienlīdzību, nodrošinot
salīdzināmu valsts pamatrādītāju, kā arī
izmantojot datus par nevienlīdzību
attiecībā uz galveno preču un pakalpojumu
pieejamību,”

ceturto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—
nodrošinot ar statistiku par
ienākumu nevienlīdzību, ar tādiem
rādītājiem kā Gini indekss un ienākumu
sadales augšējo deciļu pieaugumu,
nodrošinot salīdzināmu valsts
pamatrādītāju, kā arī izmantojot datus par
nevienlīdzību attiecībā uz galveno preču un
pakalpojumu pieejamību un ekonomikas
nevienlīdzību,”

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:LV:PDF)
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts – 3. punkts – 7.b un 7.c
ievilkums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
“–
sadarbībā ar Eiropas Savienības
iestādēm, kas darbojas šajā jomā,
izstrādājot metodiku apsekojumam par
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vardarbību dzimuma dēļ,
–
ieviešot vienotu tiesisko pamatu
sociālajai statistikai un kopējas
infrastruktūras un instrumentu izveidei.”;

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts – -iia punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts – 3. punkts – 7.d ievilkums
(jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
iia)
aiz septītā ievilkuma pievieno šādu
jaunu ievilkumu:
“–
nodrošinot rādītājus, kas ļauj
salīdzināt sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanas izmaksas starp dažādiem
Eiropas reģioniem, jo īpaši izglītības un
veselības aprūpes nozarēs,”

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – i apakšpunkts – -iib punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.2. punkts – 3.2.1. apakšpunkts – 2. punkts – 7.e ievilkums
(jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
iib)
aiz septītā ievilkuma pievieno šādu
jaunu ievilkumu:
“–
nodrošinot pēc dzimuma iedalītu
statistiku par Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas atbalsta saņēmējiem sniegto
piedāvājumu veidiem,”

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts – l apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) Nr. 99/2013
I pielikums – I daļa – 3. sadaļa – 3.3. punkts – 3.3.3. apakšpunkts – 1.a daļa
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbilstīgi Komisijas prioritātei “Eiropas
Enerģētikas savienība” īpaša uzmanība tiks
pievērsta statistikai, kas attiecas uz
enerģijas patēriņu, energoefektivitāti,
atjaunojamiem energoresursiem, atkarību
no enerģijas un energoapgādes drošību.
Turklāt enerģētikas statistikai būs
jāatbalsta 2030. gada klimata un
enerģētikas politikas satvars, kura mērķis ir
padarīt Savienības ekonomikas un
enerģētikas sistēmu konkurētspējīgāku,
drošāku un ilgtspējīgāku.

Atbilstīgi Komisijas prioritātei “Eiropas
Enerģētikas savienība” īpaša uzmanība tiks
pievērsta statistikai, kas attiecas uz
enerģijas patēriņu, energoefektivitāti,
atjaunojamiem energoresursiem, atkarību
no enerģijas, enerģētisko nabadzību un
energoapgādes drošību. Turklāt enerģētikas
statistikai būs jāatbalsta 2030. gada klimata
un enerģētikas politikas satvars, kura
mērķis ir padarīt Savienības ekonomikas
un enerģētikas sistēmu konkurētspējīgāku,
drošāku un ilgtspējīgāku.
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