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ĪSS PAMATOJUMS

Apsekojums par darbaspēku (ADS) ir atsauces sistēma statistikas datu vākšanai par darba 
tirgu Eiropā. 

ADS galveno sadaļu papildina ad hoc modulis, kas attiecas uz tematu, kurš gadu no gada 
mainās. Piemēram, 2013. gadā tas bija nelaimes gadījumi darbā un citas ar veselību darbā 
saistītas problēmas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (Eurostat) sniegto informāciju, kaut arī 
pārskata galvenā daļa ir vienlīdz būtiska gan valsts, gan Eiropas līmenī, šis ad hoc modulis ir 
konkrēti paredzēts, lai nodrošinātu vajadzīgos rādītājus politisko iniciatīvu ar izteiktu Eiropas 
raksturu, piemēram, Eiropas nodarbinātības stratēģijas vai "Eiropa 2020", īstenošanu.

Ņemot vērā ad hoc moduļu izteikto Eiropas dimensiju, kā arī administratīvās izmaksas, ko 
rada katru gadu mainīgas papildu informācijas vākšana, Eurostat ir saskāries ar grūtībām 
pilnībā sadarboties ar dalībvalstīm un to valsts statistikas iestādēm šo moduļu īstenošanā. Lai 
Eurostat varētu pilnībā izmantot valsts iestāžu sniegtos datus, pārskati ir jāveic saskaņotā 
veidā visās dalībvalstīs.

Papildus deleģēto aktu un izpildes aktu režīma saskaņošanai šā priekšlikuma galvenais mērķis 
ir ieviest juridisko pamatu turpmākām subsīdijām kā vienreizējiem maksājumiem valstu 
statistikas iestādēm bez uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. 

Atzinuma sagatavotājs ierosina atbalstīt finanšu atbalsta principu valsts publiskā sektora 
iestādēm, lai statistikas darbībām būtu patiesa Eiropas pievienotā vērtībā, kā to ierosina 
Komisija. Viņš norāda, ka Eiropas statistikas programma 2013.–2017. gadam jau balstās uz 
līdzīgu finanšu sloga saprātīga sadalījuma principu starp Savienības un dalībvalstu budžetiem. 
Ad hoc modulim faktiski piemīt ievērojama Eiropas dimensija un tas paredz valstu statistikas 
iestādēm papildu darbu ārpus to parasti veiktajām darbībām.

Atzinuma sagatavotājs arī ierosina apsvērt grozījumus, ar ko paredzēts nodrošināt, lai, 
saņemot līdzfinansējumu, valsts iestādes efektīvi īstenotu ADS ad hoc moduli saskaņā ar 
Finanšu regulu un līdzīgām ar statistiku saistītām regulām, piemēram, par Eiropas statistikas 
programmu 2013. – 2017. gadam.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot 
Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts 
Savienības ieguldījums to īstenošanas 
finansējumā, izmantojot dotāciju 
procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt
priekšlikumus. Dotācijas piešķir valstu 
statistikas iestādēm un citām valstu 
iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. 
Dotācijas darbaspēka apsekojumu 
veikšanai var būt vienreizēju maksājumu 
veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu 
izmantošanai vajadzētu būt galvenajam 
veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.

8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot 
Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts 
Savienības ieguldījums to īstenošanas 
finansējumā saskaņā ar finanšu sloga 
saprātīga sadalījuma principu starp 
Savienības un dalībvalstu budžetiem. Šis 
finansējums tiek piešķirts, izmantojot 
dotāciju procedūras, bez uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 
128. panta 1. punkta otro daļu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulā (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Eiropas Savienības 
vispārējam budžetam1. Ar noteikumu, ka 
ir faktiski īstenoti ad hoc moduļi, dotācijas 
piešķir valstu statistikas iestādēm un citām 
valstu iestādēm, kas minētas 5. panta 
2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. 
Dotācijas darbaspēka apsekojumu 
veikšanai var būt vienreizēju maksājumu 
veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu 
izmantošanai vajadzētu būt galvenajam 
veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.
________________________

1 OV L 298 26.10.2012., 1. lpp.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr.° 577/98
7.a pants – 1.punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 7.c pantu par mainīgo 
lielumu papildu kopumu (turpmāk – “ad 
hoc modulis”), lai papildinātu 
informāciju, kas aprakstīta 4. panta 
1. punktā, tostarp priekšmetu, pārskata 
posmu, izlases lielumu (vienādu vai 
mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts 
saskaņā ar 3. pantu) un rezultātu 
nosūtīšanas termiņu (kas var atšķirties no 
termiņa, kāds noteikts saskaņā ar 6. pantu).

1. Lai papildinātu 4. panta 1. punktā 
aprakstīto informāciju, var pievienot 
papildu mainīgo lielumu kopumu,
turpmāk "ad hoc modulis". Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 7.c pantu, lai izstrādātu ad hoc moduļu 
daudzgadu programmu, precizējot
priekšmetu, pārskata posmu, izlases 
lielumu (vienādu vai mazāku par izlases 
lielumu, kāds noteikts saskaņā ar 3. pantu) 
un rezultātu nosūtīšanas termiņu (kas var 
atšķirties no termiņa, kāds noteikts saskaņā 
ar 6. pantu).

Pamatojums

Redakcionālas skaidrības un pārredzamības nolūkā šis grozījums atspoguļo pašreizējās 
Regulas 577/98 4. panta 2. punktā ietverto formulējumu. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr.° 577/98
7.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība var piešķirt finansiālu atbalstu
valsts statistikas iestādēm un citām valsts 
iestādēm, kas Regulas (EK) Nr. 223/2009 
5. panta 2. punktā minētas kā izraudzīti 
saņēmēji, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad 
hoc moduļus saskaņā ar X pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo 
pārmaiņu un inovācijas programmu, 
[COM (2011) 609 galīgā redakcija].

Saskaņā ar 128. panta 1. punkta otro daļu 
2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Eiropas 
Savienības vispārējam budžetam 
Savienība var piešķirt subsīdijas ārpus 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus
valsts statistikas iestādēm un citām valsts 
iestādēm, kas minētas Regulas (EK) 
Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā, lai 
īstenotu 7.a pantā minētos ad hoc moduļus 
saskaņā ar darbībām, kas paredzētas
X pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. XX/XX par Eiropas 
Savienības Sociālo pārmaiņu un inovācijas 
programmu, [COM (2011) 609 galīgā 
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redakcija]. Dotācijas ir vienreizēji 
maksājumi, un to saņemšanas 
priekšnoteikums ir dalībvalstu pilnīga 
līdzdalība ad hoc moduļu īstenošanā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesību akta tekstā tiek ieviesta skaidra atsauce uz vienreizēju maksājumu 
izmantošanu, kā to ierosina Komisija, kā arī atsauce uz Finanšu regulas 128. panta 1. punktu, 
kas paredz izņēmumu attiecībā uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanu 
pamataktā noteikto saņēmēju gadījumā. 



AD\944489LV.doc 7/7 PE513.063v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšana Kopienā

Atsauces COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL
16.4.2013

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
16.4.2013

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Jean Louis Cottigny
15.4.2013

Pieņemšanas datums 11.7.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
3
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc 
Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta 
Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan 
Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique 
Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek 
Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine 
Trautmann

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić


