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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības 
un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar šo regulu Komisijai (Eurostat) tiek 
noteiktas svarīgas jaunas darbības jomas 
un kontroles funkcijas. Lai šī iestāde 
varētu īstenot jaunos uzdevumus un 
funkcijas, tās rīcībā vajadzētu būt 
personālam un finanšu līdzekļiem 
pietiekamā apjomā. Turklāt Komisijai 
(Eurostat) nepieciešamie finanšu līdzekļi 
būtu jānodrošina, pārvietojot Eiropas 
Savienības budžeta līdzekļus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Piešķirtie finanšu līdzekļi Komisijai 
(Eurostat) jāizmanto saimnieciski 
atbildīgi, kā arī pārredzami un no 
birokrātijas viedokļa efektīvi. Vides 
ekonomisko kontu rezultātiem vajadzētu 
būt sabiedrībai viegli pieejamiem un 
izstrādātiem saprotamā veidā. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
-1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Papildu personāls un finanšu 
līdzekļi, kas Komisijai (Eurostat) būs 
nepieciešami, lai veiktu plašākus 
uzdevumus, varētu iegūt „paplašināšanās 
dividendes” veidā no personāla, kurš vairs 
nav nepieciešams Komisijas 
Paplašināšanās ģenerāldirektorātā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
ir noteikts, ka Eiropas Savienības “darbība 
ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas 
attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota 
ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, 
sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt 
pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, 
kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un 
tās kvalitātes uzlabošanu”.

(1) Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
ir noteikts, ka Eiropas Savienības “darbība 
ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas 
attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota 
ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, 
sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt 
pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, 
kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un 
tās kvalitātes uzlabošanu”, ņemot vērā to, 
ka šos mērķus vislabāk varētu sasniegt ar 
tirgu atvēršanas starpniecību..

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Plānotā EKS 95 regulas 
paplašināšana ar šo regulu bija 
nepieciešama jau sen, un tā jāveic 
steidzami. Vispārējā resursu 
nepietiekamība ir par iemeslu tam, ka šī 
nacionālo kontu paplašināšana var būt 
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tikai sākotnējs pasākums starptautiski 
atzītas „Eiropas ilgtspējas statistikas” 
izveidošanai, kurā līdzās ekonomiskiem 
rādītājiem būtu jāiekļauj arī viss vides un 
sociālo rādītāju spektrs. 

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Zinātniski pamatota attieksme pret 
resursu trūkumu un ekosistēmu, turpmāk 
būs noteicošais faktors, lai Eiropas 
Savienības ekonomiskā attīstība būtu 
noturīga.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas 2009. gada augusta 
paziņojumā COM(2009) 433 par IKP un ne 
tikai tika atzīta vajadzība papildināt jau 
esošos rādītājus ar datiem, kuros ir iekļauti 
vides un sociālie aspekti, lai varētu veidot 
saskanīgāku un aptverošāku politiku. Tālab 
vides konti nodrošina instrumentu, ar ko 
novērot ekonomikas negatīvo ietekmi uz 
vidi un izpētīt, kā to mazināt. Saskaņā ar 
Lisabonas stratēģijā un dažādās nozīmīgās 
iniciatīvās iekļautajiem ilgtspējīgas 
attīstības principiem un mērķi izveidot 
ekonomiku, kurā ir mazas oglekļa dioksīda 
emisijas, arvien lielāka nepieciešamība ir 
izveidot datu sistēmu, kurā saskanīgi tiktu 
iekļauti vides jautājumi līdzās ekonomikas 
aspektiem.

(4) Komisijas 2009. gada augusta 
paziņojumā COM(2009) 433 par IKP un ne 
tikai tika atzīta vajadzība papildināt jau 
esošos rādītājus ar datiem, kuros ir iekļauti 
vides un sociālie aspekti, lai varētu veidot 
saskanīgāku un aptverošāku politiku. Tālab 
vides konti nodrošina instrumentu, ar ko 
novērot ekonomikas visdažādāko negatīvo 
ietekmi uz vidi un izpētīt, kā to mazināt. 
Saskaņā ar stratēģijā „Eiropa 2020” un 
dažādās nozīmīgās iniciatīvās iekļautajiem 
ilgtspējīgas attīstības principiem un mērķi 
izveidot ekonomiku, kurā efektīvi tiek 
izmantoti līdzekļi un rada nelielu 
piesārņojumu, arvien lielāka 
nepieciešamība ir izveidot datu sistēmu, 
kurā saskanīgi tiktu iekļauti vides jautājumi 
līdzās ekonomikas aspektiem. Šajā 
sakarībā Eiropas vides ekonomisko kontu 
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izveidošanai ir būtiski svarīga nozīme, 
taču tā ir tikai pirmais pasākums, un tai 
nevajadzētu kavēt IKP citu alternatīvu 
rādītāju izstrādāšanu, lai aptvertu plašāku 
sociālo un vides faktoru diapazonu, 
tostarp rādītājus, kas saistīti ar dzīves 
apstākļiem, resursu izmantošanas 
efektivitāti, vides ārējās ietekmes 
internalizāciju, pilnībā ņemot vērā gan 
monetāros, gan fiziskos rādītājus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas vides 
ekonomiskos kontus, tiklīdz sistēma 
pilnībā sāks darboties, aktīvi un precīzi 
izmantotu visu attiecīgo politikas jomu 
izstrādāšanā, ņemot tos par pamatu 
ietekmes novērtējumos, rīcības plānos, 
tiesību aktu priekšlikumos un citos 
nozīmīgos politiskā procesa 
galarezultātos.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisija 1994. gadā iesniedza 
pirmo stratēģiju par t. s. zaļo grāmatvedību. 
Kopš tā laika Komisija (Eurostat) un 
dalībvalstis ir izstrādājušas un 
pārbaudījušas grāmatvedības metodes, 
tāpēc tagad vairākas dalībvalstis regulāri 
sniedz vides kontu pirmās datu kopas. 
Visbiežāk iesniedz fiziskās plūsmas kontus 
par emisijām gaisā (tostarp siltumnīcefekta 

(10) Komisija 1994. gadā iesniedza 
pirmo stratēģiju par t. s. zaļo grāmatvedību. 
Kopš tā laika Komisija (Eurostat) un 
dalībvalstis ir izstrādājušas un 
pārbaudījušas grāmatvedības metodes, 
tāpēc tagad vairākas dalībvalstis regulāri 
sniedz vides kontu pirmās datu kopas. 
Visbiežāk iesniedz fiziskās plūsmas kontus 
par emisijām gaisā (tostarp siltumnīcefekta 
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gāzu emisijām), materiālu patēriņu, kā arī 
monetāros kontus par izdevumiem un 
nodokļiem vides aizsardzības jomā.

gāzu emisijām), materiālu patēriņu, kā arī 
monetāros kontus par izdevumiem un 
nodokļiem vides aizsardzības jomā. Lai šī 
regula varētu kļūt par pamatu tādas 
Eiropas ilgtspējas statistikas 
izstrādāšanai, kura sniedz pārskatu par 
Eiropas interesēm, kas saistītas ar vides
jautājumiem, Komisijai jāizstrādā liels 
skaits moduļu, tostarp finansiālu faktoru 
moduļi (piemēram, konti attiecībā uz 
izdevumiem vides aizsardzības jomā, konti 
attiecībā uz ekoloģisko preču ražošanu un 
ekoloģiskiem pakalpojumiem, konti 
attiecībā uz resursu izmantošanu), 
materiālie moduļi (piemēram, izejvielu 
starptautiskās aprites konti, enerģijas, 
ūdens un atkritumu konti) un īpašuma 
moduļi (piemēram, meža resursu konti, 
bioloģiskās daudzveidības konti, dabas 
rezervātu konti). Lai papildinātu šīs 
sistēmas prioritātes attiecībā uz vidi, būtu 
jāizstrādā arī rādītāji noturīguma 
izvērtēšanai plašākā nozīmē, īpašu 
uzmanību pievēršot jautājumiem, kas 
ietekmē transporta sistēmu, enerģijas 
izmantošanas efektivitāti, videi nekaitīgus 
ieguldījumus un sociālos jautājumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dažādās gatavības pakāpēs ir 
izstrādātas dažādas vides ekonomisko 
kontu kopas, tāpēc jāpieņem modulāra 
struktūra, kas nodrošinātu pienācīgu 
elastīgumu.

(13) Dažādās gatavības pakāpēs ir 
izstrādātas dažādas vides ekonomisko 
kontu kopas, tāpēc uz sešu gadu pārejas 
periodu jāpieņem modulāra struktūra, kas 
nodrošinātu pienācīgu elastīgumu. Jāīsteno 
mērķis izveidot vienotu kvalitātes 
standartu attiecībā uz jaunu un 
visaptverošu Eiropas ilgtspējas statistiku.

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai Komisija (Eurostat) spētu 
īstenot jaunās kompetences jomas, kas tai 
noteiktas ar šo regulu, tai būtu jāpiešķir 
atbilstoši cilvēkresursi un finanšu līdzekļi, 
pārdalot pašreizējos Eiropas Savienības 
budžeta finanšu resursus.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido vienotu Eiropas vides 
ekonomisko kontu datu vākšanas, 
apkopošanas, nosūtīšanas un novērtēšanas 
sistēmu, lai izveidotu vides ekonomisko 
kontus kā EKS 95 satelītkontus, nodrošinot 
metodiku, vienotus standartus, definīcijas, 
klasifikācijas un grāmatvedības 
noteikumus, kas jāizmanto, apkopojot 
vides ekonomiskos kontus.

Ar šo regulu izveido vienotu Eiropas vides 
ekonomisko kontu datu vākšanas, 
apkopošanas, nosūtīšanas un novērtēšanas 
saistošu sistēmu, lai izveidotu vides 
ekonomisko kontus kā EKS 95 
satelītkontus, nodrošinot metodiku, 
vienotus standartus, definīcijas, 
klasifikācijas, grāmatvedības noteikumus 
un mērķus, kas jāizmanto, apkopojot vides 
ekonomiskos kontus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu Komisijai (Eurostat) tiek 
nodrošinātas iespējas, balstoties uz 
salīdzināmiem valsts datiem, izdarīt 
secinājumus par atsevišķu dalībvalstu, kā 
arī par visas Eiropas Savienības 
ekoloģiskajiem un ekonomiskajiem 
rādītājiem.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai šī regula varētu kļūt par pamatu 
tādas Eiropas ilgtspējas statistikas 
izstrādāšanai, kura sniedz pārskatu par 
Eiropas interesēm, kas saistītas ar vides 
jautājumiem, Komisijai jāizstrādā liels 
skaits moduļu, jo īpaši moduļi attiecībā uz 
finanšu datiem, kas saistīti ar vidi, un 
attiecībā uz materiāliem vides faktoriem 
un dabas resursiem. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izstrādā tādu eksperimentālo 
pētījumu programmu, kuri dalībvalstīm 
jāveic brīvprātīgi, lai uzlabotu informācijas 
sniegšanu un datu kvalitāti, izveidotu garas 
laikrindas un pilnveidotu metodiku.

1. Komisija divu gadu laikā un stingri 
ņemot vērā turpmāko attīstību saistībā ar 
tās paziņojumu ar nosaukumu „IKP un 
ne tikai”, izstrādā tādu visaptverošu un 
koordinētu eksperimentālo pētījumu 
programmu, kuri dalībvalstīm jāveic, lai 
uzlabotu informācijas sniegšanu un datu 
kvalitāti, kā arī metodoloģiju un izveidotu 
garas laikrindas, tostarp iekļaujot plašākus 
rādītājus attiecībā uz resursu 
izmantošanas efektivitāti, vides ārējās 
ietekmes internalizāciju. Šī programma 
tiek publicēta tiešsaistē, un par to sniedz 
pārskatu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Grozījums Nr. 16



AD\836954LV.doc 9/11 PE448.687v02-00

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija (Eurostat) spēkā esošā 
pārejas perioda laikā un attiecībā uz 
dalībvalstīm, kurām nepieciešams pārejas 
periods datu nosūtīšanai Eurostat, var 
novērtēt šīs regulas 3. panta uzskaitīto 
moduļu rādītājus.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija (Eurostat) novērtē iesniegto 
datu kvalitāti.

4. Komisija (Eurostat) novērtē iesniegto 
datu kvalitāti un viena mēneša laikā var 
iesniegt iebildumus un pieprasīt no 
attiecīgās dalībvalsts uzlabotu pārskatu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai turpinātu attīstīt Eiropas vides 
ekonomiskos kontus, tostarp sadarbību 
starp valsts statistikas iestādēm un 
Komisiju (Eurostat) šajā jomā, Komisija 
līdz ...* un reizi četros gados pēc tam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par to statistikas datu 
kvalitāti, kas iegūti saskaņā ar šo regulu.
_____________________

* Divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. sadaļa – 14.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gaisa emisijas nosaukums

Ozons
Gaisa emisijas simbols

03

Informācijas sniegšanas vienība

tonnas (Mg)

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. sadaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EW―MFA ietver visus cietos, gāzveida un 
šķidros materiālus (izņemot gaisa un ūdens 
plūsmas), ko mēra masas vienībās gadā. 
Tāpat kā nacionālo kontu sistēma 
ekonomikas mēroga materiālu plūsmas 
konti kalpo diviem nozīmīgiem mērķiem. 
Detalizētās materiālu plūsmas ir bagātīga 
empīriska datubāze daudziem analītiskiem 
pētījumiem. Materiālu plūsmas kontus 
izmanto, lai apkopotu dažādus ekonomikas 
mēroga materiālu plūsmas rādītājus valstu 
ekonomikās.

EW―MFA ietver visus cietos, gāzveida un 
šķidros materiālus un tehnosfēras 
materiālu kopumu (izņemot gaisa un 
ūdens plūsmas), ko mēra masas vienībās 
gadā. Tāpat kā nacionālo kontu sistēma 
ekonomikas mēroga materiālu plūsmas 
konti kalpo diviem nozīmīgiem mērķiem. 
Detalizētās materiālu plūsmas ir bagātīga 
empīriska datubāze daudziem analītiskiem 
pētījumiem. Materiālu plūsmas kontus 
izmanto, lai apkopotu dažādus ekonomikas 
mēroga materiālu plūsmas rādītājus valstu 
ekonomikās.
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