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Grozījums Nr. 11
Emer Costello

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai efektīvi apkarotu diskrimināciju 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 10. pantu, 
palīdzētu nodrošināt Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 21. panta ievērošanu, 
tiektos uz pilnīgu nodarbinātību un 
sociālo progresu saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantu un uzraudzību 
virzību uz Savienības tādu politikas mērķu 
sasniegšanu kā stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķi, ir vajadzīga salīdzināma, 
uzticama un objektīva statistika par 
nodarbinātām personām, personām bez 
darba un personām, kas ir ārpus darba 
tirgus, vienlaikus ievērojot statistikas 
konfidencialitāti, privātumu un personas 
datu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek grozīts referentes grozījums Nr. 1, iekļaujot atsauces uz Hartu un LES 
3. pantu, kurā minēts ES mērķis par pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu, aizstājot 
LESD 9. pantu, kurā minēta prasība sekmēt augstu nodarbinātības līmeni un atbilstīgu 
sociālo aizsardzību.

Grozījums Nr. 12
Emer Costello

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai (3) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
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pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu 
elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā 
ekonomiskas, sociālas un tehniskas 
pārmaiņas. Komisijai būtu jānodrošina, ka 
ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts 
ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai
respondentu vienībām.

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu 
elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā 
ekonomiskas, sociālas un tehniskas 
pārmaiņas. Minētajiem deleģētajiem 
aktiem nevajadzētu radīt nesamērīgu
papildu slogu dalībvalstīm vai
respondentiem.

Or. en

Pamatojums

Tas nav tikai Komisijas uzdevums novērtēt deleģēto aktu ietekmi. 2. “Ievērojams papildu 
slogs” ne vienmēr nozīmē kaut ko negatīvu, un nav skaidrs, kāds administratīvs slogs varētu 
tikt uzlikts respondentiem. 3. Ir vēlams lietot vārdu „respondenti, nevis „respondentu 
vienības”, jo tāds variants turpmāk ir lietots 7.c panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 13
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu 
elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā 
ekonomiskas, sociālas un tehniskas 
pārmaiņas. Komisijai būtu jānodrošina, ka 
ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts 
ievērojams papildu [administratīvais] slogs 
dalībvalstīm vai respondentu vienībām.

(3) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu 
elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā 
ekonomiskas, sociālas un tehniskas 
pārmaiņas. Komisijai būtu jānodrošina, ka 
ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts 
ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai 
respondentu vienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Emer Costello
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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 Savienības
politikai ir Eiropas darbaspēka apsekojuma 
ad hoc moduļi, Savienības ieguldījumu to 
īstenošanas finansējumā var piešķirt, 
izmantojot dotāciju procedūras, bez 
uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus 
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 vienam no 
galvenajiem veidiem, kā vienkāršot 
dotāciju pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Formulējums „var piešķirt” ir izmantots 7.b panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 15
Marian Harkin

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 

(8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot 
Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduļi, Savienības
ieguldījums to īstenošanas finansējumā tiks 
piešķirts, izmantojot dotāciju procedūras, 
bez uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus. Dotācijas piešķir valstu 
statistikas iestādēm un citām valstu 
iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Emer Costello

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ņemot vērā 
palielināto administratīvo slogu saistībā ar 
papildu informāciju, kura ir jāvāc 
darbaspēka apsekojumam, kas palīdzēs 
nodrošināt rādītājus stratēģijas 
“Eiropa 2020” pamatmērķiem, ir 
nepieciešams līdzfinansēt valsts pārvaldes 
iestāžu personāla algu izmaksas, pat ja 
attiecīgā valsts iestāde būtu veikusi
atbalstīto pasākumu bez ES dotācijas.

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam un ņemot vērā 
palielināto darba apjomu saistībā ar 
papildu informāciju, kura ir jāvāc 
darbaspēka apsekojumam, ir nepieciešams 
līdzfinansēt valsts pārvaldes iestāžu 
personāla algu izmaksas, pat ja attiecīgā 
valsts iestāde būtu veikusi atbalstīto 
pasākumu bez ES dotācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ņemot vērā 
palielināto administratīvo slogu saistībā ar 
papildu informāciju, kura ir jāvāc 
darbaspēka apsekojumam, kas palīdzēs 
nodrošināt rādītājus stratēģijas 
“Eiropa 2020” pamatmērķiem, ir 
nepieciešams līdzfinansēt valsts pārvaldes 
iestāžu personāla algu izmaksas, pat ja 
attiecīgā valsts iestāde būtu veikusi 
atbalstīto pasākumu bez ES dotācijas.

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam un ņemot vērā 
palielināto slogu saistībā ar papildu 
informāciju, kura ir jāvāc darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduļiem, kas 
palīdzēs nodrošināt rādītājus Savienības 
politikas jomām, ir nepieciešams 
līdzfinansēt valsts pārvaldes iestāžu 
personāla algu izmaksas, pat ja attiecīgā 
valsts iestāde būtu veikusi atbalstīto 
pasākumu bez ES dotācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Emer Costello

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
nepieciešams, lai šī regula neietekmētu 
pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras
pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, 
bet nav pabeigtas.

(12) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
nepieciešams nodrošināt, lai šī regula 
neietekmētu procedūras to pasākumu
pieņemšanai, kuri pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā ir sākti, bet nav pabeigti.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marian Harkin

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

Savienība piešķir 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].

Or. en

Grozījums Nr. 20
Emer Costello

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

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].

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]. 
Dotācijas var būt vienreizēji maksājumi, 
un to saņemšanas priekšnoteikums ir 
dalībvalstu faktiska līdzdalība ad hoc 
moduļu īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

8. apsvērumā paredzēts, ka dotācijas var būt vienreizēji maksājumi.
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Grozījums Nr. 21
Marian Harkin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu īstenojot deleģētās pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka deleģētie akti 
nerada ievērojamu papildu administratīvo
slogu dalībvalstīm un respondentiem.

2. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu īstenojot deleģētās pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka deleģētie akti 
nerada ievērojamu papildu slogu 
dalībvalstīm un respondentiem. Turklāt 
Komisija minētajos paredzētajos 
deleģētajos aktos darbības pienācīgi 
pamato un sniedz informāciju ar 
dalībvalstu ieguldījumu par slogu un 
ražošanas izmaksām, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Emer Costello

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu īstenojot deleģētās pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka deleģētie akti 
nerada ievērojamu papildu administratīvo
slogu dalībvalstīm un respondentiem.

2. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu īstenojot deleģētās pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka deleģētie akti 
nerada nesamērīgu papildu slogu 
dalībvalstīm un respondentiem.

Or. en
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Pamatojums

“Ievērojams papildu administratīvais slogs” ne vienmēr nozīmē kaut ko negatīvu.

Grozījums Nr. 23
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 577/98
7.c pants – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. The power to adopt delegated acts 
referred to in Article 4(2) Pilnvaras 
pieņemt 4. panta 2. punktā un 7.a pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no (Publikāciju 
birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas 
spēkā stāšanās datumu).

3. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā un 
7.a pantā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu
no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 
automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.
______________
* OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 577/98
7.c pants – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu pieņemtais deleģētais akts stājas 

6. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas 
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spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”

spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”

Or. fi


