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Grozījums Nr. 9
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Efektīvas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir 
ticami statistikas dati. Lai garantētu 
pareizu un neatkarīgu statistiku, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts 
statistikas iestāžu profesionālā neatkarība 
atbilstoši Eiropas Statistikas prakses 
kodeksam, kas paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par 
Eiropas statistiku3.

(3) Efektīvas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir 
demokrātiski lēmumi, kas balstīti uz
ticamiem statistikas datiem un analīzi. Lai 
garantētu pareizu un neatkarīgu statistiku, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts 
statistikas iestāžu profesionālā neatkarība 
atbilstoši Eiropas Statistikas prakses 
kodeksam, kas paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par 
Eiropas statistiku3.

__________________ __________________
3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp. 3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Brīdināšanas mehānisma ziņojumā 
paredzēts iekļaut vairākus (papildu) 
nodarbinātības un sociālos rādītājus. Šī 
regula būtu jāattiecina arī uz šiem 
rādītājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Csaba Őry

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir svarīgi, lai tās statistikas 
sagatavošana, kas vajadzīga Savienības 
darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz 
ticamiem datiem. Sagatavojot MIP 
attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī 
novērstu un koriģētu pārmērīgu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski 
ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, ir nepieciešami 
papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP 
attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un 
kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka.
Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina 
statistikas pamata informācijas, kā arī MIP 
attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes 
uzraudzības ticamība. Lai nepieļautu, ka 
MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas 
nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, 
būtu jāizveido finanšu sankciju mehānisms, 
ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu 
pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP 
attiecīgos datus.

(6) Ir svarīgi, lai tās statistikas 
sagatavošana, kas vajadzīga Savienības
ekonomiskajai un sociālajai pārvaldībai, 
būtu balstīta tikai uz ticamiem datiem. 
Sagatavojot MIP attiecīgos datus, kas ir 
būtiski, lai atklātu makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu 
pārmērīgu makroekonomisko 
nelīdzsvarotību Savienībā, dati, kas nav 
ticami, var būtiski ietekmēt Savienības 
intereses. Lai veiktu makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, ir 
nepieciešami papildu pasākumi, kas 
nodrošina, ka MIP attiecīgo datu 
sagatavošana, sniegšana un kvalitātes 
uzraudzība kļūst efektīvāka. Minētajiem 
pasākumiem būtu jāpalielina statistikas 
pamata informācijas, kā arī MIP attiecīgo 
datu sniegšanas un kvalitātes uzraudzības 
ticamība. Lai nepieļautu, ka MIP attiecīgie 
dati apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ 
tiek nepareizi atspoguļoti, būtu jāizveido 
finanšu sankciju mehānisms, ko varēs arī 
izmantot, lai nodrošinātu pienācīgu rūpību, 
sagatavojot MIP attiecīgos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Csaba Őry

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāizveido cieša sadarbība un 
pastāvīgs dialogs starp Komisiju un 

(8) Lai koordinētu un saskaņotu 
nosūtāmos datus, būtu jāizveido cieša 
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dalībvalstu statistikas iestādēm, lai 
nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP 
attiecīgo datu un statistikas pamata 
informācijas kvalitāti.

sadarbība un pastāvīgs dialogs starp 
Komisiju un dalībvalstu statistikas 
iestādēm, lai nodrošinātu dalībvalstu 
paziņoto MIP attiecīgo datu un statistikas 
pamata informācijas kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ekonomikas pārvaldības 
stiprināšanai, izmantojot MIP 
nepieciešamo datu uzlabotu uzraudzības 
sistēmu, būtu jāietver Eiropas Parlamenta 
un dalībvalstu parlamentu ciešāka un 
savlaicīgāka iesaistīšana.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Csaba Őry

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nosūtot 1. pantā minētos MIP attiecīgos 
datus, dalībvalstis kvalitātes ziņojuma 
veidā nosūta Komisijai (Eurostat) 
informāciju par to, kā šie dati ir aprēķināti, 
tostarp informāciju par visām avotu un 
metožu pārmaiņām.

1. Paziņojot 1. pantā minētos MIP 
attiecīgos datus, dalībvalstis kvalitātes 
ziņojuma veidā nosūta Komisijai (Eurostat) 
informāciju par to, kā šie dati ir aprēķināti, 
tostarp informāciju par visām avotu un 
metožu pārmaiņām.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja rodas šaubas par to noteikumu pareizu 
īstenošanu, kuri reglamentē, kā tiek 
apkopoti un nosūtīti MIP attiecīgie dati, 
attiecīgā dalībvalsts lūdz skaidrojumu 
Komisijai (Eurostat). Komisija 
nekavējoties izskata jautājumu un dara 
zināmu skaidrojumu attiecīgajai 
dalībvalstij, attiecīgajai Komisijas
izveidotajai ekspertu grupai, kura
nodarbojas ar makroekonomisko statistiku, 
visām pārējām dalībvalstīm un sabiedrībai.

Ja rodas šaubas par to noteikumu pareizu 
īstenošanu, kuri reglamentē, kā tiek 
apkopoti un nosūtīti MIP attiecīgie dati, 
attiecīgā dalībvalsts lūdz skaidrojumu 
Komisijai (Eurostat). Komisija 
nekavējoties izskata jautājumu un dara 
zināmu skaidrojumu attiecīgajai 
dalībvalstij, attiecīgajām Komisijas
izveidotajām ekspertu grupām, kuras
nodarbojas ar makroekonomisko un 
sociālo statistiku, visām pārējām 
dalībvalstīm un sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija (Eurostat) konstatē 
problēmas, īpaši saistībā ar kvalitātes 
novērtējumu saskaņā ar 5. pantu, tā var 
nolemt veikt apmeklējumus attiecīgajā 
dalībvalstī.

1. Ja Komisija (Eurostat) konstatē 
problēmas vai potenciālus jautājumus 
saistībā ar statistikas kvalitāti, īpaši 
saistībā ar kvalitātes novērtējumu saskaņā 
ar 5. pantu, tā var nolemt veikt 
apmeklējumus attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija (Eurostat) informē ar Padomes 
Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto 
Ekonomikas politikas komiteju par šo 
apmeklējumu konstatējumiem, tostarp par 
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par 
šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas 
Ekonomikas politikas komitejai šie 
ziņojumi līdz ar visām attiecīgās 
dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, 
neskarot statistikas konfidencialitātes 
noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.

3. Komisija (Eurostat) informē ar Padomes 
Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto 
Ekonomikas politikas komiteju par šo 
apmeklējumu konstatējumiem, tostarp par 
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par 
šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas 
Ekonomikas politikas komitejai un 
Eiropas Parlamentam šie ziņojumi līdz ar 
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm tiek 
publicēti, neskarot statistikas 
konfidencialitātes noteikumus Regulā (EK) 
Nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp. 7 OV L 63, 5.3.1974, 21. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Csaba Őry

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija (Eurostat) informē ar Padomes 
Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto 
Ekonomikas politikas komiteju par šo 
apmeklējumu konstatējumiem, tostarp par 
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par 
šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas 
Ekonomikas politikas komitejai šie 
ziņojumi līdz ar visām attiecīgās 
dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, 
neskarot statistikas konfidencialitātes 
noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.

3. Komisija (Eurostat) informē ar Padomes 
Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto 
Ekonomikas politikas komiteju par šo 
apmeklējumu konstatējumiem, tostarp par 
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par 
šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas 
Ekonomikas politikas komitejai un 
Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai 
šie ziņojumi līdz ar visām attiecīgās 
dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti, 
neskarot statistikas konfidencialitātes 
noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.

__________________ __________________
7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp. 7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi 
par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. 
Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai 
dalībvalstij un Ekonomikas politikas 
komitejas priekšsēdētājam par piezīmi, 
kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne 
vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās 
publicēšanas dienas. Ja problēmu pēc datu 
un piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc 
tam publicē piezīmes atsaukumu.

3. Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi 
par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. 
Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai 
dalībvalstij un Ekonomikas politikas 
komitejas priekšsēdētājam par piezīmi, 
kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne 
vēlāk kā piecas darbadienas pirms plānotās 
publicēšanas dienas. Attiecīgajai 
dalībvalstij tiek dota iespēja izskaidrot 
situāciju. Ja problēmu pēc datu un 
piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc tam 
publicē piezīmes atsaukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija (Eurostat) var grozīt 
dalībvalstu nosūtītos datus un sniegt 
grozītos datus, pamatojot izdarīto 
grozījumu, ja ir pierādījums tam, ka 
dalībvalstu iesniegtie dati neatbilst 3. panta 
2. punktā noteiktajām prasībām. Ne vēlāk 
kā trīs darbadienas pirms plānotās 
publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) 
paziņo attiecīgajai dalībvalstij un 
Ekonomikas politikas komitejas 
priekšsēdētājam grozītos datus, kā arī 

4. Komisija (Eurostat) var grozīt 
dalībvalstu nosūtītos datus un sniegt 
grozītos datus, pamatojot izdarīto 
grozījumu, ja ir pierādījums tam, ka 
dalībvalstu iesniegtie dati neatbilst 3. panta 
2. punktā noteiktajām prasībām. Ne vēlāk 
kā piecas darbadienas pirms plānotās 
publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) 
paziņo attiecīgajai dalībvalstij un 
Ekonomikas politikas komitejas 
priekšsēdētājam grozītos datus, kā arī 
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grozījuma pamatojumu. grozījuma pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
8 nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

SANKCIJAS PAR MANIPULĀCIJĀM 
AR STATISTIKAS DATIEM

SANKCIJAS PAR STATISTIKAS DATU 
SAGROZĪŠANU

Or. en

Grozījums Nr. 22
Csaba Őry

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, var nolemt noteikt 
sodanaudu dalībvalstij, kas apzināti vai 
nopietnas nolaidības dēļ nepareizi 
atspoguļo MIP attiecīgos datus.

1. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, var nolemt noteikt 
sodanaudu dalībvalstij, kas apzināti vai 
nopietnas nolaidības dēļ nepareizi 
atspoguļo MIP attiecīgos datus vai aizkavē
to iesniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Csaba Őry

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija var veikt visu veidu 
nepieciešamo izmeklēšanu, lai noteiktu, vai 
ir konstatējams 1. punktā minētais 
nepareizais atspoguļojums. Tā var lemt par 
izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē 
nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu 
faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. 
Izmeklējot šķietamos nepareizos 
atspoguļojumus, Komisija ņem vērā visas 
piezīmes, ko iesniedz attiecīgā dalībvalsts. 
Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija 
dalībvalstij var pieprasīt sniegt informāciju 
un var veikt pārbaudes uz vietas, un piekļūt 
statistikas pamata informācijai un 
dokumentiem, kas saistīti ar MIP 
attiecīgajiem datiem. Ja attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos prasīta iepriekšēja 
tiesas atļauja attiecībā uz pārbaudi uz 
vietas, Komisija iesniedz vajadzīgos 
pieteikumus.

Saskaņā ar noteikumiem Komisija var 
veikt visu veidu nepieciešamo 
izmeklēšanu, lai noteiktu, vai ir 
konstatējams 1. punktā minētais 
nepareizais atspoguļojums. Tā var lemt par 
izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē 
nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu 
faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. 
Izmeklējot šķietamos nepareizos 
atspoguļojumus, Komisija ņem vērā visas 
piezīmes, ko iesniedz attiecīgā dalībvalsts. 
Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija 
dalībvalstij var pieprasīt sniegt informāciju 
un var veikt pārbaudes uz vietas, un piekļūt 
statistikas pamata informācijai un 
dokumentiem, kas saistīti ar MIP 
attiecīgajiem datiem. Ja attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos prasīta iepriekšēja 
tiesas atļauja attiecībā uz pārbaudi uz 
vietas, Komisija iesniedz vajadzīgos 
pieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Savienības Tiesai ir 
neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes 
lēmumus, ar kuriem ir piemērota 
sodanauda saskaņā ar 1. punktu. Tā var 
atcelt šādi uzlikto sodanaudu, samazināt 
vai palielināt to.

5. Eiropas Savienības Tiesai ir 
neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes 
lēmumus, ar kuriem ir piemērota 
sodanauda saskaņā ar 1. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Saskaņā ar 9. pantu iekasētās sodanaudas 
uzskatāmas par citiem ieņēmumiem, kas 
minēti Līguma 311. pantā, un tās ieskaita 
Savienības budžetā.

Saskaņā ar 9. pantu iekasētās sodanaudas 
uzskatāmas par citiem ieņēmumiem, kas 
minēti Līguma 311. pantā, un tās ieskaita 
Savienības budžetā. Tās novirza 
pasākumiem, ar ko uzlabo nodarbinātības 
un izglītības līmeni, jo īpaši jauniešu vidū.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 
5. pantu valstu statistikas iestādes (VSI) 
nodrošina MIP attiecīgo datu vajadzīgo 
koordinēšanu valsts līmenī. Visas pārējās 
valsts iestādes šim nolūkam sniedz 
ziņojumus VSI. Dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā 
noteikuma piemērošanu.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 
5. pantu valstu statistikas iestādes (VSI) 
nodrošina MIP attiecīgo datu vajadzīgo 
koordinēšanu valsts līmenī. Visas pārējās 
valsts iestādes, tostarp valstu centrālās 
bankas un par nodarbinātības un sociālo 
statistiku atbildīgās iestādes, šim nolūkam 
sniedz ziņojumus VSI. Dalībvalstis veic 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā 
noteikuma piemērošanu.

Or. en


