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Pakeitimas 15
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) tam, kad galima būtų nustatyti 
padarytą pažangą ir įvertinti Sąjungos 
politikos ir programų veiksmingumą, ypač 
įgyvendinant ES strategiją „Europa 
2020“, gyvybiškai svarbu turėti patikimus 
empirinius duomenis ir statistinius 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 16
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal tą reglamentą Europos statistikos 
programoje turėtų būti nustatoma Europos 
statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos 
sistema bei pagrindinės ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiu numatomų 
veiksmų sritys ir tikslai. Joje taip pat turėtų 
būti nustatomi prioritetai, susiję su 
informacijos poreikiais Europos Sąjungos 
veiklai vykdyti. Šie poreikiai turėtų būti 
derinami su ištekliais, kurių reikia 
Sąjungos ir nacionaliniais lygmenimis, kad 
būtų galima teikti reikiamą statistiką, taip 
pat su duomenų teikimo našta ir 
susijusiomis duomenų teikėjų sąnaudomis;

(2) pagal tą reglamentą Europos statistikos 
programoje turėtų būti nustatoma Europos 
statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos 
sistema bei pagrindinės ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikotarpiui numatomų 
veiksmų sritys ir tikslai. Joje taip pat turėtų 
būti nustatomi prioritetai, susiję su 
informacijos poreikiais Europos Sąjungos 
veiklai vykdyti. Šie poreikiai turi būti 
derinami su ištekliais, kurių reikia 
Sąjungos ir nacionaliniais lygmenimis, kad 
būtų galima teikti reikiamą statistiką, taip 
pat su duomenų teikimo našta ir 
susijusiomis duomenų teikėjų sąnaudomis, 
ypatingą dėmesį skiriant išlaidų ir naudos 
santykiui;

Or. de
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Pakeitimas 17
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) mano, kad programos įgyvendinimas 
turėtų būti vertinamas kaip galimybė 
parengti suderintus Europos statistinius 
duomenis siekiant prisidėti prie bendros, 
palyginamos ir patikimos statistinės 
informacijos plėtojimo, rengimo ir 
sklaidos Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 18
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal šią programą plėtojama, rengiama 
ir skleidžiama statistika turėtų būti 
padedama įgyvendinti įvairių sričių 
Europos Sąjungos politiką, kaip nurodyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje „Europa 2020“ bei kituose 
2010–2014 m. Komisijos strateginiuose 
prioritetuose (t. y. susijusiuose su 
sustiprinta ir integruota ekonomikos 
valdysena, klimato kaita, pertvarkyta 
žemės ūkio politika, ekonomikos augimu ir 
socialine sanglauda, piliečių Europa ir 
globalizacija), ir ji turėtų būti skatinama 
pagal tą programą finansuojamais 
veiksmais tais atvejais, kai Europos 
Sąjungos dalyvavimas suteiktų aiškios 

(4) pagal šią programą plėtojama, rengiama 
ir skleidžiama aukštos kokybės statistika 
yra gyvybiškai svarbi priimant įrodymais 
pagrįstus sprendimus ir ja turėtų būti 
padedama įgyvendinti įvairių sričių 
Europos Sąjungos politiką, kaip nurodyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijoje „Europa 2020“ bei kituose 
2010–2014 m. Komisijos strateginiuose 
prioritetuose (t. y. susijusiuose su 
sustiprinta ir integruota ekonomikos 
valdysena, klimato kaita, pertvarkyta 
žemės ūkio politika, ekonomikos augimu ir 
socialine sanglauda, piliečių Europa ir 
globalizacija), ir ji turėtų būti skatinama 
pagal tą programą finansuojamais 
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papildomos naudos; veiksmais tais atvejais, kai Europos 
Sąjungos dalyvavimas suteiktų aiškios 
papildomos naudos;

Or. en

Pakeitimas 19
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) atsižvelgiant į pasaulinę finansų 
krizę, kuri išsivystė į ekonomikos krizę, 
ypatingą dėmesį reikia skirti statistiniam 
jos padarinių darbuotojams ir darbo 
vietoms tyrimui;

Or. de

Pakeitimas 20
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) aukštos kokybės statistiniai 
duomenys taip pat būtini padedant 
piliečiams suprasti ES ir įsitraukti į 
demokratinį procesą;

Or. en

Pakeitimas 21
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) taip pat ypatingą dėmesį reikia skirti 
ES priemonių, kurių imtasi pagal 
valstybių narių ir Trejeto susitarimus 
pasaulinei finansų ir ekonomikos krizei 
įveikti, padarinių darbuotojams ir 
piliečiams statistiniam tyrimui. Statistiniai 
duomenys turi būti renkami taip, kad iš jų 
būtų matomos tendencijos atskirose 
valstybėse narėse, pvz., nedarbas, darbo 
keitimas, socialinių lėšų pervedimų dydis 
ir pokyčiai, darbo vietų skaičius ir kokybė, 
teritoriniai pokyčiai dėl darbo keitimo 
valstybėse narėse, ES, išvykstant iš ES ir 
atvykstant į ES, darbo užmokesčio 
sistemos ir tęstinio mokymo priemonių 
pokyčiai;

Or. de

Pakeitimas 22
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamosios dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ketvirta – padėtį dar labiau sunkina tiek 
nacionalinių, tiek Europos lygmens 
biudžeto apribojimai ir poreikis dar labiau 
mažinti įmonėms ir piliečiams tenkančią 
naštą.

– ketvirta – padėtį dar labiau sunkina tiek 
nacionalinių, tiek Europos lygmens 
biudžeto apribojimai.

Or. de

Pakeitimas 23
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) turėtų būti numatyta nuostata dėl 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
šalių, dalyvaujančių Europos 
ekonominėje erdvėje (toliau ELPA / EEE 
šalys), dalyvavimo programoje. Taip pat 
turėtų būti numatytos nuostatos dėl kitų 
šalių, visų pirma Europos Sąjungos 
kaimynystėje esančių šalių ir narystės 
Europos Sąjungoje siekiančių šalių, šalių 
kandidačių bei stojančiųjų šalių 
dalyvavimo programoje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 24
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad šiuo reglamentu nustatomoje 
programoje daugiausia dėmesio būtų skirta 
poreikiui veiksmingai siekti tikslų ir 
siekiant nuo pat programos rengimo etapo 
atsižvelgti į biudžeto suvaržymus, pagal 
patikimo finansinio valdymo principą buvo 
atliktas ex-ante vertinimas. Priemonių, 
kurių imamasi pagal šią programą, vertė ir 
poveikis turėtų būti reguliariai stebimi ir 
vertinami, taip pat pasitelkiant 
nepriklausomus išorės vertintojus. 
Programai vertinti buvo parengti 
pamatuojami tikslai ir atitinkami rodikliai;

(14) kad šiuo reglamentu nustatomoje 
programoje daugiausia dėmesio būtų skirta 
poreikiui veiksmingai siekti tikslų ir 
siekiant nuo pat programos rengimo etapo 
atsižvelgti į biudžeto suvaržymus, pagal 
patikimo finansinio valdymo principą buvo 
atliktas ex-ante vertinimas. Priemonių, 
kurių imamasi pagal šią programą, vertė ir 
poveikis turėtų būti reguliariai stebimi ir 
vertinami, taip pat pasitelkiant 
nepriklausomus išorės vertintojus, o iš 
rezultatų turi būti daromos reikalingos 
išvados. Programai vertinti buvo parengti 
pamatuojami tikslai ir atitinkami rodikliai;

Or. de

Pakeitimas 25
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma 2013–2017 m. 
Europos statistikos programa (toliau –
programa).

Šiuo reglamentu nustatoma 2013–2017 m. 
Europos statistikos programa (toliau –
programa). Programa pateikta priede.

Or. de

Pakeitimas 26
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos papildoma nauda –
užtikrinimas, kad Europos statistikoje 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
informacijai, kurios reikia įvairių sričių 
Sąjungos politikai planuoti, įgyvendinti, 
stebėti ir vertinti. Be to, ja prisidedama prie 
veiksmingo išteklių naudojimo, nes 
skatinama imtis veiksmų, kuriais padedama 
plėtoti, rengti ir skleisti suderintą, 
palyginamą ir patikimą statistinę 
informaciją.

Programos papildoma nauda –
užtikrinimas, kad Europos statistikoje 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
informacijai, kurios reikia įvairių sričių 
Sąjungos politikai planuoti, įgyvendinti, 
stebėti ir vertinti. Be to, ja prisidedama prie 
veiksmingo išteklių naudojimo, nes 
skatinama imtis veiksmų, kuriais padedama 
plėtoti, rengti ir skleisti suderintą, 
palyginamą ir patikimą statistinę 
informaciją remiantis vienodais 
standartais ir bendrais kokybės vertinimo 
kriterijais, pirmiausia tinkamumo, 
tikslumo, tinkamo laiko, prieinamumo ir 
suderinamumo.

Or. en

Pakeitimas 27
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas – kad 
Europos statistikos sistema būtų 
pagrindinis aukštos kokybės Europos 
statistikos šaltinis.

1. Bendrasis programos tikslas – užtikrinti 
ir skatinti aukštą Europos statistikos 
sistemos kokybę, kad ji būtų pagrindinis 
aukštos kokybės Europos statistikos 
šaltinis.

Or. de

Pakeitimas 28
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas – kad 
Europos statistikos sistema būtų
pagrindinis aukštos kokybės Europos 
statistikos šaltinis.

1. Bendrasis programos tikslas – kad 
Europos statistikos sistema ir toliau būtų
pagrindinis viešas aukštos kokybės 
Europos statistikos šaltinis politikos 
formuotojams, viešojo administravimo 
institucijoms, verslininkams, piliečiams ir 
kitiems naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 29
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdant statistikos srities veiksmus, 
kuriais įgyvendinama ši programa, 
atsižvelgiama į nacionalinių statistikos 
institucijų ir Komisijos turimus išteklius ir 
į duomenų teikimo naštą. 

Or. fi
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Pakeitimas 30
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 tikslas – užtikrinti, kad būtų sukurtos ir 
įgyvendintos priemonės veiklos statistikos 
srityje prioritetams keisti, padidinti 
Europos statistikos sistemos lankstumą ir 
pagerinti sistemos pajėgumą laiku 
reaguoti į kintančius naudotojų poreikius.

Or. fi

Pakeitimas 31
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame straipsnyje nurodyti tikslai 
konkrečiau išdėstomi priede kartu su 
rodikliais, skirtais programos 
įgyvendinimui stebėti. Remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, pagal 
tikslus rengiami išsamūs metiniai planai, 
šio proceso metu nustatant prioritetus. 
Tikslų bus siekiama glaudžiai ir 
koordinuotai bendradarbiaujant Europos 
Sąjungos statistikos sistemoje, pagrįstoje 
Sąjungos statistikos institucijos ir 
nacionalinių statistikos ir kitų institucijų 
partneryste.

3. Šiame straipsnyje nurodyti tikslai 
konkrečiau išdėstomi priede kartu su 
rodikliais, skirtais programos 
įgyvendinimui stebėti. Remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, pagal 
tikslus rengiami išsamūs metiniai planai, 
šio proceso metu nustatant prioritetus. 
Tikslų bus siekiama glaudžiai ir 
koordinuotai bendradarbiaujant Europos 
Sąjungos statistikos sistemoje, pagrįstoje 
Sąjungos statistikos institucijos ir 
nacionalinių statistikos ir kitų institucijų 
partneryste. Įgyvendinant programą turėtų 
būti kuriamos priemonės statistikos 
veiklos prioritetams nustatyti, Europos 
statistikos sistemos kokybei gerinti ir jos 
lankstumui didinti.

Or. en
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Pakeitimas 32
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Europos statistiniai duomenys turi 
būti naudojami vartotojų, politikos 
formuotojų, administratorių, tyrėjų, 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visos visuomenės labui ir turėtų 
būti visiems lengvai prieinami.

Or. en

Pakeitimas 33
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų 
teikėjų administracinės naštos mažinimo. 
Nacionalinės institucijos ir Sąjungos 
statistikos institucija užtikrina, kad 
Europos statistika atitiktų Europos kokybės 
standartus ir tenkintų ją naudojančių 
Europos Sąjungos institucijų, vyriausybių, 
regioninių institucijų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visuomenės poreikius.

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų 
teikėjų naštos mažinimo, kad būtų galima 
užtikrinti geresnį ribotų ES ir valstybių 
narių išteklių naudojimą. Nacionalinės 
institucijos ir Sąjungos statistikos 
institucija užtikrina, kad Europos statistika 
atitiktų Europos kokybės standartus ir 
tenkintų ją naudojančių Europos Sąjungos 
institucijų, vyriausybių, regioninių 
institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, 
pilietinės visuomenės organizacijų, įmonių 



PE487.671v01-00 12/35 AM\898342LT.doc

LT

ir visuomenės poreikius. Atrinkti 
prioritetai nustatomi suderinus su 
valstybėmis narėmis. Taip pat Komisija 
prieš pradėdama taikyti naujas priemones 
turi tai pagrįsti Tarybai ir Europos 
Parlamentui ir laiku pateikti visą susijusią 
informaciją.

Or. de

Pakeitimas 34
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų 
teikėjų administracinės naštos mažinimo. 
Nacionalinės institucijos ir Sąjungos 
statistikos institucija užtikrina, kad 
Europos statistika atitiktų Europos kokybės 
standartus ir tenkintų ją naudojančių 
Europos Sąjungos institucijų, vyriausybių, 
regioninių institucijų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visuomenės poreikius.

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų 
teikėjų administracinės naštos mažinimo. 
Nacionalinės institucijos ir Sąjungos 
statistikos institucija užtikrina, kad 
Europos statistika atitiktų Europos kokybės 
standartus ir tenkintų ją naudojančių 
Europos Sąjungos institucijų, vyriausybių, 
regioninių institucijų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visuomenės poreikius. Nustatant 
prioritetus, būtina stengtis suderinti 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl 
naujų statistikos reikalavimų, mažinant 
dabartinius statistikos reikalavimus, ir tai 
turi būti daroma glaudžiai 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis. Planuodama naujus veiksmus ar 
esminius dabartinės statistikos sistemos 
pakeitimus, Komisija pateikia priežastis, 
nurodomas Reglamento (EB) 
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Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 14 
straipsnio 3 dalyje. Valstybių narių 
statistikos institucijų ir ES statistikos 
institucijos bei tarptautinių statistikos 
institucijų tarpusavio bendradarbiavimas 
turi būti sustiprintas siekiant užtikrinti 
statistikos nuoseklumą ir palyginamumą.

Or. fi

Pakeitimas 35
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų 
teikėjų administracinės naštos mažinimo. 
Nacionalinės institucijos ir Sąjungos 
statistikos institucija užtikrina, kad 
Europos statistika atitiktų Europos kokybės 
standartus ir tenkintų ją naudojančių 
Europos Sąjungos institucijų, vyriausybių, 
regioninių institucijų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visuomenės poreikius.

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą ir palyginamą Europos statistiką 
ir užtikrinti tinkamą visos Europos 
statistikos sistemos veikimą, taip 
užtikrinant, kad būtų laikomasi 
vientisumo, nepriklausomumo ir 
atskaitomybės principų. Imamasi tinkamų 
priemonių geram koordinavimui ir 
veiksmingam prioritetų nustatymui 
užtikrinti ESS viduje, siekiant prisidėti prie 
statistinių duomenų teikėjų administracinės 
naštos mažinimo ir prie kuo 
veiksmingesnio turimų ribotų išteklių 
naudojimo ES ir valstybių narių 
lygmenimis. Nacionalinės institucijos ir 
Sąjungos statistikos institucija užtikrina, 
kad Europos statistika atitiktų Europos 
kokybės standartus ir tenkintų ją 
naudojančių Europos Sąjungos institucijų, 
vyriausybių, regioninių institucijų, 
mokslinių tyrimų įstaigų, pilietinės 
visuomenės organizacijų, įmonių ir 
visuomenės poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 36
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų
teikėjų administracinės naštos mažinimo. 
Nacionalinės institucijos ir Sąjungos 
statistikos institucija užtikrina, kad 
Europos statistika atitiktų Europos kokybės 
standartus ir tenkintų ją naudojančių 
Europos Sąjungos institucijų, vyriausybių, 
regioninių institucijų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visuomenės poreikius.

Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus, 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintą Europos statistiką ir užtikrinti 
tinkamą visos Europos statistikos sistemos 
veikimą. Imamasi tinkamų priemonių 
geram koordinavimui ir veiksmingam 
prioritetų nustatymui užtikrinti ESS viduje, 
siekiant prisidėti prie statistinių duomenų 
teikėjų administracinės naštos mažinimo.
Nacionalinės institucijos ir Sąjungos 
statistikos institucija užtikrina, kad 
Europos statistika atitiktų Europos kokybės 
standartus ir tenkintų ją naudojančių 
Europos Sąjungos institucijų, vyriausybių, 
regioninių institucijų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, pilietinės visuomenės organizacijų, 
įmonių ir visuomenės poreikius, 
laikydamosi laisvos ir skaidrios prieigos 
prie Europos statistikos principo.

Or. en

Pakeitimas 37
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiai programai įgyvendinti skiriamas 
299,4 mln. EUR finansinis paketas, 
sudarytas iš 57,3 mln. EUR 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiui ir 

1. Siekiant užtikrinti patikimą, 
palyginamą ir ekonomiškai veiksmingą 
statistiką, skiriamas 299,4 mln. EUR 
finansinis paketas, sudarytas iš 
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243,1 mln. EUR 2014–2017 m. 
programavimo laikotarpiui.

57,3 mln. EUR 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiui ir 
243,1 mln. EUR 2014–2017 m. 
programavimo laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 38
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos finansinis paketas taip pat gali 
būti paskirstytas taip, kad būtų padengtos 
išlaidos, būtinos tobulinti procesams ir
didinti pajėgumui rengti aukštos kokybės 
statistinius duomenis nacionaliniu 
lygmeniu, taip pat rengiant valstybių 
narių statistikos specialistus.

Or. en

Pakeitimas 39
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programai įgyvendinti Komisija priima 
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 17 
straipsnyje nustatytus reikalavimus 
atitinkančias metines darbo programas ir 
nustato siektinus tikslus bei numatomus 
rezultatus.

Programai įgyvendinti Komisija priima 
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 17 
straipsnyje nustatytus reikalavimus 
atitinkančias metines darbo programas ir 
nustato siektinus tikslus bei numatomus 
rezultatus, laikydamasi šio reglamento 4 
straipsnyje nurodytų tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 40
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programai įgyvendinti Komisija priima 
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
17 straipsnyje nustatytus reikalavimus 
atitinkančias metines darbo programas ir 
nustato siektinus tikslus bei numatomus 
rezultatus.

Programai įgyvendinti Komisija priima 
Reglamento (EB) Nr. 223/2009 
17 straipsnyje nustatytus reikalavimus 
atitinkančias metines darbo programas ir 
nustato siektinus tikslus bei numatomus 
rezultatus. Visos atitinkamos metinės 
programos pateikiamos Europos 
Parlamentui.

Or. de

Pakeitimas 41
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo įvado 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbas Europos statistikos sistemoje 
padalijamas taip: valstybių narių
institucijos atsakingos už suderintų 
nacionalinių statistinių duomenų 
rengimą, o Eurostatas – už Europos 
statistinių duomenų rengimą remiantis 
nacionalinių statistikos institucijų 
pateiktais duomenimis.

Or. fi

Pakeitimas 42
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
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Priedo dalies „Tikslai“ pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 1 tikslas – teikti kokybišką statistinę 
informaciją, pagal kurią būtų plėtojama, 
stebima ir vertinama įvairių sričių Europos 
Sąjungos politika ir tinkamai atsižvelgiama 
į prioritetus;

– 1 tikslas – teikti aukštos kokybės
statistinę informaciją, pagal kurią būtų 
plėtojama, stebima ir vertinama įvairių 
sričių Europos Sąjungos politika ir 
tinkamai atsižvelgiama į prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 43
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir plėtros sąlygų 
gerinimo, užimtumo skatinimo, ES klimato 
kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, aktyvaus 
ir sveiko senėjimo bei socialinės įtraukties 
skatinimo mažinant skurdą) statistinius 
rodiklius.

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
sąlygų gerinimo, užimtumo skatinimo, ES 
klimato kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant mokyklos nebaigimo prevenciją 
ir aukštojo mokslo arba lygiavertėse 
profesinio rengimo įstaigose 
besimokančio jaunimo skaičiaus 
didinimą, suaugusiųjų mokymosi ir
besimokančiųjų judumo skatinimą, 
aktyvaus ir sveiko senėjimo bei socialinės 
įtraukties, ypač neįgaliųjų ir mažumų 
atstovų, skatinimo mažinant skurdą) 
statistinius rodiklius.

Or. en
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Pakeitimas 44
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir plėtros sąlygų 
gerinimo, užimtumo skatinimo, ES klimato 
kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, aktyvaus 
ir sveiko senėjimo bei socialinės įtraukties 
skatinimo mažinant skurdą) statistinius 
rodiklius.

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
sąlygų gerinimo, užimtumo skatinimo, ES 
klimato kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus 
mažinimo, įskaitant besimokančiųjų 
judumą, aktyvaus ir sveiko senėjimo bei 
socialinės įtraukties skatinimo mažinant 
skurdą ir socialinę atskirtį arba jų grėsmę 
patiriančių asmenų skaičių) statistinius 
rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 45
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
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Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir plėtros sąlygų 
gerinimo, užimtumo skatinimo, ES klimato 
kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, aktyvaus 
ir sveiko senėjimo bei socialinės įtraukties 
skatinimo mažinant skurdą) statistinius 
rodiklius.

Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
sąlygų gerinimo, užimtumo skatinimo, ES 
klimato kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, aktyvaus 
ir sveiko senėjimo bei socialinės įtraukties 
skatinimo mažinant skurdą) statistinius 
rodiklius. Nauji rodikliai pirmiausia turi 
būti grindžiami turimais statistiniais 
duomenimis.

Or. fi

Pakeitimas 46
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir plėtros sąlygų 
gerinimo, užimtumo skatinimo, ES klimato 
kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, aktyvaus 
ir sveiko senėjimo bei socialinės įtraukties 
skatinimo mažinant skurdą) statistinius 
rodiklius.

2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų 
Taryba patvirtintoje pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijoje „Europa 
2020“ iš esmės pateikiama būsimos 
Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos 
strateginė darbotvarkė. Šioje darbotvarkėje 
numatyta keletas pagrindinių tikslų ir 
pavyzdinių iniciatyvų, kurioms ESS turi 
parengti įvairių sričių (pvz., inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
sąlygų gerinimo, užimtumo skatinimo, 
užimtumo kokybės skatinimo, ES klimato 
kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, aktyvaus 
ir sveiko senėjimo bei socialinės įtraukties 
skatinimo mažinant skurdą) statistinius 
rodiklius.

Or. el
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Pakeitimas 47
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto trečios pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eurostato svetainėje skelbiant atnaujintus 
pagrindinius tikslinius strategijos „Europa 
2020“ rodiklius (užimtumo, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, inovacijų, energetikos ir 
klimato kainos, švietimo, aplinkos, 
socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties 
sričių);

Eurostato svetainėje skelbiant atnaujintus 
pagrindinius tikslinius strategijos „Europa 
2020“ rodiklius (užimtumo, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros, inovacijų, 
energetikos ir klimato kainos, švietimo, 
aplinkos, socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties bei kovos su skurdu sričių);

Or. el

Pakeitimas 48
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto trečios pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Eurostato svetainėje skelbiant atnaujintus 
pagrindinius tikslinius strategijos „Europa 
2020“ rodiklius (užimtumo, mokslinių 
tyrimų ir plėtros, inovacijų, energetikos ir 
klimato kainos, švietimo, aplinkos, 
socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties 
sričių);

Eurostato svetainėje skelbiant atnaujintus 
pagrindinius tikslinius strategijos „Europa 
2020“ rodiklius (užimtumo, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros, inovacijų, 
energetikos ir klimato kainos, švietimo, 
aplinkos, socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir skurdo mažinimo sričių);

Or. en

Pakeitimas 49
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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Priedo I skyriaus 1.1 punkto trečios pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant kokybinius užimtumo rodiklius, 
suskirstytus pagal visą ir ne visą darbo 
dieną dirbančius darbuotojus, ir 
kokybinius nedarbo rodiklius, 
apskaičiuotus atsižvelgiant į asmenis, 
dalyvaujančius aktyvinimo politikos 
priemonėse, pvz., mokymuose.

Or. en

Pakeitimas 50
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.2 punkto trečios pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

duomenų rengimo grandinėje įdiegiant 
patikimą kokybės valdymą, taip pat 
aprėpiantį valstybės finansų duomenis ir 
susijusius darbo srautus valstybėse 
narėse.

duomenų rengimo grandinėje įdiegiant 
patikimą kokybės valdymą ir sukuriant bei 
įgyvendinant duomenų apie perviršinio 
deficito procedūrą kokybės užtikrinimo 
orientacinę sistemą.

Or. fi

Pakeitimas 51
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.2 punkto trečios pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant socialinių rodiklių rinkinį 
ekonomikos valdysenai stebėti 
įgyvendinant Europos darbo vietų kūrimo 
ir ekonomikos augimo strategiją „Europa 
2020“.
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Or. en

Pakeitimas 52
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl finansų krizės padarinių, padidėjusių 
tarpvalstybinių srautų ir gamybos procesų 
suskaidymo išryškėjo nuoseklesnės ir 
stipresnės globalizuotos gamybos 
vertinimo sistemos poreikis.

Dėl socialinių ir ekonominių finansų 
krizės padarinių, padidėjusių 
tarpvalstybinių srautų ir gamybos procesų 
suskaidymo išryškėjo nuoseklesnės ir 
stipresnės globalizuotos gamybos 
vertinimo sistemos poreikis.

Or. en

Pakeitimas 53
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti sprendimus priimantiems ES 
subjektams ir visuomenei patikimesnius 
ekonomikos globalizacijos ir pasaulinės 
vertės grandinių rodiklius ir statistinę 
informaciją.

teikti sprendimus priimantiems ES 
subjektams ir visuomenei patikimesnius 
ekonomikos globalizacijos ir pasaulinės 
vertės grandinių rodiklius ir statistinę 
informaciją. Ši informacija turėtų padėti 
ekonominiu ir socialiniu požiūriu vertinti 
globalizaciją.

Or. en

Pakeitimas 54
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.3 punkto trečios pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atliekant socialinių ir ekonominių 
globalizacijos padarinių analizę, įskaitant 
užimtumo ir gyvenimo lygio vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 55
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS 
VEIKLOS REZULTATAI

2.1 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS 
VEIKLOS REZULTATAI IR 
UŽIMTUMAS

Or. de

Pakeitimas 56
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl ekonomikos krizės sustiprėjo poreikis 
turėti aukštos kokybės makroekonominių 
rodiklių rinkinį, kad būtų galima geriau 
suprasti ir nagrinėti ekonomikos 
svyravimus, prisidedant prie sprendimų 
priėmimo proceso. Kadangi gamyba vis 
labiau globalizuojama, reikia parengti 
nuoseklią sistemą, pagal kurią būtų galima 
lengviau nagrinėti ir integruoti įvairių 
sričių statistiką.

Dėl ekonomikos krizės sustiprėjo poreikis 
turėti aukštos kokybės makroekonominių 
rodiklių rinkinį, kad būtų galima geriau 
suprasti ir nagrinėti ekonomikos 
svyravimus, taip pat susijusius su 
socialiniais padariniais ir neramumais, 
prisidedant prie sprendimų priėmimo 
proceso. Kadangi gamyba vis labiau 
globalizuojama, reikia parengti nuoseklią 
sistemą, pagal kurią būtų galima lengviau 
nagrinėti ir integruoti įvairių sričių 
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statistiką.

Or. el

Pakeitimas 57
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

papildyti ekonominės veiklos rezultatų 
vertinimą įvairiais globalizacijos, 
gyvenimo kokybės, aplinkos tvarumo, 
sveikatos, gerovės ir socialinės sanglaudos 
aspektais. Parengti globalizuotos gamybos 
analizės sistemą.

papildyti ekonominės veiklos rezultatų 
vertinimą įvairiais globalizacijos, 
gyvenimo kokybės, galimybės naudotis 
prekėmis ir paslaugomis, aplinkos 
tvarumo, sveikatos, gerovės ir socialinės 
sanglaudos ir socialinės įtraukties 
aspektais. Parengti globalizuotos gamybos 
analizės sistemą.

Or. en

Pakeitimas 58
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto trečios pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

parengiant bent dviejų naujų sričių (pvz., 
mokslinių tyrimų ir plėtros, sveikatos, 
socialinių klausimų) palydovines sąskaitas;

parengiant bent dviejų naujų sričių (pvz., 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, 
sveikatos, švietimo, socialinių klausimų, 
įskaitant apgyvendinimą ir galimybę 
naudotis paslaugomis, socialinę įtrauktį) 
palydovines sąskaitas;

Or. en

Pakeitimas 59
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto trečios pastraipos 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

parengiant ekonominių rezultatų 
vertinimo koncepciją neapsiribojant tik 
BVP stebėjimu;

Or. de

Pakeitimas 60
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 2.1 punkto trečios pastraipos 6 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant duomenis taip, kad iš jų būtų 
matomi ekonomikos krizės padariniai 
darbuotojams ir piliečiams pagal atskiras 
valstybes nares;

Or. de

Pakeitimas 61
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 2.1 punkto trečios pastraipos 6 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tvarkant duomenis taip, kad iš jų būtų 
matomas priemonių, kurių imtasi 
ekonomikos krizei įveikti, poveikis 
darbuotojams ir piliečiams pagal atskiras 
valstybes nares.

Or. de
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Pakeitimas 62
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto penktos pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant suderintą visų valstybių narių 
apgyvendinimo ir susijusią statistiką.

teikiant suderintą visų valstybių narių 
apgyvendinimo ir susijusią statistiką, 
įskaitant būsto įperkamumą ir galimybę jį 
gauti.

Or. en

Pakeitimas 63
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 2.2 punkto trečios pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

parengiant nuoseklią aplinkos 
(palydovinių) sąskaitų, papildančių 
pagrindines nacionalines sąskaitas, sistemą, 
pagal kurią bus galima gauti informacijos 
apie išmetamuosius atmosferos teršalus, 
energijos vartojimą, pagrindinių gamtos 
išteklių ir vandens srautus ir atsargas, 
prekybą pagrindinėmis ir svarbiausiomis 
žaliavomis, aplinkos mokesčius ir išlaidas 
aplinkosaugai, galbūt įtraukiant 
ekologiškai tvarų ekonomikos augimą ir 
pirkimą;

parengiant nuoseklią aplinkos 
(palydovinių) sąskaitų, papildančių 
pagrindines nacionalines sąskaitas, sistemą, 
pagal kurią bus galima gauti informacijos 
apie išmetamuosius atmosferos teršalus, 
energijos vartojimą, pagrindinių gamtos 
išteklių ir vandens srautus ir atsargas, 
prekybą pagrindinėmis ir svarbiausiomis 
žaliavomis, aplinkos mokesčius ir išlaidas 
aplinkosaugai, galbūt įtraukiant 
ekologiškai tvarų ekonomikos augimą ir 
pirkimą; nustatant plėtotinas statistikos 
sritis atsižvelgiant į Reglamento (ES) 
Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos 
ekonominių sąskaitų tikslus, susijusius su 
naujų aplinkos ekonominių sąskaitų 
modulių kūrimu;

Or. fi

Pakeitimas 64
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Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

didinti duomenų rengimo procesų našumą 
ir veiksmingumą. Teikti kokybišką
pagrindinių įmonėms svarbių sričių 
statistiką, kaip antai verslo statistiką, 
trumpojo laikotarpio rodiklius, įmonių 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, tarptautinių sandorių, 
globalizacijos, bendrosios rinkos 
stebėsenos, MTTP ir inovacijų bei turizmo 
statistiką. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
didelės papildomos vertės pramonės ar 
paslaugų sektorių duomenų prieinamumui.

didinti duomenų rengimo procesų našumą 
ir veiksmingumą. Teikti aukštos kokybės
pagrindinių įmonėms svarbių sričių 
statistiką, kaip antai verslo statistiką, 
trumpojo laikotarpio rodiklius, įmonių 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, tarptautinių sandorių, 
globalizacijos, bendrosios rinkos 
stebėsenos, MTTP ir inovacijų bei turizmo 
statistiką. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
didelės papildomos vertės pramonės ar 
paslaugų sektorių duomenų prieinamumui.

Or. en

Pakeitimas 65
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

didinti duomenų rengimo procesų našumą 
ir veiksmingumą. Teikti kokybišką 
pagrindinių įmonėms svarbių sričių 
statistiką, kaip antai verslo statistiką, 
trumpojo laikotarpio rodiklius, įmonių 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, tarptautinių sandorių, 
globalizacijos, bendrosios rinkos 
stebėsenos, MTTP ir inovacijų bei turizmo 
statistiką. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
didelės papildomos vertės pramonės ar 
paslaugų sektorių duomenų prieinamumui.

didinti duomenų rengimo procesų našumą 
ir veiksmingumą. Teikti kokybišką 
pagrindinių įmonėms svarbių sričių 
statistiką, kaip antai verslo statistiką, 
trumpojo laikotarpio rodiklius, įmonių 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, tarptautinių sandorių, 
globalizacijos, bendrosios rinkos 
stebėsenos, MTTP ir inovacijų bei turizmo 
statistiką. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti 
didelės papildomos vertės pramonės ar 
paslaugų sektorių, ypač ekologiškos arba 
skaitmeninės ekonomikos sektorių,
duomenų prieinamumui.
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Or. en

Pakeitimas 66
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.1 punkto trečios pastraipos septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant kokybišką pagrindinių inovacinės 
ir MTTP veiklos rezultatų statistiką, šioms 
reikmėms plačiau naudojant patentų 
registrus ir atskirus mikroduomenis 
mokslinių tyrimų ir statistikos reikmėms;

teikiant aukštos kokybės pagrindinių 
inovacinės ir MTTP veiklos rezultatų 
statistiką, šioms reikmėms plačiau 
naudojant patentų registrus ir atskirus 
mikroduomenis mokslinių tyrimų ir 
statistikos reikmėms;

Or. en

Pakeitimas 67
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.1 punkto trečios pastraipos aštunta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant kokybišką turizmo pasiūlos ir 
paklausos statistiką, šios reikmėms geriau 
renkant duomenis ir integruojant turizmo ir 
kitų sričių duomenis;

teikiant aukštos kokybės turizmo pasiūlos 
ir paklausos statistiką, šios reikmėms 
geriau renkant duomenis ir integruojant 
turizmo ir kitų sričių duomenis;

Or. en

Pakeitimas 68
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Daug dėmesio įgyvendinant daugelio 
įvairių sričių ES politiką skiriama Europos 
piliečiams. Todėl įvairios socialinės 
statistikos labai reikia tiek priimant 
sprendimus, tiek padedant Europos 
piliečiams vertinti tos politikos poveikį jų 
gyvenimui.

Daug dėmesio įgyvendinant daugelio 
įvairių sričių ES politiką skiriama Europos 
piliečiams. Todėl įvairios socialinės 
statistikos labai reikia tiek priimant 
sprendimus, pirmiausia susiejant ją su 
ekonomikos rodikliais, tiek padedant 
Europos piliečiams vertinti tos politikos 
poveikį jų gyvenimui.

Or. el

Pakeitimas 69
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti kokybišką pagrindinių, į piliečių 
poreikius orientuotų socialinės politikos 
sričių, pvz., socialinės sanglaudos, skurdo, 
demografinių problemų (visų pirma 
pagyvenusių asmenų ir migracijos), darbo 
rinkos, švietimo ir mokymo, taip pat 
besimokančio jaunimo judumo, kultūros, 
fizinės veiklos, gyvenimo kokybės, saugos, 
sveikatos, negalios, vartojimo, laisvo 
judėjimo ir bendrosios rinkos, jaunimo 
judumo, technologinių inovacijų ir 
naujoviško gyvenimo būdo, statistiką.

teikti kokybišką pagrindinių, į piliečių 
poreikius orientuotų socialinės politikos 
sričių, pvz., socialinės sanglaudos, skurdo, 
demografinių problemų (visų pirma 
pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų, 
mažumų atstovų, pvz., romų, ir
migracijos), darbo rinkos, švietimo ir 
mokymo, įskaitant ikimokyklinį ugdymą, 
suaugusiųjų mokymąsi, taip pat 
besimokančio jaunimo judumo, kultūros, 
fizinės veiklos, gyvenimo kokybės, 
įskaitant apgyvendinimą ir galimybę 
naudotis paslaugomis, saugos, sveikatos, 
negalios, vartojimo, laisvo judėjimo ir 
bendrosios rinkos, jaunimo judumo, 
technologinių inovacijų ir naujoviško 
gyvenimo būdo, statistiką.

Or. en

Pakeitimas 70
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti kokybišką pagrindinių, į piliečių 
poreikius orientuotų socialinės politikos 
sričių, pvz., socialinės sanglaudos, skurdo, 
demografinių problemų (visų pirma 
pagyvenusių asmenų ir migracijos), darbo 
rinkos, švietimo ir mokymo, taip pat 
besimokančio jaunimo judumo, kultūros, 
fizinės veiklos, gyvenimo kokybės, saugos, 
sveikatos, negalios, vartojimo, laisvo 
judėjimo ir bendrosios rinkos, jaunimo 
judumo, technologinių inovacijų ir 
naujoviško gyvenimo būdo, statistiką.

teikti aukštos kokybės pagrindinių, į 
piliečių poreikius orientuotų socialinės 
politikos sričių, pvz., socialinės 
sanglaudos, skurdo, negalios, 
demografinių problemų (visų pirma 
pagyvenusių asmenų ir migracijos), darbo 
rinkos, švietimo ir mokymo, taip pat 
besimokančio jaunimo judumo, kultūros, 
fizinės veiklos, gyvenimo kokybės, saugos, 
sveikatos, negalios, vartojimo, laisvo 
judėjimo ir bendrosios rinkos, jaunimo 
judumo, technologinių inovacijų ir 
naujoviško gyvenimo būdo, statistiką.

Or. en

Pakeitimas 71
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti kokybišką pagrindinių, į piliečių 
poreikius orientuotų socialinės politikos 
sričių, pvz., socialinės sanglaudos, skurdo, 
demografinių problemų (visų pirma 
pagyvenusių asmenų ir migracijos), darbo 
rinkos, švietimo ir mokymo, taip pat 
besimokančio jaunimo judumo, kultūros, 
fizinės veiklos, gyvenimo kokybės, saugos, 
sveikatos, negalios, vartojimo, laisvo 
judėjimo ir bendrosios rinkos, jaunimo 
judumo, technologinių inovacijų ir 
naujoviško gyvenimo būdo, statistiką.

teikti kokybišką pagrindinių, į piliečių 
poreikius orientuotų socialinės politikos 
sričių, pvz., socialinės sanglaudos, skurdo, 
įskaitant dirbančiųjų skurdo reiškinį,
demografinių problemų (visų pirma 
pagyvenusių asmenų ir migracijos), darbo 
rinkos, nedarbo, švietimo ir mokymo, taip 
pat besimokančio jaunimo judumo, 
kultūros, fizinės veiklos, gyvenimo 
kokybės, saugos, sveikatos, negalios, 
vartojimo, laisvo judėjimo ir bendrosios 
rinkos, jaunimo judumo, technologinių 
inovacijų ir naujoviško gyvenimo būdo, 
statistiką.

Or. el
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Pakeitimas 72
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto trečios pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant darbo vietų ir kokybės statistinius 
duomenis: kokybinius užimtumo 
rodiklius, suskirstytus pagal visą ir ne visą 
darbo dieną dirbančius darbuotojus, ir 
kokybinius nedarbo rodiklius, 
apskaičiuotus atsižvelgiant į asmenis, 
dalyvaujančius aktyvinimo politikos 
priemonėse, pvz., mokymuose;

Or. en

Pakeitimas 73
Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto trečios pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant galimybės gauti deramą ir 
įperkamą būstą statistinius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 74
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.2 punkto trečios pastraipos septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

visuomenės pažangai vertinti teikiant 
gyvenimo kokybės rodiklius.

visuomenės pažangai vertinti teikiant 
gyvenimo kokybės rodiklius, įskaitant 
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apgyvendinimą ir galimybę naudotis 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 75
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.3 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti kokybišką aplinkos statistiką ES 
politikos formavimui remti.

teikti aukštos kokybės aplinkos statistiką 
ES politikos formavimui remti.

Or. en

Pakeitimas 76
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.3 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti kokybišką energetikos ir transporto 
statistiką ES politikai remti.

teikti aukštos kokybės energetikos ir 
transporto statistiką ES politikai remti.

Or. en

Pakeitimas 77
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.3 punkto devintos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rengiant ir skleidžiant transporto saugos, 
keleivių judumo, kelių eismo vertinimo ir 
įvairiarūšio krovinių vežimo statistiką.

rengiant ir skleidžiant transporto saugos, 
keleivių judumo ir galimybės naudotis 
įvairių rūšių transportu, kelių eismo 
vertinimo ir įvairiarūšio krovinių vežimo 
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statistiką.

Or. en

Pakeitimas 78
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
 Priedo I skyriaus 3.3 punkto devintos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rengiant ir skleidžiant transporto saugos, 
keleivių judumo, kelių eismo vertinimo ir 
įvairiarūšio krovinių vežimo statistiką.

rengiant ir skleidžiant transporto saugos ir 
galimybės naudotis transportu, keleivių 
judumo, kelių eismo vertinimo ir 
įvairiarūšio krovinių vežimo statistiką.

Or. en

Pakeitimas 79
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos statistikos sistema susiduria su 
didele problema: kaip teikti aukštos 
kokybės Europos statistiką ir tenkinti 
didėjančius statistikos poreikius, kai 
valstybių narių biudžetai labai sumažinti, o 
Komisija ir valstybės narės taiko bendro 
darbuotojų skaičiaus nedidinimo politiką. 
Atsižvelgiant į šiuos Europos ir 
nacionalinių išteklių apribojimus svarbu 
tikslingiau nustatyti prioritetus ir 
paprastinti procesus, o tam būtinas visų 
ESS partnerių įsipareigojimas. Visą 2013–
2017 m. ESP įgyvendinimo laikotarpį 
rengiant metines darbo programas bus 
būtina nustatyti prioritetus. Be kitų dalykų, 
kasmet bus peržiūrimi taikomi statistikos 
reikalavimai, administracinę tvarką 

Komisija imasi iniciatyvų sumažinti 
įvairioms statistikos sritimis taikomus 
statistikos reikalavimus. Europos 
statistikos sistema susiduria su didele 
problema: kaip teikti aukštos kokybės 
Europos statistiką ir tenkinti didėjančius 
statistikos poreikius, kai valstybių narių 
biudžetai labai sumažinti, o Komisija ir 
valstybės narės taiko bendro darbuotojų 
skaičiaus nedidinimo politiką. 
Atsižvelgiant į šiuos Europos ir 
nacionalinių išteklių apribojimus svarbu 
tikslingiau nustatyti prioritetus ir 
paprastinti procesus, o tam būtinas visų 
ESS partnerių įsipareigojimas. Visą 2013–
2017 m. ESP įgyvendinimo laikotarpį 
rengiant metines darbo programas bus 
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pakeičiant strateginiu metodu, kuriame 
atsižvelgiama į naudotojų, duomenų 
rengėjų ir respondentų interesus.

būtina nustatyti prioritetus. Atliekant šį 
parengiamąjį darbą taip pat būtina 
atsižvelgti į neigiamų prioritetų apibrėžtį.
Be kitų dalykų, kasmet bus peržiūrimi 
taikomi statistikos reikalavimai, 
administracinę tvarką pakeičiant strateginiu 
metodu, kuriame atsižvelgiama į 
naudotojų, duomenų rengėjų ir respondentų 
interesus.

Or. fi

Pakeitimas 80
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

laipsniškai diegti ESS veikimo 
architektūrą, leisiančią labiau integruotai 
rengti ES statistiką; derinti ir standartizuoti 
statistikos rengimo metodus ir 
metaduomenis; stiprinti ESS horizontalų 
(įvairių statistinių sričių) ir vertikalų 
(įvairių ESS partnerių) statistikos rengimo 
procesų integravimą, laikantis 
subsidiarumo principo; naudoti ir 
integruoti įvarius duomenų šaltinius; rengti 
įvairioms paskirtims tinkamą statistiką.

laipsniškai diegti ESS veikimo 
architektūrą, leisiančią labiau integruotai 
rengti ES statistiką; derinti ir standartizuoti 
statistikos rengimo metodus ir 
metaduomenis; stiprinti ESS horizontalų 
(įvairių statistinių sričių) ir vertikalų 
(įvairių ESS partnerių) statistikos rengimo 
procesų integravimą, laikantis 
subsidiarumo principo; naudoti ir 
integruoti įvarius duomenų šaltinius; rengti 
įvairioms paskirtims tinkamą statistiką; 
gerinti duomenų teikimą – kad jie būtų 
laiku pateikiami ir (arba) dažniau 
renkami.

Or. de

Pakeitimas 81
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 3 punkto antros pastraipos 11 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gerinant reikalingos informacijos, t. y. 
aiškinamosios informacijos apie duomenų 
surinkimą, kokybę ir taikytus metodus, 
teikimą, kad naudotojai surinktus 
duomenis galėtų geriau suprasti. 

Or. de

Pakeitimas 82
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

remiantis laisvos Europos statistikos 
prieigos principais teikti kokybišką 
statistinę informaciją ir užtikrinti, kad ESS 
būtų pagrindinis ES statistikos šaltinis 
visiems naudotojams, visų pirma 
sprendimus priimantiems viešiems ir 
privatiems subjektams.

remiantis laisvos ir lengvos Europos 
statistikos prieigos principais teikti 
kokybišką statistinę informaciją ir 
užtikrinti, kad ESS būtų pagrindinis ES 
statistikos šaltinis visiems naudotojams, 
visų pirma sprendimus priimantiems 
viešiems ir privatiems subjektams.

Or. el

Pakeitimas 83
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 4 punkto šeštos pastraipos septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

statistinių mokslinių tyrimų reikmėms 
siūlant daugiau mikroduomenų rinkinių.

statistinių mokslinių tyrimų reikmėms 
siūlant daugiau mikroduomenų rinkinių ir 
suteikiant geresnes galimybes jais 
naudotis mokslininkams.

Or. de


