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Grozījums Nr. 15
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
- 1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Pamatotiem empīriskiem datiem un 
statistikai ir būtiska nozīme, lai novērtētu 
progresu un izvērtētu Savienības politikas 
un programmu efektivitāti, jo īpaši 
saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar minēto regulu ar Eiropas 
Statistikas programmu būtu jānodrošina 
regulējums Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai, jānosaka 
galvenās paredzēto darbību jomas un mērķi 
uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. 
Eiropas Statistikas programmā būtu 
jānosaka prioritātes attiecībā uz 
informācijas vajadzībām Eiropas 
Savienības darbību veikšanai. Minētās 
vajadzības būtu jāizvērtē, salīdzinot ar 
resursiem, kas Savienības un dalībvalstu 
līmenī nepieciešami, lai sagatavotu 
vajadzīgos statistikas datus, kā arī 
informācijas sniegšanas slogu un 
respondentu saistītajām izmaksām.

(2) Saskaņā ar minēto regulu ar Eiropas 
Statistikas programmu būtu jānodrošina 
regulējums Eiropas statistikas izstrādei, 
sagatavošanai un izplatīšanai, jānosaka 
galvenās paredzēto darbību jomas un mērķi 
uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. 
Eiropas Statistikas programmā būtu 
jānosaka prioritātes attiecībā uz 
informācijas vajadzībām Eiropas 
Savienības darbību veikšanai. Minētās 
vajadzības ir jāizvērtē, salīdzinot ar 
resursiem, kas Savienības un dalībvalstu 
līmenī nepieciešami, lai sagatavotu 
vajadzīgos statistikas datus, kā arī ar
informācijas sniegšanas slogu un 
respondentu saistītajām izmaksām, 
pievēršot īpašu uzmanību rentabilitātei.

Or. de
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Grozījums Nr. 17
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Uzskata, ka programmas īstenošana 
būtu jāizmanto kā iespēja saskaņotas 
Eiropas statistikas sagatavošanai, lai 
veicinātu kopējas, salīdzināmas un 
uzticamas statistikas informācijas izstrādi, 
veidošanu un izplatīšanu Eiropas līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar šo programmu izstrādātajai, 
sagatavotajai un izplatītajai statistikai būtu 
jāpalīdz īstenot Eiropas Savienības 
politikas jomas, kas atspoguļotas Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību un 
stratēģijā “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei, un citas 
politikas jomas, kas minētas Komisijas 
stratēģiskajās prioritātēs 
2010.─2014. gadam (piemēram, 
pastiprinātā un integrētā ekonomikas 
pārvaldība, klimata pārmaiņas, reformētā 
lauksaimniecības politika, izaugsme un 
sociālā kohēzija, pilsoņu Eiropa un 
globalizācija), un tās būtu jāveicina, 
izmantojot saskaņā ar šo programmu 
finansētās darbības, kurās Eiropas 
Savienība var nodrošināt nepārprotamu 
pievienoto vērtību.

(4) Saskaņā ar šo programmu izstrādātajai, 
sagatavotajai un izplatītajai augstas 
kvalitātes statistikai ir būtiska nozīme 
lēmumu pieņemšanai, kas balstās uz 
pierādījumiem, un būtu jāpalīdz īstenot 
Eiropas Savienības politikas jomas, kas 
atspoguļotas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un stratēģijā “Eiropa 
2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei, un citas politikas jomas, kas 
minētas Komisijas stratēģiskajās prioritātēs 
2010.─2014. gadam (piemēram, 
pastiprinātā un integrētā ekonomikas 
pārvaldība, klimata pārmaiņas, reformētā 
lauksaimniecības politika, izaugsme un 
sociālā kohēzija, pilsoņu Eiropa un 
globalizācija), un tās būtu jāveicina, 
izmantojot saskaņā ar šo programmu 
finansētās darbības, kurās Eiropas 
Savienība var nodrošināt nepārprotamu 
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pievienoto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ņemot vērā pasaules finanšu krīzi, 
kas bija ekonomikas krīzes cēlonis, 
statistikas pētījumi būtu jāveic, īpašu 
uzmanību pievēršot tās ietekmei uz darba 
ņēmējiem un darba vietām.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Augstas kvalitātes statistika ir arī 
nepieciešama, lai palīdzētu pilsoņiem 
izprast ES un piedalīties demokrātiskajā 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Thomas Händel

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

(4b) Tāpat statistikas pētījumos ir 
jāpievērš īpaša uzmanība to pasākumu 
ieteikmei uz darba ņēmējiem un 
pilsoņiem, kurus ES veica atbilstīgi 
līgumiem starp valstīm un trijotni, lai 
pārvarētu pasaules finanšu un 
ekonomikas krīzi. Šajā nolūkā būtu 
jāapkopo statistikas dati tādā veidā, lai 
nodrošinātu pārskatāmību attiecībā uz 
notikumiem atsevišķās dalībvalstīs, 
piemēram, bezdarbu, darba vietu maiņu, 
sociālo maksājumu izmaiņām, darba vietu 
skaitu un to kvalitāti, sociāli 
ģeogrāfiskām izmaiņām, kas rodas no 
darba vietu maiņas dalībvalstu iekšienē, 
Eiropas Savienībā, no ES un uz ES, kā 
arī atalgojuma struktūrā un apmācības 
pasākumos. 

Or. de

Grozījums Nr. 22
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
5. apsvērums – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ceturtkārt, situāciju sarežģī budžeta 
ierobežojumi gan valstu, gan Eiropas 
līmenī, kā arī vajadzība vēl vairāk 
samazināt uzņēmumu un pilsoņu slogu.

– Ceturtkārt, situāciju sarežģī budžeta 
ierobežojumi gan valstu, gan Eiropas 
līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 23
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Būtu jāparedz iespēja, ka 
programmas īstenošanā var piedalīties arī 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
valstis, kuras ietilpst Eiropas Ekonomikas 
zonā (turpmāk “EBTA/EEZ valstis”. Būtu 
arī jāparedz iespēja, ka programmā var 
piedalīties arī citas valstis, jo īpaši Eiropas 
Savienības kaimiņvalstis, tādas valstis, 
kas ir iesniegušas pieteikumus, lai kļūtu 
par Eiropas Savienības dalībvalstīm, 
kandidātvalstis vai tādas valstis, kas 
pievienojas Eiropas Savienībai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 24
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu ir veikts ex-ante 
novērtējums, lai ar šo regulu izveidotajā 
programmā galvenā uzmanība tiktu veltīta 
efektivitātei mērķu sasniegšanā un tiktu 
iekļauti budžeta ierobežojumi, sākot no 
programmas plānošanas posma. Saskaņā ar 
programmu veikto pasākumu vērtība un 
ietekme būtu regulāri jāuzrauga un 
jānovērtē, iesaistot arī neatkarīgus 
pieaicinātus vērtētājus. Lai novērtētu 
programmu, tika noteikti kvantitatīvi mērķi 
un izstrādāti rādītāji.

(14) Saskaņā ar pareizas finanšu 
pārvaldības principu ir veikts ex-ante 
novērtējums, lai ar šo regulu izveidotajā 
programmā galvenā uzmanība tiktu veltīta 
efektivitātei mērķu sasniegšanā un tiktu 
iekļauti budžeta ierobežojumi, sākot no 
programmas plānošanas posma. Saskaņā ar 
programmu veikto pasākumu vērtība un 
ietekme būtu regulāri jāuzrauga un 
jānovērtē, iesaistot arī neatkarīgus 
pieaicinātus vērtētājus, un iegūtie rezultāti 
ir jāizmanto, lai izdarītu vajadzīgos 
secinājumus. Lai novērtētu programmu, 
tika noteikti kvantitatīvi mērķi un izstrādāti 
rādītāji.

Or. de
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Grozījums Nr. 25
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo izveido Eiropas statistikas 
programmu (turpmāk — “programma”) 
laikposmam no 2013. līdz 2017. gadam.

Ar šo izveido Eiropas statistikas 
programmu (turpmāk — “programma”) 
laikposmam no 2013. līdz 2017. gadam.
Programma ir iekļauta pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī programma nodrošina pievienoto 
vērtību, proti, to, ka Eiropas statistika ir 
vērsta uz informāciju, kas nepieciešama 
Eiropas politikas plānošanai, īstenošanai, 
uzraudzībai un novērtēšanai. Turklāt tā 
veicina resursu efektīvu izmantošanu, 
atbalstot darbības, kuras dod būtisku 
ieguldījumu saskaņotas, salīdzināmas un 
ticamas statistikas informācijas izstrādē, 
sagatavošanā un izplatīšanā.

Šī programma nodrošina pievienoto 
vērtību, proti, to, ka Eiropas statistika ir 
vērsta uz informāciju, kas nepieciešama 
Eiropas politikas plānošanai, īstenošanai, 
uzraudzībai un novērtēšanai. Turklāt tā 
veicina resursu efektīvu izmantošanu, 
atbalstot darbības, kuras dod būtisku 
ieguldījumu saskaņotas, salīdzināmas un 
ticamas statistikas informācijas izstrādē, 
sagatavošanā un izplatīšanā, pamatojoties 
uz vienotiem standartiem un kopējiem 
kvalitātes novērtēšanas kritērijiem, jo 
īpaši atbilstību, precizitāti, savlaicīgumu, 
pieejamību un konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt, lai Eiropas Statistikas sistēma
būtu augstas kvalitātes statistikas vadošais
sniedzējs par Eiropu.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt un veicināt Eiropas Statistikas 
sistēmas kā augstas kvalitātes statistikas 
sniedzējas par Eiropu statusu.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt, lai Eiropas Statistikas sistēma 
būtu augstas kvalitātes statistikas vadošais 
sniedzējs par Eiropu.

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 
nodrošināt, lai Eiropas Statistikas sistēma 
joprojām būtu augstas kvalitātes Eiropas 
statistikas vadošais publiskais sniedzējs 
politikas veidotājiem, valsts pārvaldes 
pārstāvjiem, uzņēmējiem un citiem 
lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Riikka Manner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Statistikas darbībās, kuras tiek veiktas 
šīs programmas īstenošanai, ņem vērā 
valsts statistikas iestādēm un Komisijai 
pieejamos resursus un atbildības slogu. 
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Or. fi

Grozījums Nr. 30
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a mērķis Nr. 4. Nodrošināt instrumentu 
izveidi un īstenošanu, lai mainītu 
statistikas darbību prioritātes, palielinātu 
Eiropas Statistikas sistēmas elastību un 
uzlabotu tās spēju laikus reaģēt uz 
mainīgajām lietotāju vajadzībām.

Or. fi

Grozījums Nr. 31
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā pantā minētie mērķi kopā ar 
programmas īstenošanas uzraudzībai 
izmantotajiem rādītājiem ir norādīti 
pielikumā. Saskaņā ar Regulu (EK)
Nr. 223/2009 tie ik gadu tiek detalizēti 
plānoti; tas nozīmē, ka procesa 
neatņemama sastāvdaļa ir prioritāšu 
noteikšanas mehānisms. Mērķi jāsasniedz, 
izmantojot ciešu un koordinētu sadarbību 
Eiropas Statistikas sistēmā, kas ir 
partnerība starp Savienības statistikas 
iestādi un valstu statistikas iestādēm un 
citām valstu iestādēm.

3. Šajā pantā minētie mērķi kopā ar 
programmas īstenošanas uzraudzībai 
izmantotajiem rādītājiem ir norādīti 
pielikumā. Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 223/2009 tie ik gadu tiek detalizēti 
plānoti; tas nozīmē, ka procesa 
neatņemama sastāvdaļa ir prioritāšu 
noteikšanas mehānisms. Mērķi jāsasniedz, 
izmantojot ciešu un koordinētu sadarbību 
Eiropas Statistikas sistēmā, kas ir 
partnerība starp Savienības statistikas 
iestādi un valstu statistikas iestādēm un 
citām valstu iestādēm. Programmā ir 
jāiekļauj atbilstīgu instrumentu 
izveidošana, lai noteiktu statistikas 
darbību prioritātes un palielinātu Eiropas 
Statistikas sistēmas kvalitāti un elastību.
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Antigoni Papadopoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas statistikai ir jākalpo lietotāju, 
politikas veidotāju, vadītāju, pētnieku, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
uzņēmumu un plašas sabiedrības 
interesēm un ir jābūt pieejamai ikvienam.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu 
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu statistikas respondentu 
administratīvā sloga samazināšanu. Valstu 
iestādes un Savienības statistikas iestāde 
nodrošina Eiropas statistikas atbilsmi 
Eiropas kvalitātes standartiem un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu 
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu respondentu sloga samazināšanu 
un tādējādi nodrošinātu ierobežoto 
resursu labāku izmantošanu ES un 
dalībvalstu līmenī. Valstu iestādes un 
Savienības statistikas iestāde nodrošina 
Eiropas statistikas atbilsmi Eiropas 
kvalitātes standartiem un noderību Eiropas 
Savienības iestāžu lietotāju, valdību, 
reģionālo iestāžu, pētniecības iestāžu, 
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vajadzībām. pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
uzņēmumu un sabiedrības vajadzībām.
Izvēlētās prioritātes nosaka, vienojoties ar 
dalībvalstīm. Turklāt Komisija, ieviešot 
jaunus pasākumus, sniedz savas rīcības 
pamatojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam un laikus nodrošina visu 
attiecīgo informāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 34
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu statistikas respondentu 
administratīvā sloga samazināšanu. Valstu 
iestādes un Savienības statistikas iestāde 
nodrošina Eiropas statistikas atbilsmi 
Eiropas kvalitātes standartiem un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 
vajadzībām.

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu 
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu statistikas respondentu 
administratīvā sloga samazināšanu. Valstu 
iestādes un Savienības statistikas iestāde 
nodrošina Eiropas statistikas atbilsmi 
Eiropas kvalitātes standartiem un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 
vajadzībām. Nosakot prioritātes, ir 
jācenšas līdzsvarot papildu izmaksas, kas 
rodas no jaunajām statistikas prasībām, 
samazinot spēkā esošās statistikas 
prasības, un tas ir jādara ciešā sadarbībā 
ar dalībvalstīm. Plānojot jaunas darbības 
vai ievērojamas izmaiņas esošajā 
statistikā, Komisija sniedz pamatojumu, 
kas minēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 par 
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Eiropas statistiku 14. panta 3. punktā. 
Sadarbību starp starpdalībvalstu 
statistikas iestādēm un ES statistikas 
iestādi, no vienas puses, un 
starptautiskajām statistikas struktūrām, 
no otras puses, pastiprina, lai jo īpaši 
nodrošinātu statistikas konsekvenci un 
salīdzināmību.

Or. fi

Grozījums Nr. 35
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu 
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu statistikas respondentu 
administratīvā sloga samazināšanu. Valstu 
iestādes un Savienības statistikas iestāde 
nodrošina Eiropas statistikas atbilsmi 
Eiropas kvalitātes standartiem un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 
vajadzībām.

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu,
saskaņotu un salīdzināmu Savienības 
statistiku un nodrošinātu Eiropas 
Statistikas sistēmas pareizu darbību 
kopumā, tādējādi ievērojot integritātes, 
neatkarības un pārskatatbildības 
principus, programmu īsteno saskaņā ar 
Eiropas statistikas prakses kodeksa 
principiem. Veic pienācīgus pasākumus, lai 
nodrošinātu labu koordināciju un prioritāšu 
efektīvu noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu respondentu sloga samazināšanu 
un ierobežoto resursu iespējami 
efektīvāku izmantošanu ES un dalībvalstu 
līmenī. Valstu iestādes un Savienības 
statistikas iestāde nodrošina Eiropas 
statistikas atbilsmi Eiropas kvalitātes 
standartiem un noderību Eiropas 
Savienības iestāžu lietotāju, valdību, 
reģionālo iestāžu, pētniecības iestāžu, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
uzņēmumu un sabiedrības vajadzībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu 
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu statistikas respondentu 
administratīvā sloga samazināšanu. Valstu 
iestādes un Savienības statistikas iestāde 
nodrošina Eiropas statistikas atbilsmi 
Eiropas kvalitātes standartiem un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 
vajadzībām.

Lai sagatavotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Savienības statistiku un 
nodrošinātu Eiropas Statistikas sistēmas 
pareizu darbību kopumā, programmu
īsteno saskaņā ar Eiropas statistikas 
prakses kodeksa principiem. Veic 
pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu labu 
koordināciju un prioritāšu efektīvu 
noteikšanu ESS, kas vajadzīga, lai 
veicinātu statistikas respondentu 
administratīvā sloga samazināšanu. Valstu 
iestādes un Savienības statistikas iestāde 
nodrošina Eiropas statistikas atbilsmi 
Eiropas kvalitātes standartiem un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 
vajadzībām, atbilstīgi principam par brīvu 
un pārredzamu piekļuvi Eiropas 
statistikai.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs programmas īstenošanai paredzētais
finansējums ar šo ir noteikts 
EUR 299,4 milj., tostarp EUR 57,3 milj. ir 
2007.─2013. gada plānošanas perioda 
līdzekļi, savukārt EUR 242,1 milj. ― 

1. Lai nodrošinātu uzticamu, salīdzināmu 
un rentablu statistiku, finansējums ar šo ir 
noteikts EUR 299,4 milj., tostarp EUR 
57,3 milj. ir 2007.─2013. gada plānošanas 
perioda līdzekļi, savukārt EUR 242,1 milj. 



AM\898342LV.doc 15/36 PE487.671v01-00

LV

2014.─2017. gada plānošanas perioda 
līdzekļi.

― 2014.─2017. gada plānošanas perioda 
līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas finansējumu var piešķirt arī 
tā, lai segtu izdevumus, kas nepieciešami 
procesu uzlabošanai un veiktspējas 
palielināšanai ar mērķi sagatavot augstas 
kvalitātes statistiku valsts līmenī, kā arī 
valsts statistiķu apmācībai.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmu, Komisija pieņem 
gada darba programmas, kuras atbilst 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 17. panta 
prasībām un kurās izklāsta sasniedzamos 
mērķus un gaidītos rezultātus.

Lai īstenotu programmu, Komisija pieņem 
gada darba programmas, kuras atbilst 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 17. panta 
prasībām un kurās izklāsta sasniedzamos 
mērķus un gaidītos rezultātus, atbilstīgi šīs 
regulas 4. pantā minētajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai īstenotu programmu, Komisija pieņem 
gada darba programmas, kuras atbilst 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 17. panta 
prasībām un kurās izklāsta sasniedzamos 
mērķus un gaidītos rezultātus.

Lai īstenotu programmu, Komisija pieņem 
gada darba programmas, kuras atbilst 
Regulas (EK) Nr. 223/2009 17. panta 
prasībām un kurās izklāsta sasniedzamos 
mērķus un gaidītos rezultātus. Katru gada 
programmu iesniedz Eiropas 
Parlamentam.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
Pielikums – Ievads – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Statistikas sistēmā ir šāds darba 
sadalījums: dalībvalstu iestādes ir 
atbildīgas par saskaņotas valsts statistikas 
sagatavošanu un Eurostat ir atbildīgs par 
Eiropas statistikas sagatavošanu, 
pamatojoties uz datiem, kurus sniedz 
valsts statistikas iestādes.

Or. fi

Grozījums Nr. 42
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – Mērķi – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– mērķis Nr. 1. Nodrošināt kvalitatīvu 
statistikas informāciju, lai atbalstītu 

– mērķis Nr. 1. Nodrošināt augsti 
kvalitatīvu statistikas informāciju, lai 
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Eiropas Savienības politikas jomu izstrādi, 
uzraudzību un novērtēšanu, pienācīgi 
atspoguļojot prioritātes;

atbalstītu Eiropas Savienības politikas 
jomu izstrādi, uzraudzību un novērtēšanu, 
pienācīgi atspoguļojot prioritātes;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
“Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 
noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, ES mērķi 
klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas un 
sociālās integrācijas veicināšana, 
samazinot nabadzību).

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 
noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, ES mērķi 
klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas novēršanu un 
augstākās izglītības iestādes vai 
līdzvērtīgas arodizglītības iestādes 
apmeklējošu jauniešu skaita 
palielināšanu, pieaugušo izglītības un 
mācību mobilitātes veicināšanu, aktīvas un 
veselīgas vecumdienas un, īpašu uzmanību 
pievēršot invalīdiem un izcelsmei no 
mazākumtautībām, sociālās integrācijas 
veicināšana, samazinot nabadzību).

Or. en

Grozījums Nr. 44
Karima Delli
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Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
“Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 
noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, ES mērķi 
klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas un 
sociālās integrācijas veicināšana, 
samazinot nabadzību).

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 
noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, ES mērķi 
klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas novēršana, ieskaitot 
mācību mobilitāti, aktīvas un veselīgas 
vecumdienas un sociālās integrācijas 
veicināšana, samazinot nabadzīgo, sociāli 
izstumto vai nabadzības un sociālās 
izstumtības apdraudēto iedzīvotāju 
skaitu).

Or. en

Grozījums Nr. 45
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
“Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
“Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 
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noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, ES mērķi 
klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas un 
sociālās integrācijas veicināšana, 
samazinot nabadzību).

noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, ES mērķi 
klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas un 
sociālās integrācijas veicināšana, 
samazinot nabadzību). Jaunu rādītāju 
pamatā ir jābūt galvenokārt pastāvošiem 
statistikas materiāliem.

Or. fi

Grozījums Nr. 46
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā programmā noteikta virkne 
pamatmērķu un pamatiniciatīvu, kuru 
vajadzībām ESS jānodrošina statistikas 
rādītāji daudzās jomās (proti, inovācijas 
nosacījumu uzlabošana, pētniecība un 
izstrāde, nodarbinātības veicināšana, ES 
mērķi klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas un 
sociālās integrācijas veicināšana, 
samazinot nabadzību).

2010. gada jūnijā atbalstot stratēģiju 
„Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei, Eiropadome lielā 
mērā izveidoja Eiropas Savienības un 
valstu politikas stratēģisko programmu 
turpmākajiem gadiem. Šajā programmā 
noteikta virkne pamatmērķu un 
pamatiniciatīvu, kuru vajadzībām ESS 
jānodrošina statistikas rādītāji daudzās 
jomās (proti, inovācijas nosacījumu 
uzlabošana, pētniecība un izstrāde, 
nodarbinātības veicināšana, 
nodarbinātības kvalitātes sekmēšana, ES 
mērķi klimata pārmaiņu un enerģijas jomā, 
resursu efektivitāte, izglītības līmeņu 
uzlabošana, ieskaitot mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas un 
sociālās integrācijas veicināšana, 
samazinot nabadzību).

Or. el
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Grozījums Nr. 47
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 3. daļa – 1. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

atjauninātus pamatmērķu rādītājus 
stratēģijai “Eiropa 2020” (nodarbinātības, 
pētniecības un izstrādes, inovācijas, 
enerģijas/klimata pārmaiņu, izglītības, 
vides, sociālās aizsardzības un sociālās 
integrācijas jomā), kas pieejami Eurostat 
vietnē;

atjauninātus pamatmērķu rādītājus 
stratēģijai “Eiropa 2020” (nodarbinātības, 
pētniecības un izstrādes, inovācijas, 
enerģijas/klimata pārmaiņu, izglītības, 
vides, sociālās aizsardzības un sociālās 
integrācijas, kā arī nabadzības 
apkarošanas jomā), kas pieejami Eurostat 
vietnē;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 3. daļa – 1. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

atjauninātus pamatmērķu rādītājus 
stratēģijai “Eiropa 2020” (nodarbinātības, 
pētniecības un izstrādes, inovācijas, 
enerģijas/klimata pārmaiņu, izglītības, 
vides, sociālās aizsardzības un sociālās 
integrācijas jomā), kas pieejami Eurostat 
vietnē;

atjauninātus pamatmērķu rādītājus 
stratēģijai “Eiropa 2020” (nodarbinātības, 
pētniecības un izstrādes, inovācijas, 
enerģijas/klimata pārmaiņu, izglītības, 
vides, sociālās aizsardzības, sociālās 
integrācijas un nabadzības samazināšanas
jomā), kas pieejami Eurostat vietnē;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.1. punkts – 3. daļa – 3.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kvantitatīvus rādītājus par nodarbinātību, 
nošķirot nepilnas slodzes un pilnas 
slodzes darbu, kā arī kvalitatīvus rādītājus 
par bezdarbu, kuros ir ņemta vērā darba 
ņēmēju līdzdalība aktivizācijas politikā, 
piemēram, apmācībās.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.2. punkts – 3. daļa – 4. aizzīme 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

uzticamu kvalitātes pārvaldību, ko īsteno 
sagatavošanas ķēdē un kas attiecas arī uz 
iepriekšējiem publisko finanšu datiem un 
darba plūsmām dalībvalstīs.

uzticamu kvalitātes pārvaldību, ko īsteno 
sagatavošanas ķēdē, un tādas atsauces 
sistēmas izstrādi un ieviešanu, ar kuru 
tiks nodrošināta kvalitāte datiem par 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru.

Or. fi

Grozījums Nr. 51
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.2. punkts – 3. daļa – 4.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sociālo rādītāju kopumu, lai uzraudzītu 
ekonomikas pārvaldību saistībā ar 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju 
„Eiropa 2020”.
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Or. en

Grozījums Nr. 52
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finanšu krīzes ietekme, pārrobežu plūsmu 
pieaugums un ražošanas procesu 
sadrumstalotība parādīja vajadzību pēc 
saskaņotāka regulējuma un lielākām 
iespējām mērīt globalizēto ražošanu.

Finanšu krīzes sociālā un ekonomiskā
ietekme, pārrobežu plūsmu pieaugums un 
ražošanas procesu sadrumstalotība parādīja 
vajadzību pēc saskaņotāka regulējuma un 
lielākām iespējām mērīt globalizēto 
ražošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.3. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nostiprināt rādītājus un statistikas 
informāciju, kas pieejami par ekonomikas 
globalizāciju un globālajām vērtības ķēdēm 
ES lēmumu pieņēmējiem un visai 
sabiedrībai.

Nostiprināt rādītājus un statistikas 
informāciju, kas pieejami par ekonomikas 
globalizāciju un globālajām vērtības ķēdēm 
ES lēmumu pieņēmējiem un visai 
sabiedrībai. Šai informācijai vajadzētu 
sekmēt globalizācijas ekonomisko un 
sociālo novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 1.3. punkts – 3. daļa – 2.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

globalizācijas sociālās un ekonomiskās 
ietekmes analīzi, tostarp nodarbinātības 
un dzīves līmeņa novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1 EKONOMIKAS UN SOCIĀLIE 
REZULTĀTI

EKONOMIKAS UN SOCIĀLIE 
REZULTĀTI UN NODARBINĀTĪBA

Or. de

Grozījums Nr. 56
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekonomikas krīze ir pastiprinājusi 
vajadzību pēc kvalitatīvu 
makroekonomikas rādītāju kopuma, lai 
labāk izprastu un analizētu ekonomikas 
pārmaiņas un tādējādi atvieglinātu lēmumu 
pieņemšanas procesu. Arvien vairāk 
globalizētā ražošana nosaka vajadzību pēc 
saskanīga regulējuma, kas atvieglina 
dažādu jomu statistikas interpretāciju un 
integrāciju.

Ekonomikas krīze ir pastiprinājusi 
vajadzību pēc kvalitatīvu 
makroekonomikas rādītāju kopuma, lai 
labāk izprastu un analizētu ekonomikas 
pārmaiņas arī saistībā ar sociālajām 
sekām un nemieriem un tādējādi 
atvieglinātu lēmumu pieņemšanas procesu.
Arvien vairāk globalizētā ražošana nosaka 
vajadzību pēc saskanīga regulējuma, kas 
atvieglina dažādu jomu statistikas 
interpretāciju un integrāciju.
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Or. el

Grozījums Nr. 57
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērīt ekonomikas rezultātus arī dažādu 
globalizācijas, dzīves kvalitātes, vides 
ilgtspējas, veselības, labklājības un
sociālās kohēzijas dimensiju dalījumā. 
Izstrādāt regulējumu globalizētās ražošanas 
analīzei.

Mērīt ekonomikas rezultātus arī dažādu 
globalizācijas, dzīves kvalitātes, preču un 
pakalpojumu pieejamības, vides ilgtspējas, 
veselības, labklājības, sociālās kohēzijas 
un sociālās integrācijas dimensiju 
dalījumā. Izstrādāt regulējumu globalizētās 
ražošanas analīzei.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 3. daļa – 4. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

satelītkontus, kas izstrādāti vismaz divām 
jaunām jomām (proti, pētniecība un 
izstrāde, veselība, sociālie konti);

satelītkontus, kas izstrādāti vismaz divām 
jaunām jomām (proti, pētniecība un 
izstrāde, veselība, izglītība, sociālie konti, 
tostarp mājokļi un pakalpojumu 
pieejamība, sociālā integrācija);

Or. en

Grozījums Nr. 59
Thomas Händel
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 3. daļa – 6.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

plāna sagatavošanu, kas paredzēts, lai 
mērītu ekonomiskos rādītājus ne tikai ar 
IKP kritērija palīdzību vien.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 3. daļa – 6.b aizzīme (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

datu sagatavošanu tādā veidā, kas 
atspoguļo ekonomikas krīzes ietekmi uz 
darba ņēmējiem un iedzīvotājiem katrā 
dalībvalstī atsevišķi.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 3. daļa – 6.c aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

datu sagatavošanu tādā veidā, kas 
atspoguļo īstenoto ekonomikas krīzes 
pārvarēšanas pasākumu ietekmi uz darba 
ņēmējiem un iedzīvotājiem katrā 
dalībvalstī atsevišķi.

Or. de
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Grozījums Nr. 62
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.1. punkts – 5. daļa – 5. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saskaņotu mājokļu un saistīto statistiku, 
kas pieejama par visām dalībvalstīm.

saskaņotu statistiku par mājokļiem, tostarp 
to pieejamību cenu ziņā un vispārējo 
pieejamību, un saistīto statistiku, kas 
pieejama par visām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 2.2. punkts – 3. daļa – 1. aizzīme 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saskaņotu vides kontu sistēmu, kas 
izstrādāta kā galveno nacionālo kontu 
satelītkonti un sniedz informāciju par 
emisijām atmosfērā, enerģijas patēriņu, 
materiālo dabas resursu un ūdens plūsmām 
un rezervēm, pamatizejmateriālu un 
būtisko izejmateriālu tirdzniecību, vides 
nodokļiem un izdevumiem vides 
aizsardzībai, iespējams ietverot dabai 
nekaitīgu izaugsmi/iepirkumu;

saskaņotu vides kontu sistēmu, kas 
izstrādāta kā galveno nacionālo kontu 
satelītkonti un sniedz informāciju par 
emisijām atmosfērā, enerģijas patēriņu, 
materiālo dabas resursu un ūdens plūsmām 
un rezervēm, pamatizejmateriālu un 
būtisko izejmateriālu tirdzniecību, vides 
nodokļiem un izdevumiem vides 
aizsardzībai, iespējams ietverot dabai 
nekaitīgu izaugsmi/iepirkumu; nosakot 
attīstāmās statistikas jomas, ņem vērā 
apsvērumus saistībā ar Regulā (ES) 
Nr. 691/2011 par Eiropas vides 
ekonomiskajiem kontiem minētajiem 
mērķiem, kuri attiecas uz jaunu vides 
ekonomisko kontu moduļu izveidi.

Or. fi

Grozījums Nr. 64
Antigoni Papadopoulou
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.1. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palielināt sagatavošanas procesu 
efektivitāti un lietderīgumu. Nodrošināt 
kvalitatīvu statistiku par galvenajām 
jomām, kurās uzņēmumi ir interešu centrā, 
piemēram, uzņēmumu statistika, īstermiņa 
rādītāji, uzņēmumu ieguldījumi 
cilvēkkapitālā un kvalifikācijā, 
starptautiskie darījumi, globalizācija, 
vienotā tirgus uzraudzība, pētniecība, 
izstrāde un inovācija, un tūrisms. Īpaša 
uzmanība jāvelta datu pieejamībai 
rūpniecības vai pakalpojumu nozarēs ar 
augstu pievienoto vērtību.

Palielināt sagatavošanas procesu 
efektivitāti un lietderīgumu. Nodrošināt 
augsti kvalitatīvu statistiku par galvenajām 
jomām, kurās uzņēmumi ir interešu centrā, 
piemēram, uzņēmumu statistika, īstermiņa 
rādītāji, uzņēmumu ieguldījumi 
cilvēkkapitālā un kvalifikācijā, 
starptautiskie darījumi, globalizācija, 
vienotā tirgus uzraudzība, pētniecība, 
izstrāde un inovācija, un tūrisms. Īpaša 
uzmanība jāvelta datu pieejamībai 
rūpniecības vai pakalpojumu nozarēs ar 
augstu pievienoto vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.1. punkts – 2. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palielināt sagatavošanas procesu 
efektivitāti un lietderīgumu. Nodrošināt 
statistiku par galvenajām jomām, kurās 
uzņēmumi ir interešu centrā, piemēram, 
uzņēmumu statistika, īstermiņa rādītāji, 
uzņēmumu ieguldījumi cilvēkkapitālā un 
kvalifikācijā, starptautiskie darījumi, 
globalizācija, vienotā tirgus uzraudzība, 
pētniecība, izstrāde un inovācija, un 
tūrisms. Īpaša uzmanība jāvelta datu 
pieejamībai rūpniecības vai pakalpojumu 
nozarēs ar augstu pievienoto vērtību.

Palielināt sagatavošanas procesu 
efektivitāti un lietderīgumu. Nodrošināt 
statistiku par galvenajām jomām, kurās 
uzņēmumi ir interešu centrā, piemēram, 
uzņēmumu statistika, īstermiņa rādītāji, 
uzņēmumu ieguldījumi cilvēkkapitālā un 
kvalifikācijā, starptautiskie darījumi, 
globalizācija, vienotā tirgus uzraudzība, 
pētniecība, izstrāde un inovācija, un 
tūrisms. Īpaša uzmanība jāvelta datu 
pieejamībai rūpniecības vai pakalpojumu 
nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, jo 
īpaši videi nekaitīgās vai digitālās 
ekonomikas nozarēs. 
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Or. en

Grozījums Nr. 66
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.1. punkts – 3. daļa – 7. aizzīme 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sniegto kvalitatīvo statistiku par 
galvenajām inovācijas jomām un 
pētniecības un izstrādes rezultātiem, vairāk 
izmantojot patentu reģistrus un vairāk pētot 
un izmantojot individuālos mikrodatus;

sniegto augsti kvalitatīvo statistiku par 
galvenajām inovācijas jomām un 
pētniecības un izstrādes rezultātiem, vairāk 
izmantojot patentu reģistrus un vairāk pētot 
un izmantojot individuālos mikrodatus;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.1. punkts – 3. daļa – 8. aizzīme 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sniegto kvalitatīvo statistiku par tūrisma 
piedāvājumu un pieprasījumu, optimizējot
datu vākšanu un labāk sasaistot tūrisma 
datus ar citu jomu datiem;

sniegto augsti kvalitatīvo statistiku par 
tūrisma piedāvājumu un pieprasījumu, 
optimizējot datu vākšanu un labāk sasaistot 
tūrisma datus ar citu jomu datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudz ES politikas jomu veltītas Eiropas Daudz ES politikas jomu veltītas Eiropas 
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pilsoņiem. Līdz ar to ļoti pieprasīta ir 
sociālā statistika plašā nozīmē, lai 
atbalstītu lēmumu pieņemšanas procesu un 
arī palīdzētu Eiropas pilsoņiem novērtēt šo 
politikas jomu ietekmi uz viņu dzīvi.

pilsoņiem. Līdz ar to ļoti pieprasīta ir 
sociālā statistika plašā nozīmē, lai 
atbalstītu lēmumu pieņemšanas procesu, jo 
īpaši saistot šos statistikas datus ar 
ekonomiskajiem rādītājiem, un arī lai 
palīdzētu Eiropas pilsoņiem novērtēt šo 
politikas jomu ietekmi uz viņu dzīvi.

Or. el

Grozījums Nr. 69
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu statistiku par 
sociālās politikas galvenajās jomām, kuru 
interešu lokā ir pilsonis, piemēram, sociālā 
kohēzija, nabadzība, demogrāfiskie 
uzdevumi (īpaši vecāki cilvēki un 
migrācija), darba tirgus, izglītība un 
apmācība, tostarp jaunu cilvēku mācību
mobilitāte, kultūra, fiziska aktivitāte, 
dzīves kvalitāte, drošība, veselība, 
invaliditāte, patēriņš, brīva pārvietošanās 
un vienotais tirgus, jaunu cilvēku 
mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija un jauna 
dzīvesstila izvēle.

Nodrošināt kvalitatīvu statistiku par 
sociālās politikas galvenajās jomām, kuru 
interešu lokā ir pilsonis, piemēram, sociālā 
kohēzija, nabadzība, demogrāfiskie 
uzdevumi (īpaši vecāki cilvēki un cilvēki 
ar invaliditāti, mazākumtautību pārstāvji, 
piem, romi, un migrācija), darba tirgus, 
izglītība un apmācība, tostarp izglītība 
agrīnā bērnībā, pieaugušo izglītība un
jaunu cilvēku mobilitāte, kultūra, fiziska 
aktivitāte, dzīves kvalitāte, tostarp mājokļi 
un pakalpojumu pieejamība, drošība, 
veselība, invaliditāte, patēriņš, brīva 
pārvietošanās un vienotais tirgus, jaunu 
cilvēku mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija 
un jauna dzīvesstila izvēle.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu statistiku par 
sociālās politikas galvenajās jomām, kuru 
interešu lokā ir pilsonis, piemēram, sociālā 
kohēzija, nabadzība, demogrāfiskie 
uzdevumi (īpaši vecāki cilvēki un 
migrācija), darba tirgus, izglītība un 
apmācība, tostarp jaunu cilvēku mācību 
mobilitāte, kultūra, fiziska aktivitāte, 
dzīves kvalitāte, drošība, veselība, 
invaliditāte, patēriņš, brīva pārvietošanās 
un vienotais tirgus, jaunu cilvēku 
mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija un jauna 
dzīvesstila izvēle.

Nodrošināt augsti kvalitatīvu statistiku par 
sociālās politikas galvenajās jomām, kuru 
interešu lokā ir pilsonis, piemēram, sociālā 
kohēzija, nabadzība, invaliditāte,
demogrāfiskie uzdevumi (īpaši vecāki 
cilvēki un migrācija), darba tirgus, izglītība 
un apmācība, tostarp jaunu cilvēku mācību 
mobilitāte, kultūra, fiziska aktivitāte, 
dzīves kvalitāte, drošība, veselība, 
invaliditāte, patēriņš, brīva pārvietošanās 
un vienotais tirgus, jaunu cilvēku 
mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija un jauna 
dzīvesstila izvēle.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu statistiku par 
sociālās politikas galvenajās jomām, kuru 
interešu lokā ir pilsonis, piemēram, sociālā 
kohēzija, nabadzība, demogrāfiskie 
uzdevumi (īpaši vecāki cilvēki un 
migrācija), darba tirgus, izglītība un 
apmācība, tostarp jaunu cilvēku mācību 
mobilitāte, kultūra, fiziska aktivitāte, 
dzīves kvalitāte, drošība, veselība, 
invaliditāte, patēriņš, brīva pārvietošanās 
un vienotais tirgus, jaunu cilvēku 
mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija un jauna 
dzīvesstila izvēle.

Nodrošināt kvalitatīvu statistiku par 
sociālās politikas galvenajās jomām, kuru 
interešu lokā ir pilsonis, piemēram, sociālā 
kohēzija, nabadzība, tostarp nabadzīgu 
darba ņēmēju fenomens, demogrāfiskie 
uzdevumi (īpaši vecāki cilvēki un
migrācija), darba tirgus, bezdarbs, izglītība 
un apmācība, tostarp jaunu cilvēku mācību 
mobilitāte, kultūra, fiziska aktivitāte, 
dzīves kvalitāte, drošība, veselība, 
invaliditāte, patēriņš, brīva pārvietošanās 
un vienotais tirgus, jaunu cilvēku 
mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija un jauna 
dzīvesstila izvēle.

Or. el
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Grozījums Nr. 72
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 3. daļa – 2.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

statistikas datus par darba veidu un 
kvalitāti — kvantitatīvus rādītājus par 
nodarbinātību, nošķirot nepilnas slodzes 
un pilnas slodzes darbu, kā arī 
kvalitatīvus rādītājus par bezdarbu, kuros 
ir ņemta vērā darba ņēmēju līdzdalība 
aktivizācijas politikā, piemēram, 
apmācībās.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 3. daļa – 3.a aizzīme (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

statistikas datus par pieņemamu un cenas 
ziņā pieejamu mājokļu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.2. punkts – 3. daļa – 7. aizzīme
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sniegtos rādītājus par dzīves kvalitāti, lai 
mērītu sabiedrības progresu.

sniegtos rādītājus par dzīves kvalitāti, 
tostarp par mājokļiem un pakalpojumu 
pieejamību, lai mērītu sabiedrības 
progresu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.3. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu vides statistiku, lai 
atbalstītu politikas veidošanas procesu ES.

Nodrošināt augsti kvalitatīvu vides 
statistiku, lai atbalstītu politikas veidošanas 
procesu ES.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.3. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu enerģijas un 
transporta statistiku, lai atbalstītu ES 
politikas jomas.

Nodrošināt augsti kvalitatīvu enerģijas un 
transporta statistiku, lai atbalstītu ES 
politikas jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Antigoni Papadopoulou
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Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.3. punkts – 9. daļa – 3. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sagatavoto un izplatīto statistiku par 
transporta drošību, pasažieru mobilitāti, 
ceļu satiksmes intensitātes mērīšanu un 
kombinēto kravas transportu.

sagatavoto un izplatīto statistiku par 
transporta drošību, pasažieru mobilitāti un 
dažādu transporta veidu pieejamību, ceļu 
satiksmes intensitātes mērīšanu un 
kombinēto kravas transportu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 3.3. punkts – 9. daļa – 3. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sagatavoto un izplatīto statistiku par 
transporta drošību, pasažieru mobilitāti, 
ceļu satiksmes intensitātes mērīšanu un 
kombinēto kravas transportu.

sagatavoto un izplatīto statistiku par 
transporta drošību un pieejamību, 
pasažieru mobilitāti, ceļu satiksmes 
intensitātes mērīšanu un kombinēto kravas 
transportu.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Riikka Manner

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Statistikas sistēma patlaban 
saskaras ar nozīmīgu uzdevumu, proti, kā 
nodrošināt kvalitatīvu Eiropas statistiku, lai 
apmierinātu augošās vajadzības pēc 
statistikas, ņemot vērā dalībvalstu būtiski 
samazinātos budžetus un nulles izaugsmi 
personāla politikas jomā Komisijā un 

Komisija īsteno iniciatīvas, lai samazinātu 
statistikas prasības attiecībā uz dažādām 
statistikas jomām. Eiropas Statistikas 
sistēma patlaban saskaras ar nozīmīgu 
uzdevumu, proti, kā nodrošināt kvalitatīvu 
Eiropas statistiku, lai apmierinātu augošās 
vajadzības pēc statistikas, ņemot vērā 
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dalībvalstīs. Ievērojot šos resursu 
ierobežojumus Eiropas un valstu līmenī, ir 
svarīgi pastiprināt prioritāšu noteikšanu un 
vienkāršošanas pasākumus, kas prasa visu 
ESS partneru apņemšanos. Prioritāšu 
noteikšanas mehānismu ieviesa kā gada 
darba programmu sagatavošanas 
neatņemamu sastāvdaļu, un to īstenos visu 
ESP (2013─2017) darbības laiku. Cita 
starpā tas nozīmē, ka katru gadu tiek 
pārskatītas esošās statistikas prasības, 
turklāt administratīvu mehānismu aizstāj 
stratēģiska pieeja, ņemot vērā lietotāju, 
sagatavotāju un respondentu intereses.

dalībvalstu būtiski samazinātos budžetus 
un nulles izaugsmi personāla politikas 
jomā Komisijā un dalībvalstīs. Ievērojot 
šos resursu ierobežojumus Eiropas un 
valstu līmenī, ir svarīgi pastiprināt 
prioritāšu noteikšanu un vienkāršošanas 
pasākumus, kas prasa visu ESS partneru 
apņemšanos. Prioritāšu noteikšanas 
mehānismu ieviesa kā gada darba 
programmu sagatavošanas neatņemamu 
sastāvdaļu, un to īstenos visu ESP (2013–
2017) darbības laiku. Šajā sagatavošanas 
darbā ir jāapsver arī negatīvo prioritāšu 
definēšana. Cita starpā tas nozīmē, ka 
katru gadu tiek pārskatītas esošās 
statistikas prasības, turklāt administratīvu 
mehānismu aizstāj stratēģiska pieeja, 
ņemot vērā lietotāju, sagatavotāju un 
respondentu intereses.

Or. fi

Grozījums Nr. 80
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pakāpeniski ieviest ESS darbības uzbūvi, 
kas ļauj veikt integrētāku ES statistikas 
sagatavošanu; saskaņot un standartizēt 
statistikas sagatavošanas metodes un 
metadatus; veicināt statistikas 
sagatavošanas procesu horizontālo (visu 
statistikas jomu) un vertikālo (visu ESS 
partneru) integrāciju ESS, ievērojot 
subsidiaritātes principu; izmantot un 
integrēt dažādus datu avotus; sagatavot 
statistiku, kas apmierina daudzas 
vajadzības.

Pakāpeniski ieviest ESS darbības uzbūvi, 
kas ļauj veikt integrētāku ES statistikas 
sagatavošanu; saskaņot un standartizēt 
statistikas sagatavošanas metodes un 
metadatus; veicināt statistikas 
sagatavošanas procesu horizontālo (visu 
statistikas jomu) un vertikālo (visu ESS 
partneru) integrāciju ESS, ievērojot 
subsidiaritātes principu; izmantot un 
integrēt dažādus datu avotus; sagatavot 
statistiku, kas apmierina daudzas 
vajadzības; uzlabot datu sniegšanas 
ātrumu un/vai to vākšanas biežumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 81
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 3. punkts – 2. daļa – 11.a aizzīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„nepieciešamās informācijas” sniegšanas 
uzlabošanu, proti, tā ir pamatinformācija 
par datu vākšanu, datu kvalitāti un 
metodēm, kas izmantotas, lai lietotāji 
varētu labāk saprast vāktos datus. 

Or. de

Grozījums Nr. 82
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padarīt ESS par visu lietotāju un jo īpaši 
sabiedrības un privāto lēmumu pieņēmēju 
nozīmīgāko ES statistikas datu avotu, 
nodrošinot kvalitatīvu statistikas 
informācijas dienestu, kas darbojas, 
pamatojoties uz principu par brīvu piekļuvi 
Eiropas statistikai.

Padarīt ESS par visu lietotāju un jo īpaši 
sabiedrības un privāto lēmumu pieņēmēju 
nozīmīgāko ES statistikas datu avotu, 
nodrošinot kvalitatīvu statistikas 
informācijas dienestu, kas darbojas, 
pamatojoties uz principu par brīvu un 
vieglu piekļuvi Eiropas statistikai.

Or. el

Grozījums Nr. 83
Thomas Händel

Regulas priekšlikums
Pielikums – II daļa – 4. punkts – 6. daļa – 7. aizzīme 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lielāku mikrodatu kopuma piedāvājumu 
statistiskās pētniecības vajadzībām.

lielāku mikrodatu kopuma piedāvājumu 
statistiskās pētniecības vajadzībām un 
vieglākas datu pieejamības nodrošināšanu 
pētniekiem.

Or. de


