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GROZĪJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un
monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Būtu jāizveido uzticama
makroekonomiskās nelīdzsvarotības
novēršanas procedūrā nepieciešamo datu
(turpmāk „MIP attiecīgie dati”)
apkopošanas, uzraudzības un izplatīšanas
procedūra, kā arī pastāvīgi jāuzlabo
statistikas pamata informācija saskaņā ar
Komisijas kvalitātes pārvaldības sistēmu
Eiropas statistikā4. Komisijas izveidotā
Makroekonomikas statistikas direktoru
grupa (DMES) ir piemērota ekspertu
grupa, kas Komisijai (Eurostat) sniedz
vajadzīgo palīdzību, piemērojot uzticamu
kvalitātes uzraudzības procedūru MIP
attiecīgajiem datiem.

(5) Būtu jāizveido uzticama
makroekonomiskās nelīdzsvarotības
novēršanas procedūrā nepieciešamo datu
(turpmāk „MIP attiecīgie dati”)
apkopošanas, uzraudzības un izplatīšanas
procedūra, kā arī pastāvīgi jāuzlabo
statistikas pamata informācija saskaņā ar
Komisijas kvalitātes pārvaldības sistēmu
Eiropas statistikā4. Komisijas izveidotā
Makroekonomikas statistikas direktoru
grupa (DMES) un Eiropas sociālās
statistikas direktoru grupa ir piemērotas
ekspertu grupas, kas Komisijai (Eurostat)
sniedz vajadzīgo palīdzību, piemērojot
uzticamu kvalitātes uzraudzības procedūru
MIP attiecīgajiem datiem.

_____________

_____________

4

4

COM(2005) 217 galīgā redakcija un
COM(2011) 211 galīgā redakcija.

COM(2005)0217 galīgā redakcija un
COM(2011)0211 galīgā redakcija.
Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4. pants
Komisijas ierosinātais teksts

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

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

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

3. Komisija (Eurostat) informē ar Padomes
Lēmumu 74/122/EEK7 izveidoto
Ekonomikas politikas komiteju un ar
Padomes Lēmumu 2000/98/EK7a izveidoto
Nodarbinātības komiteju par šo
apmeklējumu konstatējumiem, tostarp par
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par
šiem konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas
Ekonomikas politikas komitejai,
Nodarbinātības komitejai un attiecīgajām
Eiropas Parlamenta komitejām šie
ziņojumi līdz ar visām attiecīgās
dalībvalsts piezīmēm tiek publicēti,
neskarot statistikas konfidencialitātes
noteikumus Regulā (EK) Nr. 223/2009.

____________

____________
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7

OV L 63, 5.3.1974, 21. lpp.

OV L 63, 5.3.1974, 21. lpp.

7a

Padomes 2000. gada 24. janvāra
Lēmums Nr. 2000/98/EK, ar ko dibina
Nodarbinātības komiteju (OV L 29,
4.2.2000., 21. lpp.)
Or. en
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Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
Pirmajā punktā minētos ieņēmumus
piešķir dalībvalstu nacionālo reformu
programmu (NRP) un no tām izrietošo
pasākumu finansēšanai Eiropas semestra
cikla ietvaros, lai minimizētu ekonomikas,
nodarbinātības un sociālās atšķirības
eirozonā.
Or. en

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
15. pants
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
17. pants
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija (Eurostat) regulāri sniedz
ziņojumus Eiropas Parlamentam un
Padomei par darbībām, ko Komisija
(Eurostat) veic, lai īstenotu šo regulu.

Komisija (Eurostat) regulāri sniedz
ziņojumus attiecīgajām Eiropas
Parlamenta komitejām un Padomei par
darbībām, ko Komisija (Eurostat) veic, lai
īstenotu šo regulu.
Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(ba) izmantotā uzraudzības procesa
piemērotību un efektivitāti gadījumā, ja
tiek grozīti vai papildināti MIP attiecīgie
dati.
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