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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, pagrįsta 
Sąjungos statistikos institucijos ir 
nacionalinių statistikos ir kitų institucijų 
partneryste, ir toliau būtų pagrindinis 
aukštos kokybės Europos statistikos 
šaltinis politikos formuotojams ir 
platesniam naudotojų ratui.

Or. en

Pakeitimas 2

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. 
Įgyvendinant programą bus kuriamos 
priemonės, kurias taikant bus siekiama 
nustatyti statistikos veiklos prioritetus, 
didinti Europos statistikos sistemos 
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lankstumą ir gerinti jos gebėjimą laiku 
tenkinti kintančius vartotojų poreikius.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

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 duomenų teikėjams 
tenkančios naštos mažinimo ir prie 
geresnio išteklių naudojimo Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis. Pradėdama 
įgyvendinti naujus veiksmus Komisija 
tinkamai juos pagrindžia ir teikia 
informaciją pagal Reglamento (EB) 
Nr. 223/2009 14 straipsnio 3 dalį. Už 
Europos statistiką atsakingos nacionalinės 
institucijos ir Sąjungos statistikos 
institucija užtikrina, kad Europos statistika
atitiktų Europos statistikos praktikos 
kodekso principus ir tenkintų ją 
naudojančių Europos Sąjungos institucijų, 
vyriausybių, regioninių institucijų, 
mokslinių tyrimų įstaigų, pilietinės 
visuomenės organizacijų, įmonių ir 
visuomenės poreikius, paprastai pagrįstus 
tinkamai apibrėžtais ir su valstybėmis 
narėmis sutartais prioritetais.

Or. en
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Pakeitimas 4

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 plėtros sąlygų 
gerinimo, užimtumo skatinimo, ES klimato 
kaitos ir energetikos tikslų, išteklių 
efektyvumo, išsilavinimo lygio gerinimo, 
įskaitant besimokančiųjų judumą, 
aktyvaus, nevaržomo ir sveiko senėjimo 
bei socialinės įtraukties skatinimo 
mažinant skurdą) statistinius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikti kokybišką statistinę informaciją 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui 
stebėti.

teikti kokybišką statistinę informaciją 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui 
stebėti. Nauji rodikliai kiek įmanoma 
grindžiami turimais statistiniais 
duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto antros pastraipos 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sukuriant augimo ir produktyvumo
vertinimo duomenų bazę;

sukuriant augimo vertinimo duomenų bazę;

Or. en

Pagrindimas
Nors vartotojams būtų naudinga, jei būtų sukurta produktyvumo duomenų bazė, jos rengimas 
pareikalautų iš duomenų rengėjų daug išteklių, o tai neatitinka naštos mažinimo reikalavimo. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto antros pastraipos 6 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

suderinant atitinkamas apskaitos ir 
statistikos koncepcijas.

Or. en

Pagrindimas
Tokiu būdu būtų mažinama respondentų našta ir didinamas administracinių duomenų 
naudojimo efektyvumas.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sukuriant konceptualią gyvenimo kokybės 
ir gerovės vertinimo sistemą.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 2.1 punkto trečios pastraipos 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant suderintą visų valstybių narių 
apgyvendinimo ir susijusią statistiką.

teikiant suderintą visų valstybių narių 
apgyvendinimo, įskaitant galimybę gauti 
būstą, ir susijusią statistiką.

Or. en

Pakeitimas 10

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 ir neįgalių asmenų ir 
migracijos), darbo rinkos, švietimo ir 
mokymo, taip pat besimokančio jaunimo 
judumo, kultūros, fizinės veiklos, 
gyvenimo kokybės, saugos, sveikatos, 
negalios ir aplinkos be kliūčių bei 
nevaržomų paslaugų, vartojimo, laisvo 
judėjimo ir bendrosios rinkos, jaunimo 
judumo, technologinių inovacijų ir 
naujoviško gyvenimo būdo, statistiką.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 3.2 punkto antros pastraipos 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

teikiant saugos, sveikatos ir negalios sričių teikiant saugos, sveikatos ir negalios, 
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statistiką; įskaitant prieigą, sričių statistiką;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skyriaus 3.3 punkto šeštos pastraipos 3 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 prieigos, kelių eismo 
vertinimo ir įvairiarūšio krovinių vežimo 
statistiką.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 3 punkto pirmos pastraipos 10 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

intensyviau naudojant suderintas 
metodikas (įskaitant mišrius duomenų 
rinkimo metodus) bei suderintus 
metaduomenis ir užtikrinant, kad šios 
metodikos ir metaduomenys būtų 
prieinami;

sukuriant metodikos standartus siekiant
intensyviau naudoti suderintas metodikas 
(įskaitant mišrius duomenų rinkimo 
metodus) bei suderintus metaduomenis ir 
užtikrinant, kad šios metodikos ir 
metaduomenys būtų prieinami;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo II skyriaus 5 punkto trečios pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

siūlant naudotojų poreikiams pritaikytas 
mokymo programas;

siūlant naudotojų ir piliečių poreikiams 
pritaikytas mokymo programas;

Or. en


