
PA\894585LV.doc PE483.792v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2011/0459(COD)

7.3.2012

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
2013.─2017. gada Eiropas statistikas programmu
(COM(2011)0928 – C7-0001/2012 – 2011/0459(COD))

Atzinumu sagatavoja: Ádám Kósa



PE483.792v01-00 2/9 PA\894585LV.doc

LV

PA_Legam



PA\894585LV.doc 3/9 PE483.792v01-00

LV

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un 
sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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, 
kas ir partnerība starp Savienības 
statistikas iestādi un valstu statistikas 
iestādēm un citām valstu iestādēm, arī 
turpmāk būtu augstas kvalitātes statistikas 
vadošais sniedzējs par Eiropu politikas 
veidotājiem un plašam lietotāju lokam.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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. Programma 
aptvers instrumentu izstrādi, kuras 
rezultātā tiks piešķirta prioritāte 
statistikas darbībām, panākts Eiropas 
Statistikas sistēmas lielāks elastīgums un 
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labākas spējas savlaicīgi apmierināt 
lietotāju vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. pants

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 respondentu sloga samazināšanu 
un ierobežoto resursu labāku 
izmantošanu Savienības un valstu līmenī.
Ieviešot jaunas darbības, Komisija tās 
pienācīgi pamato un sniedz informāciju 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 
14. panta 3. punktu. Valstu iestādes, kuru 
kompetencē ir Eiropas statistika, un 
Savienības statistikas iestāde nodrošina 
Eiropas statistikas atbilsmi Eiropas 
statistikas prakses kodeksam un noderību 
Eiropas Savienības iestāžu lietotāju, 
valdību, reģionālo iestāžu, pētniecības 
iestāžu, pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, uzņēmumu un sabiedrības 
vajadzībām, vispārīgi balstoties uz skaidri 
noteiktām prioritātēm, par kurām panākta 
vienošanās ar dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

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 mācību mobilitāti, 
aktīvas un veselīgas vecumdienas bez 
šķēršļiem un sociālās integrācijas 
veicināšana, samazinot nabadzību).

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
Pielikums – I nodaļa – 1.1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt kvalitatīvu statistikas 
informāciju, lai uzraudzītu, kā tiek īstenota 
stratēģijas „Eiropa 2020” politika gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.

Nodrošināt kvalitatīvu statistikas 
informāciju, lai uzraudzītu, kā tiek īstenota 
stratēģijas „Eiropa 2020” politika gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.
Jaunus rādītājus, cik iespējams, balsta uz 
pieejamiem statistikas datiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
Pielikums – I nodaļa – 2.1 punkts – 2. daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

izveidoto datubāzi, lai mērītu izaugsmi un 
produktivitāti;

izveidoto datubāzi, lai mērītu izaugsmi;

Or. en

Pamatojums
Kaut arī produktivitātes datubāzes izveide būtu lietderīga lietotājiem, tās izveidei būtu 
nepieciešami lieli resursi no datu sniedzēju puses, kas nav saskaņā ar prasību samazināt 
slogu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
Pielikums – I. nodaļa – 2.1. punkts – 2. daļa – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

attiecīgo grāmatvedības un statistikas 
jēdzienu saskaņošanu;

Or. en

Pamatojums
Tādējādi tiktu samazināts slogs, ko rada pienākums sniegt atbildi, un palielināta 
administratīvo datu izmantošanas efektivitāte.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
Pielikums – I nodaļa – 2.1. punkts – 2. daļa – 6.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

izstrādāto konceptuālo regulējumu dzīves 
kvalitātes un labklājības mērīšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
Pielikums – I nodaļa - 2.1 punkts – 3. daļa – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
Pielikums – II nodaļa – 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 un migrācija), darba tirgus, 
izglītība un apmācība, tostarp jaunu 
cilvēku mācību mobilitāte, kultūra, fiziska 
aktivitāte, dzīves kvalitāte, drošība, 
veselība, invaliditāte un vide un 
pakalpojumi bez šķēršļiem, patēriņš, brīva 
pārvietošanās un vienotais tirgus, jaunu 
cilvēku mobilitāte, tehnoloģiskā inovācija 
un jauna dzīvesstila izvēle.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
Pielikums – I nodaļa – 3.2 punkts – 2.daļa– 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sniegto statistiku par drošību, veselību un 
invaliditāti;

sniegto statistiku par drošību, veselību un 
invaliditāti, tostarp piekļuves iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
Pielikums – I nodaļa – 3.3 punkts – 6. daļa – 3. ievilkums

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 
piekļuves iespējām, ceļu satiksmes 
intensitātes mērīšanu un kombinēto kravas 
transportu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
Pielikums – II nodaļa – 3. punkts – 1.daļa – 10. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saskaņotas metodoloģijas (tostarp jauktu 
metožu pieejas datu vākšanā) un 
saskaņotus metadatus un nodrošinot tos;

saskaņotas metodoloģijas (tostarp jauktu 
metožu pieejas datu vākšanā) un 
saskaņotus metadatus un nodrošinot tos, 
šai nolūkā izstrādājot metodoloģiskos 
standartus;

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
Pielikums – II nodaļa – 5. punkts – 3. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

piedāvātās apmācību programmas, lai 
apmierinātu lietotāju vajadzības;

piedāvātās apmācību programmas, lai 
apmierinātu pilsoņu vajadzības;

Or. en


