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Grozījums Nr. 7
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt 
makroekonomisko nelīdzsvarotību1, tika 
izveidots brīdināšanas mehānisms, kas 
paredzēts, lai laikus atklātu un uzraudzītu 
nelīdzsvarotību. Saskaņā ar šo mehānismu 
Komisijai jāsagatavo ikgadējs brīdinājuma 
mehānisma ziņojums (AMR), kurā iekļauj 
kvalitatīvu ekonomikas un finanšu 
novērtējumu un nosaka dalībvalstis, kuras 
saskaņā ar Komisijas viedokli var skart vai 
apdraudēt nelīdzsvarotība.

(1) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt 
makroekonomisko nelīdzsvarotību1 (MIP), 
tika izveidots brīdināšanas mehānisms, kas 
paredzēts, lai laikus atklātu un uzraudzītu 
nelīdzsvarotību. Saskaņā ar šo mehānismu 
Komisijai jāsagatavo ikgadējs brīdinājuma 
mehānisma ziņojums (AMR), kurā iekļauj 
kvalitatīvu ekonomikas un finanšu 
novērtējumu un nosaka dalībvalstis, kuras 
saskaņā ar Komisijas viedokli var skart vai 
apdraudēt nelīdzsvarotība.

__________________ __________________
1 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp. 1 OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Tehnisks precizējums, lai paskaidrotu akronīmu.

Grozījums Nr. 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Efektīvas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir 
ticami statistikas dati. Lai garantētu pareizu 
un neatkarīgu statistiku, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina valsts statistikas iestāžu 
profesionālā neatkarība atbilstoši Eiropas 

(3) Efektīvas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir 
ticami, pilnīgi, precīzi un lietderīgi 
statistikas dati. Lai garantētu pareizu un 
neatkarīgu statistiku, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina valsts statistikas iestāžu 
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Statistikas prakses kodeksam, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku3.

profesionālā neatkarība atbilstoši Eiropas 
Statistikas prakses kodeksam, kas 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku3.

__________________ __________________
3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp. 3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

Or. pl

Grozījums Nr. 9
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Efektīvas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir 
ticami statistikas dati. Lai garantētu 
pareizu un neatkarīgu statistiku, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts 
statistikas iestāžu profesionālā neatkarība 
atbilstoši Eiropas Statistikas prakses 
kodeksam, kas paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par 
Eiropas statistiku3.

(3) Ticami statistikas dati ir būtiski 
efektīvai makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzībai. Lai garantētu 
pareizu un neatkarīgu statistiku, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina valsts 
statistikas iestāžu profesionālā neatkarība 
atbilstoši Eiropas Statistikas prakses 
kodeksam, kas paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par 
Eiropas statistiku3.

__________________ __________________
3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp. 3 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Statistika nav vienīgais informācijas avots.

Grozījums Nr. 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijai ir nepieciešams arī 
turpmāk rūpēties par uzticamu statistikas 
datu nodrošināšanu, kas ļauj Savienības 
politikai labāk reaģēt uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo situāciju reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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”) vākšanas, 
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), kurā piedalās eksperti no 
Eiropas Statistikas sistēmas komitejas un 
Eiropas Centrālo banku sistēmas, ir 
piemērota ekspertu grupa, kas Komisijai 
(Eurostat) sniedz vajadzīgo palīdzību, 
piemērojot uzticamu kvalitātes uzraudzības 
procedūru MIP attiecīgajiem datiem.

__________________ __________________
4 COM(2005)0217 galīgā redakcija un 
COM(2011)0211 galīgā redakcija.

4 COM(2005)0217 galīgā redakcija un 
COM(2011)0211 galīgā redakcija.

Or. pl
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Grozījums Nr. 12
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir svarīgi, lai tās statistikas 
sagatavošana, kas vajadzīga Savienības 
darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz 
ticamiem datiem. Sagatavojot MIP 
attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī 
novērstu un koriģētu pārmērīgu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski 
ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, ir nepieciešami 
papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP 
attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un 
kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka. 
Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina 
statistikas pamata informācijas, kā arī MIP 
attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes 
uzraudzības ticamība. Lai nepieļautu, ka 
MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas 
nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, 
būtu jāizveido finanšu sankciju 
mehānisms, ko varēs arī izmantot, lai 
nodrošinātu pienācīgu rūpību, 
sagatavojot MIP attiecīgos datus.

(6) Ir svarīgi, lai tās statistikas 
sagatavošana, kas vajadzīga Savienības 
darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz 
ticamiem datiem. Sagatavojot MIP 
attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī 
novērstu un koriģētu pārmērīgu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski 
ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, ir nepieciešami 
papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP 
attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un 
kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka. 
Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina 
statistikas pamata informācijas, kā arī MIP 
attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes 
uzraudzības ticamība.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir svarīgi, lai tās statistikas 
sagatavošana, kas vajadzīga Savienības 

(6) Ir svarīgi, lai tās statistikas 
sagatavošana, kas vajadzīga Savienības
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darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz 
ticamiem datiem. Sagatavojot MIP 
attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī 
novērstu un koriģētu pārmērīgu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski 
ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, ir nepieciešami 
papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP 
attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un 
kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka. 
Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina 
statistikas pamata informācijas, kā arī MIP 
attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes 
uzraudzības ticamība. Lai nepieļautu, ka 
MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas 
nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, 
būtu jāizveido finanšu sankciju mehānisms, 
ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu 
pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP 
attiecīgos datus.

darbību veikšanai, būtu balstīta tikai uz 
ticamiem datiem. Sagatavojot MIP 
attiecīgos datus, kas ir būtiski, lai atklātu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī 
novērstu un koriģētu pārmērīgu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
Savienībā, dati, kas nav ticami, var būtiski 
ietekmēt Savienības intereses. Lai veiktu 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru, ir nepieciešami 
papildu pasākumi, kas nodrošina, ka MIP 
attiecīgo datu sagatavošana, sniegšana un 
kvalitātes uzraudzība kļūst efektīvāka. 
Minētajiem pasākumiem būtu jāpalielina 
statistikas pamata informācijas, kā arī MIP 
attiecīgo datu sniegšanas un kvalitātes 
uzraudzības ticamība. Lai nepieļautu, ka 
MIP attiecīgie dati apzināti vai nopietnas 
nolaidības dēļ tiek nepareizi atspoguļoti, 
būtu jāizveido eurozonas dalībvalstīm 
piemērojams finanšu sankciju mehānisms, 
ko varēs arī izmantot, lai nodrošinātu 
pienācīgu rūpību, sagatavojot MIP 
attiecīgos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai papildinātu noteikumus par 
sodanaudas aprēķināšanu, ja notiek 
manipulācijas ar statistikas datiem, kā arī 
noteikumus par procedūru, ko Komisija 
uzsāk šādu darbību izmeklēšanā, būtu 
jāpiešķir pilnvaras Komisijai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(“Līgums”) 290. pantu pieņemt deleģētos 
aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem
kritērijiem sodanaudas apmēra 
noteikšanai un Komisijas izmeklēšanu 

svītrots
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veikšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, ka 
attiecīgos dokumentus laikus un attiecīgā 
kārtībā nosūta vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāizveido cieša sadarbība un 
pastāvīgs dialogs starp Komisiju un 
dalībvalstu statistikas iestādēm, lai 
nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP 
attiecīgo datu un statistikas pamata
informācijas kvalitāti.

(8) Būtu jāizveido cieša sadarbība un 
pastāvīgs dialogs starp Komisiju un 
dalībvalstu statistikas iestādēm, lai 
nodrošinātu dalībvalstu paziņoto MIP 
attiecīgo datu un pamatā esošās statistikas 
informācijas kvalitāti un precizitāti. Būtu 
precīzi jādefinē to datu joma, kas būs 
saistīti ar MIP. 

Or. pl

Grozījums Nr. 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Būtu jāveicina tiesiskā regulējuma 
izstrāde „Saistībām par uzticamu 
statistiku”. Datu konfidencialitātes 
noteikuma ievērošana ESS (Eiropas 
Statistikas sistēmā), kā arī subsidiaritātes 
principa ievērošana palīdzēs uzlabot 
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uzticību statistikas birojiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai nodrošinātu pilnīgus, precīzus 
un augstas kvalitātes datus, būtu jāizveido 
sistēma to sociālekonomisko procesu 
pētniecībai, kas notiek pārrobežu 
reģionos, un būtu jāsagatavo statistika 
par makroreģioniem, lai iegūtu pilnu un 
precīzu ekonomikas ainu par reģionālo 
un makroreģionālo attīstību gan pilsētās, 
gan lauku apvidos.

Or. pl

Grozījums Nr. 18
Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas strukturālo un investīciju 
(ESI) fondu īstenošana ir saistīta ar 
pareizu ekonomikas pārvaldību un cita 
starpā ar makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko 
nosaka vispārējus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
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zivsaimniecības fondu un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1083/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Jo īpaši Regulas (ES) Nr. .../2013 
23. panta 1. punktā ir noteikts, ka 
Komisija var pieprasīt dalībvalstij 
pārskatīt tās partnerības nolīgumu un 
ierosināt grozījumus, ja tas vajadzīgs, lai 
palīdzētu īstenot atbilstošos Padomes 
ieteikumus, kas paredzēti attiecīgajai 
dalībvalstij un pieņemti saskaņā ar 
7. panta 2. punktu un 8. panta 2. punktu 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un 
koriģēt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, ja vien 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
koriģēšanai attiecīgie grozījumi ir 
nepieciešami.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Regulas (ES) Nr. .../2013 23. panta 
9. punktā un III pielikumā ir noteikts arī 
tas, ka Komisijai jāiesniedz Padomei 
priekšlikums apturēt daļu vai visas 
saistības vai maksājumus programmām 
dalībvalstī, par kuru Padome ir pieņēmusi 
divus secīgus ieteikumus vienā 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā 
saskaņā ar 8. panta 3. punktu vai 
10. panta 4. punktu Regulā (ES) 
Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un 
koriģēt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Tomēr maksājumu apturēšana, kas 
būtu jāveic makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūras 
piemērošanas rezultātā, būtu jāizmanto kā 
pēdējais līdzeklis un, to darot, būtu jāņem 
vērā bezdarba, nabadzības un IKP 
samazināšanās rādītāju padziļināta 
analīze. 

Or. en

Grozījums Nr. 22
Ivars Godmanis

Regulas priekšlikums
12.e apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12e) Efektivitātes nodrošināšanas nolūkā 
šai regulai būtu jāattiecas uz visiem 
statistikas datiem, kas ir nepieciešami 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu paredz noteikumus par tādu 
statistikas datu sniegšanu un kvalitātes 
uzraudzību, kas tiek apkopoti vai nosūtīti 
to procedūru vajadzībām, kuras paredzētas, 
lai Savienībā atklātu makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, kā arī novērstu un koriģētu 
pārmērīgu makroekonomisko 
nelīdzsvarotību, kas noteikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. līdz 
11. pantu (turpmāk “MIP attiecīgie dati”).

1. Ar šo regulu paredz noteikumus par tādu 
datu, tostarp statistikas datu, sniegšanu un 
kvalitātes uzraudzību, kas tiek apkopoti vai 
nosūtīti to procedūru vajadzībām, kuras 
paredzētas, lai Savienībā atklātu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kā arī 
novērstu un koriģētu pārmērīgu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas 
noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1176/2011 3. līdz 11. pantu (turpmāk 
“MIP attiecīgie dati”).

Or. fr

Pamatojums

Lai arī statistika ir būtiska, tā nav vienīgais lietderīgu datu avots makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības atklāšanai, novēršanai un koriģēšanai. 

Grozījums Nr. 24
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz MIP datiem attiecīgās 
dalībvalsts augstākā revīzijas iestāde izdod 
sertifikātu, kas apliecina sniegtās 
informācijas kvalitāti.

Or. fr

Pamatojums

Tiek ierosināts, lai dalībvalsts augstākā revīzijas iestāde, pamatojoties uz tās neatkarību, tiktu 
atsevišķi aicināta izdot sertifikātu, kas apliecina dalībvalsts sniegtās informācijas kvalitāti.

Grozījums Nr. 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija dalībvalstīm katru gadu norāda 
ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu 
izveidotā ikgadējā brīdināšanas mehānisma 
ziņojuma grafiku. Pamatojoties uz šo 
grafiku un 2. punktā minētajiem termiņiem 
un kalendāriem, Komisija lemj arī par visu 
jaunāko MIP attiecīgo datu nosūtīšanas 
termiņu un paziņo to dalībvalstīm.

3. Komisija dalībvalstīm katru gadu norāda 
ar Regulas (ES) Nr. 1176/2011 3. pantu 
izveidotā ikgadējā brīdināšanas mehānisma 
ziņojuma grafiku. Pamatojoties uz šo 
grafiku un 2. punktā minētajiem termiņiem 
un kalendāriem, Komisija lemj arī par visu 
jaunāko MIP attiecīgo datu nosūtīšanas 
termiņu un paziņo to dalībvalstīm, kā arī 
lemj par šo datu nosūtīšanas visu 
procedūru.

Or. pl

Grozījums Nr. 26
Patrice Tirolien

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

3. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai 
noteiktu kvalitātes ziņojumu noteikumus, 
struktūru un periodiskumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

3. Komisija pieņem deleģētos aktus, lai 
noteiktu kvalitātes ziņojumu noteikumus, 
struktūru un periodiskumu. Minētos 
deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
12. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja rodas šaubas par to noteikumu pareizu 
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.

1. Ja rodas šaubas par to noteikumu pareizu 
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, 
ekspertiem no Eiropas Statistikas sistēmas 
komitejas un Eiropas Centrālo banku 
sistēmas, visām pārējām dalībvalstīm un 
sabiedrībai.

Or. pl

Grozījums Nr. 28
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis sagatavo sarakstus un 
vēlākais [..] [deviņus mēnešus pēc šīs 
regulas pieņemšanas – Publikāciju birojs 
ieraksta precīzu datumu publicējot] nosūta 
tos Komisijai (Eurostat). Komisija līdz [..] 
[sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas – Publikāciju birojs ieraksta 
precīzu datumu publicējot] pieņem 
īstenošanas aktus, lai noteiktu struktūru un 
noteikumus, kā šie saraksti tiek atjaunināti. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

2. Dalībvalstis sagatavo sarakstus un 
vēlākais [..] [deviņus mēnešus pēc šīs 
regulas pieņemšanas – Publikāciju birojs 
ieraksta precīzu datumu publicējot] nosūta 
tos Komisijai (Eurostat). Komisija līdz [..] 
[sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas – Publikāciju birojs ieraksta 
precīzu datumu publicējot] pieņem 
deleģētos aktus, lai noteiktu struktūru un 
noteikumus, kā šie saraksti tiek atjaunināti. 
Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 
12. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis publicē šos sarakstus. 3. Dalībvalstis publicē šos sarakstus viena 
mēneša laikā pēc to iesniegšanas 
Komisijai.

Or. bg

Pamatojums

Lai uzlabotu informācijas sniegšanu, dalībvalstīm jānodrošina, ka mēneša laikā pēc avotu 
sarakstu iesniegšanas Komisijai tie tiek publiskoti.

Grozījums Nr. 30
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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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 Eiropas 
Parlamentu par šo apmeklējumu 
konstatējumiem, tostarp par visām 
attiecīgās dalībvalsts piezīmēm par šiem 
konstatējumiem. Pēc nosūtīšanas 
Ekonomikas politikas komitejai un 
Eiropas Parlamentam šie ziņojumi līdz ar 
visām attiecīgās dalībvalsts piezīmēm tiek 
publicēti, neskarot statistikas 
konfidencialitātes noteikumus Regulā (EK) 
Nr. 223/2009.

______________ _______________
7 OV L 63, 05.03.1974., 21. lpp. 7 OV L 63, 5.3.1974., 21. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija (Eurostat) izstrādā noteikumus 
un procedūras saistībā ar ekspertu atlasi, 
ņemot vērā ekspertu pienācīgu sadalījumu 
pa dalībvalstīm un pienācīgu rotāciju starp 
dalībvalstīm, viņu darba kārtību un finanšu 
informāciju. Komisija (Eurostat) kopīgi ar 
dalībvalstīm pilnībā sedz izmaksas, kas 
dalībvalstīm radušās tāpēc, ka šo valstu 
eksperti snieguši palīdzību.

5. Komisija attiecībā uz ekspertu atlasi
(Eurostat) izstrādā noteikumus un 
procedūras, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu ekspertu pienācīgu sadalījumu 
pa dalībvalstīm un pienācīgu un laicīgu 
rotāciju starp dalībvalstīm, viņu darba 
kārtību un finanšu informāciju. Komisija 
(Eurostat) kopīgi ar dalībvalstīm pilnībā 
sedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās 
tāpēc, ka šo valstu eksperti snieguši 
palīdzību.

Or. bg

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka ekspertu sniegtie atzinumi ir objektīvi, ekspertu rotācijā ir jānodrošina 
pareizā atlase, sadalījums un termiņi.
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Grozījums Nr. 32
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija (Eurostat) var izteikt piezīmi
par dalībvalsts MIP attiecīgo datu kvalitāti. 
Komisija (Eurostat) paziņo attiecīgajai 
dalībvalstij un Ekonomikas politikas 
komitejas priekšsēdētājam par piezīmi, 
kuru tā gatavojas izteikt un publicēt, ne 
vēlāk kā trīs darbadienas pirms plānotās 
publicēšanas dienas. Ja problēmu pēc datu 
un piezīmes publikācijas atrisina, tūlīt pēc 
tam publicē piezīmes atsaukumu.

3. Komisija (Eurostat) var izteikt 
iebildumus par dalībvalsts MNNP 
nepieciešamo datu kvalitāti. Komisija 
(Eurostat) ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 
plānotās publicēšanas dienas paziņo 
attiecīgajai dalībvalstij un Ekonomikas 
politikas komitejas priekšsēdētājam par 
iebildumiem, kurus tā gatavojas izteikt un, 
ja dalībvalsts korektīvais pasākums nav 
veikts pirms publicēšanas, iebildumus
publicē. Ja šo jautājumu atrisina pēc datu 
un iebildumu publiskošanas, tūlīt pēc tam 
publisko šo iebildumu atsaukumu.

Or. bg

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai labot pieļautās kļūdas, kas apdraud MIP attiecīgo datu kvalitāti, 
pirms šie dati tiek oficiāli publicēti.

Grozījums Nr. 33
Dimitar Stoyanov

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 

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 desmit darbadienas pirms plānotās 
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publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) 
paziņo attiecīgajai dalībvalstij un 
Ekonomikas politikas komitejas 
priekšsēdētājam grozītos datus, kā arī 
grozījuma pamatojumu.

publicēšanas dienas Komisija (Eurostat) 
paziņo attiecīgajai dalībvalstij un 
Ekonomikas politikas komitejas 
priekšsēdētājam grozītos datus, kā arī 
grozījuma pamatojumu.

Or. bg

Grozījums Nr. 34
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, var nolemt noteikt 
sodanaudu dalībvalstij, kas apzināti vai 
nopietnas nolaidības dēļ nepareizi 
atspoguļo MIP attiecīgos datus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 35
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, var nolemt noteikt 
sodanaudu dalībvalstij, kas apzināti vai 
nopietnas nolaidības dēļ nepareizi 
atspoguļo MIP attiecīgos datus.

1. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, var nolemt noteikt 
sodanaudu eurozonas dalībvalstij, kas 
apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ 
nepareizi atspoguļo MIP attiecīgos datus.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Oldřich Vlasák
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, 
jābūt iedarbīgai, atturošai un samērīgai 
attiecībā pret nepareizā atspoguļojuma 
būtību, smaguma pakāpi un ilgumu. 
Sodanaudas apmērs nepārsniedz 0,05 % 
no attiecīgās dalībvalsts IKP.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, jābūt 
iedarbīgai, atturošai un samērīgai attiecībā 
pret nepareizā atspoguļojuma būtību, 
smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas 
apmērs nepārsniedz 0,05 % no attiecīgās 
dalībvalsts IKP.

2. Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, jābūt 
iedarbīgai, atturošai un samērīgai attiecībā 
pret nepareizā atspoguļojuma būtību, 
smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas 
apmērs nepārsniedz 0,02 % no attiecīgās 
dalībvalsts IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, jābūt 
iedarbīgai, atturošai un samērīgai attiecībā 
pret nepareizā atspoguļojuma būtību, 
smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas 
apmērs nepārsniedz 0,05 % no attiecīgās 

2. Sodanaudai, kas minēta 1. punktā, jābūt 
iedarbīgai, atturošai un samērīgai attiecībā 
pret nepareizā atspoguļojuma būtību, 
smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas 
apmērs nepārsniedz 0,025 % no attiecīgās 
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dalībvalsts IKP. dalībvalsts IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, kurām piemēro Eiropas 
fondu apturēšanas procedūru saskaņā ar 
21. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulā (ES) Nr. .../2013, ar 
ko nosaka vispārējus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un vispārīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1083/2006, nosaka samazinātu 
sodanaudu, ņemot vērā fondu 
apturēšanas apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var veikt visu veidu 
nepieciešamo izmeklēšanu, lai noteiktu, 
vai ir konstatējams 1. punktā minētais 

svītrots
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nepareizais atspoguļojums. Tā var lemt 
par izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā 
konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina 
par tādu faktu esamību, kuri veido šādu 
pārkāpumu. Izmeklējot šķietamos 
nepareizos atspoguļojumus, Komisija ņem 
vērā visas piezīmes, ko iesniedz attiecīgā 
dalībvalsts. Lai veiktu savus uzdevumus, 
Komisija dalībvalstij var pieprasīt sniegt 
informāciju un var veikt pārbaudes uz 
vietas, un piekļūt statistikas pamata 
informācijai un dokumentiem, kas saistīti 
ar MIP attiecīgajiem datiem. Ja attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktos prasīta 
iepriekšēja tiesas atļauja attiecībā uz 
pārbaudi uz vietas, Komisija iesniedz 
vajadzīgos pieteikumus.
Pabeigusi izmeklēšanu un pirms iesniegts 
priekšlikums Padomē, Komisija 
attiecīgajai dalībvalstij dod iespēju tikt 
uzklausītai saistībā ar lietām, kuras 
izmeklē. Pabeigusi izmeklēšanu un pirms 
iesniegts priekšlikums Padomē, Komisija 
attiecīgajai dalībvalstij dod iespēju tikt 
uzklausītai saistībā ar lietām, kuras 
izmeklē.
Izmeklēšanu laikā Komisija pilnībā ievēro 
attiecīgās dalībvalsts aizstāvības tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu 
attiecībā uz:

svītrots

(a) sīki izstrādātiem kritērijiem, lai 
noteiktu 1. punktā minētās sodanaudas
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apmēru;
(b) sīki izstrādātiem noteikumiem par 
3. punktā minētās izmeklēšanas 
procedūrām, ar to saistītiem pasākumiem 
un ziņojumu sniegšanu par izmeklēšanu;
(c) sīki izstrādātiem noteikumiem par 
procedūru, ar ko garantē tiesības uz 
aizstāvību, piekļuvi lietas materiāliem, 
juridisko pārstāvību, konfidencialitāti un 
noteikumus par termiņiem un 1. punktā 
minētās sodanaudu iekasēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Eiropas Savienības Tiesai ir 
neierobežota jurisdikcija pārskatīt 
Padomes lēmumus, ar kuriem ir 
piemērota sodanauda saskaņā ar 
1. punktu. Tā var atcelt šādi uzlikto 
sodanaudu, samazināt vai palielināt to.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 43
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Sankcijas, ko piemēro saskaņā ar 
11. pantu, ir administratīvas.
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Or. en

Grozījums Nr. 44
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Saskaņā ar 9. pantu iekasētās sodanaudas 
uzskatāmas par citiem ieņēmumiem, kas 
minēti Līguma 311. pantā, un tās ieskaita 
Savienības budžetā.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 9. panta 4. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

svītrots
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uz trīs gadu laikposmu, sākot no viena 
mēneša pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms trīs gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 9. panta 
4. punktā pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošos deleģētos aktus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 48
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, svītrots
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Komisija vienlaikus par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 9. panta 4. punktu pieņemts 
deleģētais stājas spēkā tikai tad, ja divos 
mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisijai par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 50
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Par 9. pantā minētajiem pasākumiem 
Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes 
locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo 
dalībvalsti.

Or. en
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