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GROZĪJUMI 001-010  
iesniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
 
ZiĦojums 
Tatjana Ždanoka A7-0344/2013 
Darbaspēka izlases veida apsekojums 
 
Regulas priekšlikums (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
-1. apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Lai efektīvi apkarotu diskrimināciju 
saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 10. pantu, 
palīdzētu nodrošināt Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 21. panta ievērošanu, 
tiektos uz pilnīgu nodarbinātību un 
sociālo progresu saskaĦā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantu un uzraudzību 
virzību uz Savienības tādu politikas mērėu 
sasniegšanu kā stratēăijas „Eiropa 2020” 
pamatmērėi, ir vajadzīga salīdzināma, 
uzticama un objektīva statistika par 
nodarbinātām personām, personām bez 
darba un personām, kas ir ārpus darba 
tirgus, vienlaikus ievērojot statistikas 
konfidencialitāti, privātumu un personas 
datu aizsardzību. 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus konkrētu leăislatīvu aktu 
elementus, jo īpaši lai Ħemtu vērā 
ekonomiskas, sociālas un tehniskas 
pārmaiĦas. Komisijai būtu jānodrošina, ka 
ar šiem deleăētajiem aktiem netiek radīts 
ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai 
respondentu vienībām. 

(3) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar LESD 
290. pantu, lai papildinātu vai grozītu 
dažus nebūtiskus konkrētu leăislatīvu aktu 
elementus, jo īpaši lai Ħemtu vērā 
ekonomiskas, sociālas un tehniskas 
pārmaiĦas. Ar šiem deleăētajiem aktiem 
nevajadzētu radīt nesamērīgu papildu 
slogu dalībvalstīm vai respondentiem. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) ĥemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot 
Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduĜi, ir ierosināts 
Savienības ieguldījums to īstenošanas 
finansējumā, izmantojot dotāciju 
procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus. Dotācijas piešėir valstu 
statistikas iestādēm un citām valstu 
iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. 
Dotācijas darbaspēka apsekojumu 
veikšanai var būt vienreizēju maksājumu 
veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu 
izmantošanai vajadzētu būt galvenajam 
veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību. 

(8) ĥemot vērā to, cik svarīgi Savienības 
politikas nostādnēm ir Eiropas darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduĜi, būtu jāpiešėir 
Savienības ieguldījums to īstenošanas 
finansējumā saskaĦā ar finanšu sloga 
saprātīga sadalījuma principu starp 
Savienības budžeta un dalībvalstu 
budžetiem. Būtu jāpiešėir dotācijas, 
neizmantojot uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus saskaĦā ar 128. panta 
1. punkta otro daĜu Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra 
Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas 
Savienības vispārējam budžetam1. Ar 
noteikumu, ka ir faktiski īstenoti ad hoc 
moduĜi, dotācijas būtu jāpiešėir valstu 
statistikas iestādēm un citām valstu 
iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regulā (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. 
Dotācijas darbaspēka apsekojumu 
veikšanai var būt vienreizēju maksājumu 
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veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu 
izmantošanai vajadzētu būt vienam no 
galvenajiem veidiem, kā vienkāršot 
dotāciju pārvaldību. 

 _____________ 

 1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, Ħemot vērā 
palielināto administratīvo slogu saistībā ar 
papildu informāciju, kura ir jāvāc 
darbaspēka apsekojumam, kas palīdzēs 
nodrošināt rādītājus stratēăijas 
“Eiropa 2020” pamatmērėiem, ir 
nepieciešams līdzfinansēt valsts pārvaldes 
iestāžu personāla algu izmaksas, pat ja 
attiecīgā valsts iestāde būtu veikusi 
atbalstīto pasākumu bez ES dotācijas. 

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā 
(ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam un Ħemot vērā 
palielināto darba slodzi saistībā ar papildu 
informāciju, kura ir jāvāc darbaspēka 
apsekojuma ad hoc moduĜiem, kas 
palīdzēs nodrošināt rādītājus Savienības 
politikas mērėiem, ir nepieciešams 
līdzfinansēt valsts pārvaldes iestāžu 
personāla algu izmaksas, pat ja attiecīgā 
valsts iestāde būtu veikusi atbalstīto 
pasākumu bez ES dotācijas. 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
12. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
nepieciešams, lai šī regula neietekmētu 
pasākumu pieĦemšanas procedūras, kuras 
pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, 
bet nav pabeigtas. 

(12) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir 
nepieciešams nodrošināt, lai šī regula 
neietekmētu pasākumu pieĦemšanas 
procedūras, kuras pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas. 
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Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 577/98 
7.a pants – 1. punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija ir pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 7.c pantu par mainīgo 
lielumu papildu kopumu (turpmāk – “ad 
hoc modulis”), lai papildinātu 
informāciju, kas aprakstīta 4. panta 
1. punktā, tostarp priekšmetu, pārskata 
posmu, izlases lielumu (vienādu vai 
mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts 
saskaĦā ar 3. pantu) un rezultātu 
nosūtīšanas termiĦu (kas var atšėirties no 
termiĦa, kāds noteikts saskaĦā ar 6. pantu). 

1. Lai papildinātu 4. panta 1. punktā 
aprakstīto informāciju, var pievienot 
papildu mainīgo lielumu kopumu („ad 
hoc modulis”). Komisija ir pilnvarota 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar 7.c 
pantu, lai izstrādātu ad hoc moduĜu 

daudzgadu programmu, precizējot 
priekšmetu, pārskata posmu, izlases 
lielumu (vienādu vai mazāku par izlases 
lielumu, kāds noteikts saskaĦā ar 3. pantu), 
mainīgo lielumu sarakstu un rezultātu 
nosūtīšanas termiĦu (kas var atšėirties no 
termiĦa, kāds noteikts saskaĦā ar 6. pantu). 

Pamatojums 

Redakcionālas skaidrības un pārredzamības nolūkā šis grozījums atspoguĜo pašreizējās 
Regulas 577/98 4. panta 2. punktā ietverto formulējumu.  

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 577/98 
7.b pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienība var piešėirt finansiālu atbalstu 
valsts statistikas iestādēm un citām valsts 
iestādēm, kas Regulas (EK) Nr. 223/2009 
5. panta 2. punktā minētas kā izraudzīti 
saĦēmēji, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad 
hoc moduĜus saskaĦā ar X pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo 
pārmaiĦu un inovācijas programmu, 
[COM (2011) 609 galīgā redakcija]. 

SaskaĦā ar Regulas (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 128. panta 1. punkta otro 
daĜu Savienība, neizmantojot 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, var 
piešėirt dotācijas valsts statistikas iestādēm 
un citām valsts iestādēm, kas Regulas (EK) 
Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētas kā 
izraudzīti saĦēmēji, lai īstenotu 7.a pantā 
minētos ad hoc moduĜus saskaĦā ar 
noteikumiem, kas paredzēti X pantā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. XX/XX par Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiĦu un inovācijas 
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programmu, [COM (2011) 609 galīgā 
redakcija]. Dotācijas var būt vienreizēji 
maksājumi, un to saĦemšanas 
priekšnoteikums ir dalībvalstu faktiska 
līdzdalība ad hoc moduĜu īstenošanā. 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 577/98 
7.c pants – 2. punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. SaskaĦā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu īstenojot deleăētās pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka deleăētie akti 
nerada ievērojamu papildu administratīvo 
slogu dalībvalstīm un respondentiem. 

2. SaskaĦā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu īstenojot deleăētās pilnvaras, 
Komisija nodrošina, ka deleăētie akti 
nerada nesamērīgu papildu slogu 
dalībvalstīm un respondentiem. Turklāt 
Komisija minētajos paredzētajos 
deleăētajos aktos darbības pienācīgi 
pamato un sniedz informāciju ar 
dalībvalstu ieguldījumu par slogu un 
ražošanas izmaksām, kā minēts Regulas 
(EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktā. 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 577/98 
7.c pants – 3. punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pilnvaras pieĦemt 4. panta 2. punktā un 
7.a pantā minētos deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz nenoteiktu laiku no 
(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu 
grozošās regulas spēkā stāšanās datumu). 

3. Pilnvaras pieĦemt 4. panta 2. punktā un 
7.a pantā minētos deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz piecu gadu laikposmu 
no ...*. Komisija sagatavo ziĦojumu par 
pilnvaru deleăēšanu vēlākais deviĦus 
mēnešus pirms piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleăēšana 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. 

 ______________ 
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 * OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu. 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 577/98 
7.c pants – 6. punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. SaskaĦā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu pieĦemtais deleăētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziĦots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

6. SaskaĦā ar 4. panta 2. punktu un 
7.a pantu pieĦemts deleăētais akts stājas 
spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, 
kad minētais akts paziĦots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem. 

 


