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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas statistikas 
programmu no 2008. līdz 2012. gadam
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0687)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 258. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam iesniedz priekšlikumu (C6-0427/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Juridiskā komitejas un Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. panta 1. punkts

1. Programmas īstenošanas trešajā gadā 
Komisija sagatavo starpposma progresa 
ziņojumu un iesniedz to Statistikas 
programmu komitejai.

1. Programmas īstenošanas trešajā gadā 
Komisija sagatavo starpposma progresa 
ziņojumu un iesniedz to Statistikas 
programmu komitejai un Eiropas 
Parlamentam. Šis pārskats ietver:

a) ja nepieciešams, Komisijas 
priekšlikumu līdz 2014. gadam saskaņot 
Kopienas statistikas programmas 
sagatavošanas ciklu ar Eiropas 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Parlamenta vēlēšanu ciklu un ar visām 
turpmākajām izmaiņām EK līgumā;
b) analīzi par to, kā MVU konkurētspēju 
ietekmē administratīvā sloga 
samazināšana, it īpaši saistībā ar datu 
sniegšanu INTRASTAT, ko Komisija 
ierosinājusi paziņojumā par to, kā 
mazināt slogu, kas saistīts ar statistisko 
datu sniegšanu, kā arī vienkāršošanu un 
prioritāšu noteikšanu Kopienas statistikas 
jomā;
c) īpašu uzmanību paredzētajā pārskatā 
pievērš datiem, instrumentiem un 
metodēm, kas nepieciešami taisnīgai un 
objektīvai analīzei par tādu svarīgu jomu 
sociālo un ekonomisko ietekmi, kuras 
pastāvīgi jāuzrauga un jāpārskata, 
piemēram, finanšu plāns, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū pienācīga 
īstenošana, kopējā lauksaimniecības 
politika, kā arī Stabilitātes un izaugsmes 
pakts;
d) jaunas politikas jomas, piemēram, 
jauninājumi, enerģētika un migrācija, kā 
arī fiskālo datu iesniegšana ir jāiekļauj 
2010. gadā paredzētajā statistikas 
pārskatā, lai nodrošinātu taisnīgus un 
objektīvus datus, uz kuriem balstīties, 
izvērtējot attīstību attiecīgajās jaunajās 
jomās;
e) ir pienācīgi jāizanalizē arī ar 
programmas īstenošanu saistītā finanšu 
sloga sadale starp ES un dalībvalstu 
budžetiem un dalībvalstu iestāžu spējas, 
ņemot vērā to dalībvalstu intereses, kuras 
Eiropas Savienībai pievienojās 2004. un 
2007. gadā;
_________
1 OV L 376, 27.12.2006, 36. lpp.
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PASKAIDROJUMS

1. PAMATOJUMS

Ierosinātā piecu gadu programma no 2008. līdz 2012. gadam ir septītā vidēja termiņa darba 
programma, ko sagatavojis Eurostat. Katras programmas mērķis ir bijis sniegt stratēģiju, 
prioritāšu un darba plānu pārskatu katram plānošanas periodam. Pašreizējais plāns laika 
periodam no 2003. gada līdz 2007. gadam tika apstiprināts ar 2002. gada 16. decembra 
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2367/2002/EK. Piecu gadu programmas īsteno, 
izmantojot ikgadējas programmas, kurās sniegti detalizētāki darba mērķi katram gadam.

Padomes Regula (EK) Nr. 322/971 par Kopienas statistiku prasa sagatavot „Kopienas 
statistikas programmu, kas definē attiecīgo pasākumu ievirzes, galvenās jomas un mērķus, 
kuri paredzēti laikposmam līdz pieciem gadiem”.

Ierosinātais lēmums jāapstiprina ar koplēmumu saskaņā ar Eiropas Kopienas līguma 
285. pantu.

2. PROGRAMMAS IZKLĀSTS

Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā iekļauti vispārēji apsvērumi saistībā ar šo 
programmu. Dokumentam ir tāda pati struktūra kā iepriekšējai programmai, kas tika iesniegta 
Parlamentam, un tam ir šādas daļas:

a) paskaidrojuma raksts;

Priekšlikuma pamatojuma skaidrojums.

b) tiesību akts;

Tiesiskā pamata galvenie elementi.

c) I pielikums: metodes;

Prioritātes un veids, kā Komisija plāno pārvaldīt ikgadējās darbības programmas.

d) II pielikums: mērķi un pasākumi;

Pēc starpnozaru statistikas pasākumiem vispārīgo Kopienas politikas prioritāšu atbalstam 
veltītās daļas aprakstīts statistikas darbs, kas ziņojumā ierosināts saistībā ar katru no 
EK līguma 20 sadaļām. Darbs, kas veicams saistībā ar katru no šīm sadaļām, pielikumā 
aprakstīts, izmantojot virsrakstus „Tiesiskais pamats”, „Pašreizējā situācija” un „Galvenās 
iniciatīvas 2008.–2012. gadam”.

  
1 OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.
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e) finanšu pārskats.

Tajā iekļauts programmas galveno aspektu apkopojums tabulās un ierosinātais resursu 
sadalījums pa gadiem un resursu veidiem. Tam pievienots teksts, kurā cita starpā apskatīti 
uzraudzības un novērtējuma jautājumi, kā arī krāpšanas novēršanas pasākumi.

3. Referenta komentāri

Referents kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumus. Tomēr viņš ierosina grozījumus.

3. panta 1. punkts Padomes Regulā (EK) Nr. 322/1997 paredz, ka Kopienas statistikas 
programmas darbības ilgums nepārsniedz piecus gadus. Pašlaik Kopienas statistikas 
programmas sagatavošanas cikls nesakrīt ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
likumdošanas ciklu. Tādēļ ir ierosināts, ka 2010. gadā plānotajā pārskatā, kā norādīts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 322/1997, Komisija izvirzīs priekšlikumus, lai abus ciklus 
saskaņotu, sākot ar 2014. gadu. Šis priekšlikums saskan ar Eiropas Parlamenta vēlmi saskaņot 
likumdošanas ciklu ar budžeta ciklu.

Ir jānodrošina, lai kompleksā datu kopa, ko izveidojusi Kopienas statistikas programma, arī 
turpmāk būtu atbilstīga un saskaņota un lai birokrātija, kas saistīta ar datu vākšanu, nekļūst 
par administratīvu slogu, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmējiem, jo tas būtu pretrunā gan ar 
Lisabonas stratēģiju, gan ar nodomu vispārēji samazināt birokrātiju par 25 %, par ko 
vienojušās dalībvalstis. Tādēļ obligāti laikus jāīsteno priekšlikumi, kas ierosināti Komisijas 
paziņojumā par to, kā mazināt slogu, kas saistīts ar statistisko datu sniegšanu, kā arī 
vienkāršošanu un prioritāšu noteikšanu Kopienas statistikas jomā. Tādēļ ir ierosināts 
2010. gadā plānotajā pārskatā izvērtēt to, kā MVU konkurētspēju ietekmē administratīvā 
sloga samazināšana statistikas jomā (COM(2006)693), it īpaši saistībā ar datu sniegšanu 
INTRASTAT.

Referents atzīmē arī šādus jautājumus.

Ņemot vērā 2005. gada decembra ES augstākā līmeņa tikšanās laikā panākto vienošanos līdz 
2009. gada jūnijam rast risinājumu konstitucionālajam strupceļam, ierosinātajā trīs gadu 
pārskatā 2010. gadā būs nepieciešams pielāgot uzdevumu sarakstu iedalījumu pa nozarēm 
(sadaļas) 2. pielikumā, jo pašlaik tas pamatojas uz iedalījumu Nicas līgumā.

NACE 2 red. aizstās NACE 1 red. līdz 2008. gadam. Tomēr valstu statistikas iestādes to 
pilnībā pieņems tikai 2011. gadā. Nepieciešamība abām sistēmām darboties paralēli uzliks 
budžeta slogu valstu statistikas iestādēm, līdz tiks ieviesta saskaņota un atbilstoša statistiskā 
uzskaite. Paralēlu sistēmu darbība būtu ļoti dārga, jo īpaši jaunuzņemtajām dalībvalstīm.

Saistībā ar 2010. gada pārskatu Komisijai būtu jārisina jautājums par datiem, instrumentiem 
un metodēm, kas nepieciešami taisnīgai un objektīvai analīzei par tādu svarīgu jomu sociālo 
un ekonomisko ietekmi, kuras pastāvīgi jāuzrauga un jāpārskata, piemēram, finanšu plāns, 
pakalpojumu direktīvas paredzētā īstenošana un kopējās lauksaimniecības politikas reforma.
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2010. gada pārskatā būtu jāsniedz detalizēta analīze par programmas radītā sloga sadalīšanu 
starp ES un dalībvalstu budžetiem, it īpaši jauno dalībvalstu gadījumā.

Jaunās politikas jomas, piemēram, jauninājumi, enerģētika un migrācija, kā arī fiskālo datu 
iesniegšana jāiekļauj 2010. gadā plānotajā statistikas pārskatā, lai padarītu iespējamu 
objektīvas datu kopas izveidošanu, kas būs pamats attiecīgo jomu attīstības izvērtēšanai.
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