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LÜHISELGITUS

Tööjõuvaatlus on viiteraamistik statistiliste andmete kogumiseks ELi tööjõuturu kohta. 

Tööjõuvaatluse põhiosa täiendab nn lisaküsimustik, mis igal aastal keskendub erinevale 
teemale – näiteks 2013. aastal keskenduti tööõnnetustele ja muudele töötervishoiu 
probleemidele. Komisjon (Eurostat) selgitab, et kuigi vaatluse põhiosa pakub võrdset huvi nii 
liikmesriikide kui ka ELi tasandil, on igal aastal vahetuvate lisaküsimustike peamine eesmärk 
koguda vajalikke andmeid Euroopa poliitiliste algatuste, nagu tööhõivestrateegia või 
strateegia „Euroopa 2020” elluviimiseks.

Kuna lisaküsimustikud pakuvad huvi peamiselt Euroopa tasandil ja aastast aastasse muutuva 
täiendava teabe kogumine suurendab halduskoormust, on Eurostatil varem olnud raskusi 
sellega, et motiveerida liikmesriike ja nende riiklikke statistikaameteid tegema 
lisaküsimustike alal täit koostööd. Samas tuleb selleks, et Eurostat saaks siseriiklike asutuste 
kogutud andmeid optimaalselt kasutada, korraldada küsitlused ühtemoodi kõikides 
liikmesriikides.

Lisaks sellele, et viia vastavad sätted kooskõlla delegeeritud aktide ja rakendusaktide 
süsteemiga, on käesoleva ettepaneku oluline eesmärk luua õiguslik alus riiklikele 
statistikaametitele edaspidi ühekordsete maksetena ja ilma toetustaotluste esitamiseta antavate 
toetuste jaoks. 

Arvamuse koostaja soovitab parlamendil toetada põhimõtet anda siseriiklikele asutustele 
Euroopa lisaväärtust pakkuva statistikaalase töö tegemiseks rahalist toetust, nagu komisjon 
välja pakkus. Arvamuse koostaja juhib tähelepanu sellele, et ka Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 aluseks on võetud sama põhimõte, mille kohaselt rahalised kulutused jagatakse 
mõistlikult Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel. Antud olukorras tuleb tõdeda, et 
tööjõuvaatluse lisaküsimustik teenib peamiselt Euroopa huve ja tekitab riiklikele 
statistikaametitele lisatööd, mida nad peavad tegema oma tavapärase tegevuse kõrvalt.

Arvamuse koostaja soovitab ühtlasi kaaluda muudatusettepanekuid, mis peaksid tagama, et 
vastutasuks kaasrahastamise eest võtavad siseriiklikud asutused enda kanda tööjõuvaatluse 
lisaküsimustiku tegeliku rakendamise kooskõlas finantsmääruse ja teiste statistikaalaste 
määrustega, nt Euroopa statistikaprogrammiga 2013–2017.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna tööjõuvaatluse lisaküsimustikel 
on ELi poliitika toetamisel suur tähtsus, 
toimub ELi poolne lisaküsimustike 
rakendamise rahastamises osalemine 
toetuste andmise menetluste abil ilma 
toetustaotluste esitamiseta. Toetusi antakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009
(Euroopa statistika kohta) artikli 5 lõikes 2 
osutatud riiklikele statistikaametitele ja 
teistele siseriiklikele asutustele.
Tööjõuvaatluste tegemiseks antavaid 
toetusi võidakse eraldada ühekordsete 
maksete vormis. Sellega seoses peaks 
ühekordsete maksete kasutamine olema 
peamine toetuste haldamise lihtsustamise 
viis.

(8) Kuna tööjõuvaatluse lisaküsimustikel 
on ELi poliitika toetamisel suur tähtsus, 
toimub ELi poolne lisaküsimustike 
rakendamise rahastamises osalemine
põhimõttel, mille kohaselt rahalised 
kulutused jagatakse mõistlikult liidu ja 
liikmesriikide eelarvete vahel. Rahalist 
toetust antakse toetuste andmise 
menetluste abil ilma toetustaotluste 
esitamiseta, vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. 
aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju) artikli 128 lõike 1 teisele 
lõigule1. Toetusi antakse lisaküsimustike 
tegeliku rakendamise eeldusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa 
statistika kohta) artikli 5 lõikes 2 osutatud 
riiklikele statistikaametitele ja teistele 
siseriiklikele asutustele. Tööjõuvaatluste 
tegemiseks antavaid toetusi võidakse 
eraldada ühekordsete maksete vormis.
Sellega seoses peaks ühekordsete maksete 
kasutamine olema peamine toetuste 
haldamise lihtsustamise viis.
________________________

1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 7a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 7c vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad täiendavaid 
muutujaid (edaspidi „lisaküsimustikud”),
millega täiendatakse artikli 4 lõikes 1 
kirjeldatud teavet, sealhulgas objekt, 
vaatlusperiood, valimi suurus (sama suur 
või väiksem kui artikli 3 alusel määratud 
valim) ja tulemuste edastamise tähtaeg
(mis võib erineda vastavalt artiklile 6 
määratud tähtajast).

1. Artikli 4 lõikes 1 kirjeldatud teabele 
võib lisada täiendavaid muutujaid, 
edaspidi „lisaküsimustikud”. Komisjonile 
antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 7c 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
mitmeaastane lisaküsimustike programm,
milles on täpsustatud teema, 
vaatlusperiood, valimi suurus (sama suur 
või väiksem kui artikli 3 alusel määratud 
valim) ja tulemuste edastamise tähtaeg
(mis võib erineda vastavalt artiklile 6 
määratud tähtajast).

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse sõnastuse selguse ja läbipaistvuse huvides üle praeguse 
määruse 577/98 artikli 4 lõike 2 sõnastus. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 7b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL võib anda rahalist toetust Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. 
aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 
lõikes 2 osutatud riiklikele 
statistikaametitele ja teistele siseriiklikele 
asutustele artiklis 7a osutatud 
lisaküsimustike rakendamiseks vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr XX/XX (Euroopa Liidu 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi kohta) artiklile X, [KOM(2011) 
609 (lõplik)].

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju) artikli 128 
lõike 1 teisele lõigule võib EL anda ilma 
toetustaotluste esitamiseta toetust 
määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõikes 
2 osutatud riiklikele statistikaametitele ja 
teistele siseriiklikele asutustele artiklis 7a 
osutatud lisaküsimustike rakendamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr XX/XX (Euroopa Liidu 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi kehtestamise kohta) 
[COM(2011) 609 (lõplik)] artiklis X ette 
nähtud meetmetele. Toetused võidakse 
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anda ühekordsete maksetena ja nende 
eeldus on see, et liikmesriigid osalevad 
täiel määral lisaküsimustike 
rakendamises.

Selgitus

Muudatusettepanekuga lisatakse õigusakti teksti selge viide ühekordsete maksete 
kasutamisele, mille komisjon välja pakkus, ning viide finantsmääruse artikli 128 lõikele 1, 
milles nähakse ette erand toetustaotluste esitamise kutsete avaldamisest, kui toetusesaaja on 
kindlaks määratud alustekstis. 
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