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Muudatusettepanek 11
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Selleks et kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 10 
tulemuslikult võidelda diskrimineerimise 
vastu ja aidata tagada Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 21 täitmist ning 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 3 taotleda täielikku tööhõivet ja 
sotsiaalset progressi ja jälgida Euroopa 
poliitiliste eesmärkide, nagu strateegia 
„Euroopa 2020” peamiste eesmärkide 
täitmise käiku, on vaja võrreldavaid, 
usaldusväärseid ja objektiivseid statistilisi 
andmeid töötajate, töötute ja väljaspool 
tööturgu olevate inimeste olukorra kohta, 
kusjuures tuleb järgida statistika 
konfidentsiaalsust, eraelu puutumatust ja 
isikuandmete kaitset.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga n-ö muudetakse raportööri muudatusettepanekut 1, nimelt 
tuuakse sisse viited põhiõiguste hartale ja Euroopa Liidu lepingu artiklile 3, kus ELi 
eesmärkidena nimetatakse täielikku tööhõivet ja sotsiaalset progressi. Need asendavad viidet 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 9, kus on kirjas „kõrge tööhõive taseme 
edendamise” ja piisava sotsiaalse kaitse tagamise” nõue.

Muudatusettepanek 12
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjonil peaks olema õigus võtta (3) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
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kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada või muuta 
konkreetsete seadusandlike aktide teatavaid 
mitteolemuslikke osi, eelkõige selleks, et 
võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja 
tehnika arengut. Komisjon peaks tagama, 
et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei
panda liikmesriikidele ega 
andmeesitajatele märkimisväärset
täiendavat halduskoormust.

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada või muuta 
konkreetsete seadusandlike aktide teatavaid 
mitteolemuslikke osi, eelkõige selleks, et 
võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja 
tehnika arengut. Nende delegeeritud 
õigusaktidega ei tohi panna
liikmesriikidele ega andmeesitajatele
ebaproportsionaalset täiendavat koormust.

Or. en

Selgitus

1. Delegeeritud õigusaktide mõju hindamine ei ole tingimata komisjoni töö 2. 
„Märkimisväärne täiendav halduskoormus” ei ole alati negatiivse tähendusega, samuti ei ole 
selge, mis on õieti andmeesitajatele pandav „halduskoormus”. 3. (Ei puuduta eestikeelset 
versiooni.)

Muudatusettepanek 13
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada või muuta 
konkreetsete seadusandlike aktide teatavaid 
mitteolemuslikke osi, eelkõige selleks, et 
võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja 
tehnika arengut. Komisjon peaks tagama, 
et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat
halduskoormust.

(3) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada või muuta 
konkreetsete seadusandlike aktide teatavaid 
mitteolemuslikke osi, eelkõige selleks, et 
võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja 
tehnika arengut. Komisjon peaks tagama, 
et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei 
panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat koormust.

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Emer Costello

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 jaoks suur tähtsus,
võidakse ELi poolset lisaküsimustike 
rakendamise rahastamises osalemise 
toetust anda toetuste andmise menetluste 
abil ilma toetustaotluste esitamiseta 
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
üks peamine toetuste haldamise 
lihtsustamise viis.

Or. en

Selgitus

Artiklis 7b on kirjas „võib anda”.

Muudatusettepanek 15
Marian Harkin

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 

(8) Kuna tööjõuvaatluse lisaküsimustikel 
on ELi poliitika toetamisel suur tähtsus,
antakse ELi poolset lisaküsimustike 
rakendamise rahastamises osalemise 
toetust toetuste andmise menetluste abil 
ilma toetustaotluste esitamiseta. Toetusi 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Erandina Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju, artikli 126 
lõike 3 punktist e, on tööjõuvaatluse, mille 
abil määratakse kindlaks ka strateegia 
„Euroopa 2020” kolme peamise eesmärgi 
näitajad, tarbeks kogutava teabega 
kaasneva täiendava halduskoormuse tõttu 
vaja kaasrahastada riigiametnike 
palgakulusid isegi juhul, kui asjaomane 
ametiasutus oleks toetatud meetme võtnud 
ka ilma ELi toetuseta.

(9) Erandina Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju, artikli 126 
lõike 3 punktist e, on tööjõuvaatluse 
tarbeks kogutava teabega kaasneva 
täiendava töökoormuse tõttu vaja 
kaasrahastada riigiametnike palgakulusid 
isegi juhul, kui asjaomane ametiasutus 
oleks toetatud meetme võtnud ka ilma ELi 
toetuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9



AM\1001050ET.doc 7/11 PE516.828v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Erandina Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju, artikli 126 
lõike 3 punktist e, on tööjõuvaatluse, mille 
abil määratakse kindlaks ka strateegia 
„Euroopa 2020” kolme peamise eesmärgi
näitajad, tarbeks kogutava teabega 
kaasneva täiendava halduskoormuse tõttu 
vaja kaasrahastada riigiametnike 
palgakulusid isegi juhul, kui asjaomane 
ametiasutus oleks toetatud meetme võtnud 
ka ilma ELi toetuseta.

(9) Erandina Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse
(EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju, artikli 126 
lõike 3 punktist e, on tööjõuvaatluse
lisaküsimustike, mille abil määratakse 
kindlaks ka liidu poliitika näitajad, tarbeks 
kogutava teabega kaasneva täiendava
koormuse tõttu vaja kaasrahastada 
riigiametnike palgakulusid isegi juhul, kui 
asjaomane ametiasutus oleks toetatud 
meetme võtnud ka ilma ELi toetuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Emer Costello

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õiguskindluse tagamiseks on vaja, et 
käesolev määrus ei mõjutaks meetmete 
vastuvõtu menetlusi, mida on alustatud, 
kuid mida ei ole enne käesoleva määruse 
jõustumist lõpule viidud.

(12) Õiguskindluse tagamiseks on vaja
tagada, et käesolev määrus ei mõjutaks 
meetmete vastuvõtu menetlusi, mida on 
alustatud, kuid mida ei ole enne käesoleva 
määruse jõustumist lõpule viidud.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 7 b (uus)
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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)].

EL annab 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)].

Or. en

Muudatusettepanek 20
Emer Costello

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

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)].

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)]. Toetused võidakse anda 
ühekordsete maksetena ja tingimuseks 
seatakse liikmesriikide tegelik osavõtt 
lisaküsimustike rakendamisest.

Or. en
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Selgitus

Põhjenduses 8 on kirjas, et toetusi võidakse eraldada ühekordsete maksete vormis.

Muudatusettepanek 21
Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 7a 
osutatud delegeeritud volituste 
rakendamisel tagab komisjon, et 
delegeeritud õigusaktidega ei panda 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

2. Kooskõlas artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 7a 
osutatud delegeeritud volituste 
rakendamisel tagab komisjon, et 
delegeeritud õigusaktidega ei panda 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat koormust. 
Lisaks põhjendab komisjon 
nõuetekohaselt nendes kavandatud 
delegeeritud õigusaktides esitatud 
meetmeid ning annab liikmesriikide teabe 
alusel teavet koormuse ja tegemisega 
seotud kulude kohta, nagu on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 14 
lõikes 3.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Emer Costello

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kooskõlas artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 7a 
osutatud delegeeritud volituste 
rakendamisel tagab komisjon, et 

2. Kooskõlas artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 7a 
osutatud delegeeritud volituste 
rakendamisel tagab komisjon, et 
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delegeeritud õigusaktidega ei panda 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
märkimisväärset täiendavat 
halduskoormust.

delegeeritud õigusaktidega ei panda 
liikmesriikidele ja andmeesitajatele 
ebaproportsionaalset täiendavat koormust.

Or. en

Selgitus

„Märkimisväärne täiendav halduskoormus” ei ole alati negatiivse tähendusega.

Muudatusettepanek 23
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 7 c – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 7a osutatud
volitused delegeeritakse komisjonile
määramata ajaks alates (Väljaannete 
Talitus: lisab muutmismääruse 
jõustumise täpse kuupäeva).

3. Artikli 4 lõikes 2 ja artiklis 7a osutatud
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile viieks aastaks alates
…*. Komisjon koostab volituste 
delegeerimise kohta aruande hiljemalt 
üheksa kuud enne viieaastase perioodi 
lõppu. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
______________
Väljaannete talitus: palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 7 c – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 4 lõike 2 ja artikli 7a kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud selle suhtes 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast nende 
teavitamist asjaomasest õigusaktist või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle ajavahemiku möödumist komisjonile 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kõnealust ajavahemikku pikendatakse 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel
kahe kuu võrra.”

6. Artikli 4 lõike 2 ja artikli 7a kohaselt 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud selle suhtes 
vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast 
nende teavitamist asjaomasest õigusaktist 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle ajavahemiku möödumist 
komisjonile teatanud, et ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku pikendatakse Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel kolme
kuu võrra.”

Or. fi


