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Muudatusettepanek 9
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Usaldusväärsed statistilised andmed
on makromajandusliku tasakaalustamatuse 
järelevalve alus. Selleks et kindlustada 
usaldusväärne ja sõltumatu statistika, 
peaksid liikmesriigid tagama riiklike 
statistikaasutuste ametialase sõltumatuse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta3.

(3) Demokraatlikud otsused, mis 
põhinevad usaldusväärsetel statistilistel 
andmetel ja analüüsil, on 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
järelevalve alus. Selleks et kindlustada 
usaldusväärne ja sõltumatu statistika, 
peaksid liikmesriigid tagama riiklike 
statistikaasutuste ametialase sõltumatuse 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta3.

__________________ __________________
3 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164. 3 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Häiremehhanismi aruandesse
kavatsetakse lisada mitu (täiendavat) 
tööhõive- ja sotsiaalnäitajat. Käesolev 
määrus peaks kehtima ka nende näitajate 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Csaba Őry
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) On väga oluline, et liidu tegevuseks
vajalik statistika toetuks usaldusväärsetele 
andmetele. MTMi jaoks vajalike andmete 
koostamisel, mis on oluline sisend liidus 
esineva makromajandusliku 
tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning 
samuti ülemäärase makromajandusliku 
tasakaalustamatuse ennetamiseks ja 
korrigeerimiseks, võivad 
ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele 
märkimisväärset mõju avaldada.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamise, edastamise ja 
kvaliteedijärelevalve tõhusamaks 
jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid.
Need meetmed peaksid suurendama 
statistilise alusteabe usaldusväärsust ja 
parandama MTMi jaoks vajalike andmete 
edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet.
Selleks et vältida kas tahtlikku või tõsisest 
hooletusest tingitud valeandmete esitamist 
MTMi jaoks vajalike andmete puhul, 
tuleks kehtestada trahvid, mis aitavad 
tagada ka nõuetekohase hoolsuse MTMi 
jaoks vajalike andmete koostamisel.

(6) On väga oluline, et liidu
majanduslikuks ja sotsiaalseks 
juhtimiseks vajalik statistika toetuks 
usaldusväärsetele andmetele. MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamisel, mis on 
oluline sisend liidus esineva 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
tuvastamiseks ning samuti ülemäärase 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
ennetamiseks ja korrigeerimiseks, võivad 
ebausaldusväärsed andmed liidu huvidele 
märkimisväärset mõju avaldada.
Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse läbiviimisel on MTMi jaoks 
vajalike andmete koostamise, edastamise ja 
kvaliteedijärelevalve tõhusamaks 
jõustamiseks vaja võtta lisameetmeid.
Need meetmed peaksid suurendama 
statistilise alusteabe usaldusväärsust ja 
parandama MTMi jaoks vajalike andmete 
edastamist ja nende kvaliteedi järelevalvet.
Selleks et vältida kas tahtlikku või tõsisest 
hooletusest tingitud valeandmete esitamist 
MTMi jaoks vajalike andmete puhul, 
tuleks kehtestada trahvid, mis aitavad 
tagada ka nõuetekohase hoolsuse MTMi 
jaoks vajalike andmete koostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada liikmesriikide 
esitatavate MTMi jaoks vajalike andmete 
ja nende aluseks oleva statistilise teabe 

(8) Selleks et tagada liikmesriikide 
esitatavate MTMi jaoks vajalike andmete 
ja nende aluseks oleva statistilise teabe 
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kvaliteet, on vaja komisjoni ja 
liikmesriikide statistikaasutuste vahel luua 
tihe koostöö ja pidev dialoog.

kvaliteet, on vaja komisjoni ja 
liikmesriikide statistikaasutuste vahel luua 
tihe koostöö ja pidev dialoog edastatavate 
andmete kooskõlastamiseks ja 
ühtlustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Majanduse juhtimise tugevdamine 
MTMi jaoks vajalike andmete parema 
statistilise järelevalvesüsteemi kaudu 
peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide tihedamat ja 
õigeaegsemat kaasamist.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 1 osutatud MTMi jaoks vajalike 
andmete edastamisel saadavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostat) 
kvaliteediaruande vormis teabe selle kohta, 
kuidas need andmed on arvutatud, 
sealhulgas iga muutuse kasutatud allikates 
või meetodites.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on kahtlusi MTMi jaoks vajalike 
andmete kogumise ja nende edastamise 
eeskirjade nõuetekohase rakendamise 
suhtes, nõuab asjaomane liikmesriik 
komisjonilt (Eurostat) selgitust. Komisjon 
uurib küsimust viivitamata ja edastab oma 
selgitused asjaomasele liikmesriigile, 
komisjoni loodud makromajandusliku
statistika asjaomasele eksperdirühmale,
kõigile teistele liikmesriikidele ja 
avalikkusele.

Kui on kahtlusi MTMi jaoks vajalike 
andmete kogumise ja nende edastamise 
eeskirjade nõuetekohase rakendamise 
suhtes, nõuab asjaomane liikmesriik 
komisjonilt (Eurostat) selgitust. Komisjon 
uurib küsimust viivitamata ja edastab oma 
selgitused asjaomasele liikmesriigile, 
komisjoni loodud makromajandusliku ja 
sotsiaalstatistika asjaomastele 
eksperdirühmadele, kõigile teistele 
liikmesriikidele ja avalikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon (Eurostat) avastab 
eelkõige artiklis 5 osutatud 
kvaliteedijärelevalve osas probleemi, võib 
ta otsustada teha kontrollkäigu 
asjaomasesse liikmesriiki.

1. Kui komisjon (Eurostat) avastab seoses 
statistika kvaliteediga olemasolevaid või 
võimalikke probleeme, eelkõige artiklis 5 
osutatud kvaliteedijärelevalve osas, võib ta 
otsustada teha kontrollkäigu asjaomasesse 
liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teatab nõukogu otsusega 
74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika 
komiteele kontrollkäikude tulemustest ja 
esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud 
märkused nende tulemuste kohta. Pärast 
seda, kui aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele edastatud, 
tehakse need aruanded avalikuks, ilma et 
see piiraks statistilist konfidentsiaalsust 
käsitlevaid sätteid määruses (EÜ) nr 
223/2009.

3. Komisjon teatab nõukogu otsusega 
74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika 
komiteele kontrollkäikude tulemustest ja 
esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud 
märkused nende tulemuste kohta. Pärast 
seda, kui aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele ja Euroopa 
Parlamendile edastatud, tehakse need 
aruanded avalikuks, ilma et see piiraks 
statistilist konfidentsiaalsust käsitlevaid 
sätteid määruses (EÜ) nr 223/2009.

__________________ __________________
7 EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21. 7 EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teatab nõukogu otsusega 
74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika 
komiteele kontrollkäikude tulemustest ja 
esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud 
märkused nende tulemuste kohta. Pärast 
seda, kui aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele edastatud, 
tehakse need aruanded avalikuks, ilma et 
see piiraks statistilist konfidentsiaalsust 
käsitlevaid sätteid määruses (EÜ) nr 
223/2009.

3. Komisjon teatab nõukogu otsusega 
74/122/EMÜ7 loodud majanduspoliitika 
komiteele kontrollkäikude tulemustest ja 
esitab ka asjaomase liikmesriigi tehtud 
märkused nende tulemuste kohta. Pärast 
seda, kui aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele ja Euroopa 
Parlamendi vastutavatele komisjonidele
edastatud, tehakse need aruanded 
avalikuks, ilma et see piiraks statistilist 
konfidentsiaalsust käsitlevaid sätteid 
määruses (EÜ) nr 223/2009.

__________________ __________________
7 EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21. 7 EÜT L 63, 5.3.1974, lk 21.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon (Eurostat) võib esitada 
reservatsiooni liikmesriigi MTMi jaoks 
vajalike andmete kvaliteedi suhtes. Kui 
komisjon (Eurostat) kavatseb esitada ja 
avaldada reservatsiooni, edastab ta selle 
hiljemalt kolm tööpäeva enne kavandatavat 
avaldamiskuupäeva asjaomasele 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele. Kui küsimus 
lahendatakse pärast andmete ja 
reservatsiooni avaldamist, avaldatakse 
kohe teade reservatsiooni tagasivõtmise 
kohta.

3. Komisjon (Eurostat) võib esitada 
reservatsiooni liikmesriigi MTMi jaoks 
vajalike andmete kvaliteedi suhtes. Kui 
komisjon (Eurostat) kavatseb esitada ja 
avaldada reservatsiooni, edastab ta selle 
hiljemalt viis tööpäeva enne kavandatavat 
avaldamiskuupäeva asjaomasele 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele. Asjaomasele 
liikmesriigile antakse võimalus olukorda 
selgitada. Kui küsimus lahendatakse pärast 
andmete ja reservatsiooni avaldamist, 
avaldatakse kohe teade reservatsiooni 
tagasivõtmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon (Eurostat) võib muuta 
liikmesriikide edastatud andmeid ning 
esitada muudetud andmed koos muudatuste 
põhjendustega, kui on tõendeid, et 
liikmesriikide edastatud andmed ei ole 
vastavuses artikli 3 lõike 2 nõuetega.
Hiljemalt kolm tööpäeva enne 
kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab 
komisjon (Eurostat) asjaomasele 

4. Komisjon (Eurostat) võib muuta 
liikmesriikide edastatud andmeid ning 
esitada muudetud andmed koos muudatuste 
põhjendustega, kui on tõendeid, et 
liikmesriikide edastatud andmed ei ole 
vastavuses artikli 3 lõike 2 nõuetega.
Hiljemalt viis tööpäeva enne kavandatavat 
avaldamiskuupäeva edastab komisjon
(Eurostat) asjaomasele liikmesriigile ning 
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liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele muudetud andmed koos 
põhjendustega.

majanduspoliitika komitee esimehele 
muudetud andmed koos põhjendustega.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
8. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KARISTUSED STATISTIKA 
MANIPULEERIMISE KORRAL

KARISTUSED EBAÕIGE STATISTIKA 
ESITAMISE KORRAL

Or. en

Muudatusettepanek 22
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul 
trahvida liikmesriiki, kes kas tahtlikult või 
tõsise hooletuse tõttu on esitanud ebaõigeid 
MTMi jaoks vajalikke andmeid.

1. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul 
trahvida liikmesriiki, kes kas tahtlikult või 
tõsise hooletuse tõttu on esitanud ebaõigeid 
MTMi jaoks vajalikke andmeid või on 
nende esitamisega viivitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib teha kõiki 
uurimistoiminguid, mis on vajalikud lõikes 
1 osutatud ebaõige teabe esitamise fakti 
tuvastamiseks. Komisjon võib teha otsuse 
algatada uurimine, kui tal on tõsiseid 
viiteid ebaõige teabe esitamise kohta.
Väidetavate ebaõige teabe esitamise 
juhtude uurimisel võtab komisjon arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud märkusi.
Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon 
nõuda liikmesriigilt teabe esitamist, viia 
läbi kohapealseid kontrollkäike ja 
kontrollida MTMi jaoks vajalike andmete 
aluseks olevat statistilist teavet ja seotud 
dokumente. Kui asjaomase liikmesriigi 
seadustes nõutakse enne kohapealse 
kontrollimise toimumist kohtu luba, esitab 
komisjon selleks vajalikud taotlused.

Komisjon võib kooskõlas reeglitega viia 
läbi kõiki uurimistoiminguid, mis on 
vajalikud lõikes 1 osutatud ebaõige teabe 
esitamise fakti tuvastamiseks. Komisjon 
võib teha otsuse algatada uurimine, kui tal 
on tõsiseid viiteid ebaõige teabe esitamise 
kohta. Väidetavate ebaõige teabe esitamise 
juhtude uurimisel võtab komisjon arvesse 
asjaomase liikmesriigi esitatud märkusi.
Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon 
nõuda liikmesriigilt teabe esitamist, viia 
läbi kohapealseid kontrollkäike ja 
kontrollida MTMi jaoks vajalike andmete 
aluseks olevat statistilist teavet ja seotud 
dokumente. Kui asjaomase liikmesriigi 
seadustes nõutakse enne kohapealse 
kontrollimise toimumist kohtu luba, esitab 
komisjon selleks vajalikud taotlused.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus 
vaadata läbi otsused, millega nõukogu on 
määranud trahve vastavalt lõikele 1. Kohus 
võib määratud trahvi tühistada, 
trahvisummat vähendada või suurendada.

5. Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus 
vaadata läbi otsused, millega nõukogu on 
määranud trahve vastavalt lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 9 alusel kogutud trahvid kujutavad 
endast muud tulu, nagu on osutatud 
aluslepingu artiklis 311, ja kantakse liidu 
eelarvesse.

Artikli 9 alusel kogutud trahvid kujutavad 
endast muud tulu, nagu on osutatud 
aluslepingu artiklis 311, ja kantakse liidu 
eelarvesse. Need määratakse meetmete 
jaoks, mille eesmärk on suurendada 
eelkõige noorte tööhõivet ja parandada 
nende haridustaset.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 
artiklile 5 tagavad liikmesriikide 
statistikaasutused MTMi jaoks vajalike 
andmete nõuetekohase koordineerimise 
riigi tasandil. Kõik muud riigisisesed 
asutused annavad sellega seoses 
liikmesriigi statistikaametile aru.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada käesoleva sätte kohaldamine.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 
artiklile 5 tagavad liikmesriikide 
statistikaasutused MTMi jaoks vajalike 
andmete nõuetekohase koordineerimise 
riigi tasandil. Kõik muud riigisisesed 
asutused, sh riikide keskpangad ning 
tööhõive- ja sotsiaalstatistika eest 
vastutavad ametid, annavad sellega seoses 
liikmesriigi statistikaametile aru.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et tagada käesoleva sätte kohaldamine.

Or. en


