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Muudatusettepanek 15
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Kindlad empiirilised andmed ja 
statistika on eelkõige strateegia „Euroopa 
2020” taustal väga olulised, et mõõta 
edusamme ning hinnata liidu poliitika ja 
programmide tõhusust. 

Or. en

Muudatusettepanek 16
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealuse määruse kohaselt tuleb 
Euroopa statistikaprogrammis esitada 
raamistik Euroopa statistika arendamiseks, 
tootmiseks ja levitamiseks, peamised 
valdkonnad ning kavandatud tegevuste 
eesmärgid maksimaalselt viieks aastaks. 
Euroopa statistikaprogrammis sätestatakse 
Euroopa Liidu tegevuste läbiviimiseks 
vajalikku teavet käsitlevad prioriteedid. 
Neid võrreldakse nõutava statistika 
esitamiseks liidu ja liikmesriikide tasandil 
vajalike ressurssidega ning 
andmeesitamiskoormuse ja 
andmeesitajatele tekkivate kuludega.

(2) Kõnealuse määruse kohaselt tuleb 
Euroopa statistikaprogrammis esitada 
raamistik Euroopa statistika arendamiseks, 
tootmiseks ja levitamiseks, peamised 
valdkonnad ning kavandatud tegevuste 
eesmärgid maksimaalselt viieks aastaks. 
Euroopa statistikaprogrammis sätestatakse 
Euroopa Liidu tegevuste läbiviimiseks 
vajalikku teavet käsitlevad prioriteedid. 
Neid tuleb võrrelda nõutava statistika 
esitamiseks liidu ja liikmesriikide tasandil 
vajalike ressurssidega ning 
andmeesitamiskoormuse ja 
andmeesitajatele tekkivate kuludega, 
sealjuures tuleb eriti tähelepanu pöörata 
kulutasuvusele.

Or. de
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Muudatusettepanek 17
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Programmi rakendamine peaks 
andma võimaluse koostada ühtlustatud 
Euroopa statistika, mis aitaks Euroopa 
tasandil arendada, toota ja levitada ühtset, 
võrreldavat ja usaldusväärset statistilist
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealuse programmi alusel arendatav,
toodetav ja levitatav statistika peab kaasa 
aitama Euroopa Liidu poliitikavaldkondade 
rakendamisele, mida on kajastatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus, Euroopa 2020. 
aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegias ning muudes 
poliitikavaldkondades, mida on käsitletud 
komisjoni strateegilistes prioriteetides 
aastateks 2010–2014 (nt tugevdatud ja 
integreeritud majandusjuhtimine, 
kliimamuutused, majanduskasv ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus, kodanike Euroopa 
ja üleilmastumine), ning statistikat tuleks 
edendada programmi raames rahastatavate 
meetmetega, kui Euroopa Liis saab 
pakkuda selget lisaväärtust.

(4) Kõnealuse programmi alusel arendatav, 
toodetav ja levitatav kvaliteetne statistika 
on tõenditel põhineva otsuste tegemiseks
väga oluline ja peab kaasa aitama Euroopa 
Liidu poliitikavaldkondade rakendamisele, 
mida on kajastatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingus, tööhõive ja 
majanduskasvu strateegias „Euroopa 
2020” ning muudes poliitikavaldkondades, 
mida on käsitletud komisjoni strateegilistes 
prioriteetides aastateks 2010–2014 (nt 
tugevdatud ja integreeritud 
majandusjuhtimine, kliimamuutused, 
majanduskasv ja sotsiaalne ühtekuuluvus, 
kodanike Euroopa ja üleilmastumine), ning 
statistikat tuleks edendada programmi 
raames rahastatavate meetmetega, kui 
Euroopa Liit saab pakkuda selget 
lisaväärtust
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Majanduskriisiga lõppenud 
ülemaailmset finantskriisi arvesse võttes 
tuleb statistika abil eelkõige uurida mõju 
töötajatele ja töökohtadele.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kvaliteetne statistika on hädavajalik 
ka selleks, et kodanikud mõistaksid ELi 
olemust ja osaleksid demokraatia 
protsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Lisaks tuleb statistika abil eelkõige 
uurida riikide ja kolmiku vaheliste 
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ülemaailmse finants- ja majanduskriisi 
lahendamist käsitlevate kokkulepete 
alusel ELi poolt võetud meetmete mõju 
töötajatele ja kodanikele. Selleks tuleb 
statistilisi andmeid koguda nii, et oleksid 
näha arengud erinevates liikmesriikides, 
nt töötus, töökoha vahetus, 
sotsiaaltoetuste suurus ja muutumine, 
töökohtade arv ja kvaliteet, töökoha 
vahetamisest põhjustatud ruumilised 
muutused liikmesriikides, ELis, liikumine 
EList välja, liikumine ELi, 
palgastruktuuri, täiendõppe muudatused.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Neljandaks, eelarvelised piirangud nii 
riiklikul kui ka Euroopa tasandil ning 
vajadus vähendada ettevõtete ja kodanike 
koormust muudavad olukorra veelgi 
keerulisemaks.

– Neljandaks, eelarvelised piirangud nii 
riiklikul kui ka Euroopa tasandil muudavad 
olukorra veelgi keerulisemaks.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleks ette näha programmis 
osalemise võimalus Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
liikmesriikidele, kes osalevad Euroopa 

välja jäetud



AM\898342ET.doc 7/36 PE487.671v01-00

ET

Majanduspiirkonnas (edaspidi 
„EFTA/EMP riigid”). Tuleks ette näha ka 
programmis osalemise võimalus teistele 
riikidele, eelkõige Euroopa Liidu 
naaberriikidele ning riikidele, kes 
taotlevad Euroopa Liidu liikmeks saamist, 
kandidaatriikidele ja ühinejariikidele.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega on teostatud 
eelhindamine, et käesoleva määrusega 
asutatud programmi puhul keskendutaks 
eesmärkide tõhusale saavutamisele ning et 
alates kavandamisetapist võetaks arvesse 
eelarvelisi piiranguid. Programmi raames 
võetud meetmete väärtuse ja mõju üle 
tuleks teostada regulaarset järelevalvet ja 
neid tuleks regulaarselt hinnata, sealhulgas 
välishindajate poolt. Programmi 
hindamiseks tuleks sõnastada mõõdetavad 
eesmärgid ja töötada välja näitajad.

(14) Kooskõlas usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõttega on teostatud 
eelhindamine, et käesoleva määrusega 
asutatud programmi puhul keskendutaks 
eesmärkide tõhusale saavutamisele ning et 
alates kavandamisetapist võetaks arvesse 
eelarvelisi piiranguid. Programmi raames 
võetud meetmete väärtuse ja mõju üle 
tuleks teostada regulaarset järelevalvet ja 
neid tuleks regulaarselt hinnata, sealhulgas 
välishindajate poolt, ning tulemuste põhjal 
tuleb teha vajalikud järeldused. 
Programmi hindamiseks tuleks sõnastada 
mõõdetavad eesmärgid ja töötada välja 
näitajad.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevaga kehtestatakse ajavahemikuks 
2013–2017 Euroopa statistikaprogramm 
(edaspidi „programm”).

Käesolevaga kehtestatakse ajavahemikuks 
2013–2017 Euroopa statistikaprogramm 
(edaspidi „programm”). Programm on 
toodud lisas.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm kujutab endast lisaväärtust, 
tagades Euroopa statistika keskendumise 
teabele, mida on vaja ELi 
poliitikavaldkondade kavandamiseks, 
rakendamiseks, seireks ja hindamiseks. 
Lisaks panustatakse sellega ressursside 
tõhusale kasutamisele, toetades meetmeid, 
mis oluliselt aitavad kaasa ühtlustatud, 
võrreldava ja usaldusväärse statistilise 
teabe arendamisele. tootmisele ja 
levitamisele.

Programm kujutab endast lisaväärtust, 
tagades Euroopa statistika keskendumise 
teabele, mida on vaja ELi 
poliitikavaldkondade kavandamiseks, 
rakendamiseks, seireks ja hindamiseks. 
Lisaks panustatakse sellega ressursside 
tõhusale kasutamisele, toetades meetmeid, 
mis oluliselt aitavad kaasa ühtlustatud, 
võrreldava ja usaldusväärse statistilise 
teabe arendamisele, tootmisele ja 
levitamisele ühetaoliste standardite ja 
ühtsete kvaliteedi hindamise kriteeriumide 
alusel, milleks on eelkõige olulisus, 
õigsus, õigeaegsus, kättesaadavus ja 
sidusus.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on, et Euroopa 
statistikasüsteem oleks kvaliteetse
Euroopat käsitleva statistika peamine 
pakkuja.

1. Programmi üldeesmärk on tagada ja 
edendada Euroopa statistikasüsteemi
kvaliteeti Euroopat käsitleva statistika 
peamise pakkujana.

Or. de

Muudatusettepanek 28
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on, et Euroopa 
statistikasüsteem oleks kvaliteetse 
Euroopat käsitleva statistika peamine 
pakkuja.

1. Programmi üldeesmärk on, et Euroopa 
statistikasüsteem jääks 
poliitikakujundajatele, avaliku halduse 
teenuste osutajatele, ettevõtjatele, 
kodanikele ja teistele kasutajatele
kvaliteetse Euroopa statistika peamiseks 
avalikuks pakkujaks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmi täidesaatmiseks loodavate 
statistikameetmete puhul tuleb arvestada 
riiklike statistikaasutuste ja komisjoni 
kasutada olevaid ressursse ja 
vastamiskoormust;

Or. fi
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Muudatusettepanek 30
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Eesmärk 4: tagada selliste vahendite 
arendamine ja rakendamine, mille alusel 
luuakse statistikaalasele tegevusele uued 
prioriteedid, et parandada Euroopa 
statistikasüsteemi paindlikkust, ning 
tõstetakse sellise süsteemi võimet vastata 
õigeaegselt kasutajate muutuvatele 
vajadustele.

Or. fi

Muudatusettepanek 31
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas artiklis sätestatud eesmärke 
on täpsustatud lisas, kus on esitatud ka 
näitajad programmi seireks ja 
rakendamiseks. Määruse (EÜ) nr 223/2009 
kohaselt peavad eesmärgid vastama iga-
aastastele üksikasjalikele kavadele, mis 
sisaldavad protsessi olulise osana 
prioriteetide seadmise mehhanismi. 
Eesmärgid saavutatakse tihedas ja 
koordineeritud koostöös Euroopa 
statistikasüsteemi sees, mis kujutab endast 
partnerlust ELi statistikaasutuse ning 
riiklike statistikaametite ja muude riiklike 
asutuste vahel.

3. Käesolevas artiklis sätestatud eesmärke 
on täpsustatud lisas, kus on esitatud ka 
näitajad programmi seireks ja 
rakendamiseks. Määruse (EÜ) nr 223/2009 
kohaselt peavad eesmärgid vastama iga-
aastastele üksikasjalikele kavadele, mis 
sisaldavad protsessi olulise osana 
prioriteetide seadmise mehhanismi. 
Eesmärgid saavutatakse tihedas ja 
koordineeritud koostöös Euroopa 
statistikasüsteemi sees, mis kujutab endast 
partnerlust ELi statistikaasutuse ning 
riiklike statistikaametite ja muude riiklike 
asutuste vahel. Programm peaks tagama 
asjakohaste vahendite väljatöötamise, et 
seada statistikaga seotud tegevus
esikohale ning suurendada Euroopa 
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statistikasüsteemi kvaliteeti ja 
paindlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa statistika peab teenima 
kasutajate, poliitikakujundajate, 
ametnike, teadlaste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, ettevõtjate ja laia 
avalikkuse huve ning olema kõikidele 
hõlpsasti kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased 
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust. Riikide ametiasutused ja 
ELi statistikaasutus tagavad Euroopa 
statistika vastavuse Euroopa 
kvaliteedistandarditele ning seda statistikat 

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased 
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
koormust, et kasutada paremini liidu ja 
liikmesriikide piiratud ressursse. Riikide 
ametiasutused ja ELi statistikaasutus 
tagavad Euroopa statistika vastavuse 
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kasutavate ELi institutsioonide, valitsuste, 
piirkondlike asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele.

Euroopa kvaliteedistandarditele ning seda 
statistikat kasutavate ELi institutsioonide, 
valitsuste, piirkondlike asutuste, 
teadusasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja avalikkuse 
vajadustele. Valitud prioriteedid 
määratakse kindlaks kokkuleppel 
liikmesriikidega. Lisaks peab komisjon 
uute meetmete kehtestamisel seda 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
põhjendama ja esitama õigeaegselt kogu 
vastava teabe.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased 
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust. Riikide ametiasutused ja 
ELi statistikaasutus tagavad Euroopa 
statistika vastavuse Euroopa 
kvaliteedistandarditele ning seda statistikat 
kasutavate ELi institutsioonide, valitsuste, 
piirkondlike asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele.

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased 
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust. Riikide ametiasutused ja 
ELi statistikaasutus tagavad Euroopa 
statistika vastavuse Euroopa 
kvaliteedistandarditele ning seda statistikat 
kasutavate ELi institutsioonide, valitsuste, 
piirkondlike asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele. Prioriteetide 
seadmise abil tuleb püüda tasakaalustada 
uutest statistikanõuetest tulenevaid
lisakulusid, vähendades olemasolevaid
statistikanõudeid, ning see peab toimuma 
tihedas koostöös liikmesriikidega. 
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Kavandades uusi meetmeid või suuri 
muudatusi praeguses statistikas, esitab 
komisjon Euroopa statistikat puudutava 
määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 14 
punktis 3 nimetatud põhjendused. 
Liikmesriikide statistikaasutuste ja ELi 
statistikaameti koostööd rahvusvahelisel 
tasandil toimivate statistikaorganitega
tuleb tihendada, et tagada ennekõike 
statistika järjekindlus ja 
võrdluskõlbulikkus.

Or. fi

Muudatusettepanek 35
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust. Riikide ametiasutused ja 
ELi statistikaasutus tagavad Euroopa 
statistika vastavuse Euroopa 
kvaliteedistandarditele ning seda statistikat 
kasutavate ELi institutsioonide, valitsuste, 
piirkondlike asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele.

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud ja võrreldavat 
Euroopa statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine, järgides terviklikkuse, 
sõltumatuse ja vastutuse põhimõtteid. 
Tuleb võtta asjakohased meetmed, 
tagamaks hea koordineerituse ja tõhusa 
prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust ning tagada piiratud 
ressursside võimalikult tõhus kasutamine 
ELi ja liikmesriikide tasandil. Riikide 
ametiasutused ja ELi statistikaasutus 
tagavad Euroopa statistika vastavuse 
Euroopa kvaliteedistandarditele ning seda 
statistikat kasutavate ELi institutsioonide, 
valitsuste, piirkondlike asutuste, 
teadusasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja avalikkuse 
vajadustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased 
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust. Riikide ametiasutused ja 
ELi statistikaasutus tagavad Euroopa 
statistika vastavuse Euroopa 
kvaliteedistandarditele ning seda statistikat 
kasutavate ELi institutsioonide, valitsuste, 
piirkondlike asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele.

Programmi rakendatakse Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud põhimõtete 
kohaselt eesmärgiga toota ja levitada 
kvaliteetset ja ühtlustatud Euroopa 
statistikat ning tagada Euroopa 
statistikasüsteemi kui terviku nõuetekohane 
toimimine. Tuleb võtta asjakohased 
meetmed, tagamaks hea koordineerituse ja 
tõhusa prioriteetide seadmise ESSi sees, et 
vähendada statistiliste andmete esitajate 
halduskoormust. Riikide ametiasutused ja 
ELi statistikaasutus tagavad Euroopa 
statistika vastavuse Euroopa 
kvaliteedistandarditele ning seda statistikat 
kasutavate ELi institutsioonide, valitsuste, 
piirkondlike asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele, kooskõlas Euroopa 
statistika vaba ja läbipaistva 
kättesaadavuse põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamiseks eraldatav 
kogusumma on 299,4 miljonit eurot, 

1. Usaldusväärse, võrreldava ja 
kulutõhusa statistika tagamiseks on
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millest 57,3 miljonit katab 
programmiperiood 2007–2013 ning 242,1 
miljonit programmiperiood 2014–2017.

eraldatav kogusumma 299,4 miljonit eurot, 
millest 57,3 miljonit katab 
programmiperiood 2007–2013 ning 242,1 
miljonit programmiperiood 2014–2017.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamiseks eraldatava 
kogusumma võib jagada ka sellisel viisil, 
et see katab riigi tasandil kvaliteetse 
statistika tootmise protsesside ja 
suutlikkuse parandamiseks vajalikud 
kulutused ning riikide statistikute 
koolitusvajadused.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamiseks võtab komisjon 
vastu iga-aastased tööprogrammid, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 
17 nõuetele ning milles on sätestatud 
taotletavad eesmärgid ja oodatavad 
tulemused.

Programmi rakendamiseks võtab komisjon 
vastu iga-aastased tööprogrammid, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 
17 nõuetele ning milles on sätestatud 
taotletavad eesmärgid ja oodatavad 
tulemused kooskõlas käesoleva määruse 
artiklis 4 osutatud eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi rakendamiseks võtab komisjon 
vastu iga-aastased tööprogrammid, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 
17 nõuetele ning milles on sätestatud 
taotletavad eesmärgid ja oodatavad 
tulemused.

Programmi rakendamiseks võtab komisjon 
vastu iga-aastased tööprogrammid, mis 
vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 
17 nõuetele ning milles on sätestatud 
taotletavad eesmärgid ja oodatavad 
tulemused. Iga-aastased tööprogrammid 
esitatakse Euroopa Parlamendile.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – sissejuhatus – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa statistikasüsteemi tööjaotus on 
järgmine: liikmesriikide ametkonnad 
vastutavad harmoniseeritud riikliku 
statistika koostamise eest ning Eurostat 
Euroopa statistika koostamise eest riiklike 
statistikaasutuste edastatud andmete 
alusel.

Or. fi

Muudatusettepanek 42
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – eesmärgid – esimene lõik – esimene taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Eesmärk 1: pakkuda kvaliteetset ja 
prioriteetidele vastavat statistilist teavet 
Euroopa Liidu poliitikavaldkondade 
arendamiseks, järelevalveks ja 
hindamiseks;

– Eesmärk 1: pakkuda väga kvaliteetset ja 
prioriteetidele vastavat statistilist teavet 
Euroopa Liidu poliitikavaldkondade 
arendamiseks, järelevalveks ja 
hindamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia on märkimisväärselt mõjutanud 
Euroopa Liidu strateegilist kava ja riikide 
poliitikat järgnevatel aastatel. Strateegia 
hõlmab mitmeid peamisi eesmärke ja 
juhtalgatusi, mille kohta peab ESS 
pakkuma statistilisi näitajaid mitmes 
valdkonnas (nt innovatsiooni, teadus- ja 
arendustegevuse tingimuste parandamine, 
tööhõive edendamine, ELi kliimamuutuste 
ja energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine 
(k.a õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
parandamine vaesuse vähendamise abil).

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud tööhõive ja majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” on 
märkimisväärselt mõjutanud Euroopa Liidu 
strateegilist kava ja riikide poliitikat 
järgnevatel aastatel. Strateegia hõlmab 
mitmeid peamisi eesmärke ja juhtalgatusi, 
mille kohta peab ESS pakkuma statistilisi 
näitajaid mitmes valdkonnas (nt 
innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse 
tingimuste parandamine, tööhõive 
edendamine, ELi kliimamuutuste ja 
energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine 
(k.a haridussüsteemist varakult lahkumise 
ärahoidmine ja kõrgharidust või 
võrdväärset kutseharidust omandavate 
noorte arvu suurendamine, 
täiskasvanuhariduse edendamine ja 
õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
parandamine vaesuse vähendamise abil, 
pöörates eriti tähelepanu puudega 
inimestele ja rahvusvähemuste hulgast 
pärinevatele inimestele).

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia on märkimisväärselt mõjutanud 
Euroopa Liidu strateegilist kava ja riikide 
poliitikat järgnevatel aastatel. Strateegia 
hõlmab mitmeid peamisi eesmärke ja 
juhtalgatusi, mille kohta peab ESS 
pakkuma statistilisi näitajaid mitmes 
valdkonnas (nt innovatsiooni, teadus- ja 
arendustegevuse tingimuste parandamine, 
tööhõive edendamine, ELi kliimamuutuste 
ja energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine 
(k.a õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
parandamine vaesuse vähendamise abil).

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud tööhõive ja majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” on 
märkimisväärselt mõjutanud Euroopa Liidu 
strateegilist kava ja riikide poliitikat 
järgnevatel aastatel. Strateegia hõlmab 
mitmeid peamisi eesmärke ja juhtalgatusi, 
mille kohta peab ESS pakkuma statistilisi 
näitajaid mitmes valdkonnas (nt 
innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse 
tingimuste parandamine, tööhõive 
edendamine, ELi kliimamuutuste ja 
energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine, 
haridussüsteemist varakult lahkujate arvu 
vähendamine, (k.a õpialane liikuvus), 
aktiivse ja tervena vananemine ning 
sotsiaalse kaasatuse parandamine vaesuses 
ja sotsiaalses tõrjutuses elavate või sellest 
ohustatud inimeste arvu vähendamise 
abil).

Or. en

Muudatusettepanek 45
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – i peatükk – punkt 1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud tööhõive ja majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” on 
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strateegia on märkimisväärselt mõjutanud 
Euroopa Liidu strateegilist kava ja riikide 
poliitikat järgnevatel aastatel. Strateegia 
hõlmab mitmeid peamisi eesmärke ja 
juhtalgatusi, mille kohta peab ESS 
pakkuma statistilisi näitajaid mitmes 
valdkonnas (nt innovatsiooni, teadus- ja 
arendustegevuse tingimuste parandamine, 
tööhõive edendamine, ELi kliimamuutuste 
ja energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine 
(k.a õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
parandamine vaesuse vähendamise abil).

märkimisväärselt mõjutanud Euroopa Liidu 
strateegilist kava ja riikide poliitikat 
järgnevatel aastatel. Strateegia hõlmab 
mitmeid peamisi eesmärke ja juhtalgatusi, 
mille kohta peab ESS pakkuma statistilisi 
näitajaid mitmes valdkonnas (nt 
innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse 
tingimuste parandamine, tööhõive 
edendamine, ELi kliimamuutuste ja 
energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine 
(k.a õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
parandamine vaesuse vähendamise abil).
Uued näitajad peavad põhinema 
peamiselt olemasolevatel statistilistel 
materjalidel.

Or. fi

Muudatusettepanek 46
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia on märkimisväärselt mõjutanud 
Euroopa Liidu strateegilist kava ja riikide 
poliitikat järgnevatel aastatel. Strateegia 
hõlmab mitmeid peamisi eesmärke ja 
juhtalgatusi, mille kohta peab ESS 
pakkuma statistilisi näitajaid mitmes 
valdkonnas (nt innovatsiooni, teadus- ja 
arendustegevuse tingimuste parandamine, 
tööhõive edendamine, ELi kliimamuutuste 
ja energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine
(k.a õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
parandamine vaesuse vähendamise abil).

2010. aasta juunis Euroopa Ülemkogul 
heakskiidetud tööhõive ja majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020” on 
märkimisväärselt mõjutanud Euroopa Liidu 
strateegilist kava ja riikide poliitikat 
järgnevatel aastatel. Strateegia hõlmab 
mitmeid peamisi eesmärke ja juhtalgatusi, 
mille kohta peab ESS pakkuma statistilisi 
näitajaid mitmes valdkonnas (nt 
innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse
tingimuste parandamine, tööhõive 
edendamine, tööelu kvaliteedi 
parandamine, ELi kliimamuutuste ja 
energiaeesmärkide täitmine, 
ressursitõhusus, haridustaseme tõstmine
(k.a õpialane liikuvus), aktiivse ja tervena 
vananemine ning sotsiaalse kaasatuse 
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parandamine vaesuse vähendamise abil).

Or. el

Muudatusettepanek 47
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – kolmas lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendatakse Euroopa 2020. aasta 
strateegia peamiste eesmärkide näitajaid 
(tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni, energia/kliimamuutuste, 
hariduse, keskkonna, sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalse kaasatuse valdkondades), mis on 
kättesaadavad Eurostati veebisaidil.

Uuendatakse strateegia „Euroopa 2020”
peamiste eesmärkide näitajaid (tööhõive, 
teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni, 
energia/kliimamuutuste, hariduse, 
keskkonna, sotsiaalkaitse ja sotsiaalse 
kaasatuse ning vaesusevastase võitluse 
valdkondades), mis on kättesaadavad 
Eurostati veebisaidil.

Or. el

Muudatusettepanek 48
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – kolmas lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uuendatakse Euroopa 2020. aasta 
strateegia peamiste eesmärkide näitajaid 
(tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni, energia/kliimamuutuste, 
hariduse, keskkonna, sotsiaalkaitse ja
sotsiaalse kaasatuse valdkondades), mis on 
kättesaadavad Eurostati veebisaidil.

Uuendatakse strateegia „Euroopa 2020”
peamiste eesmärkide näitajaid (tööhõive, 
teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni, 
energia/kliimamuutuste, hariduse, 
keskkonna, sotsiaalkaitse, sotsiaalse 
kaasatuse ja vaesuse vähendamise 
valdkondades), mis on kättesaadavad 
Eurostati veebisaidil.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – kolmas lõik – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osa- ja täistööaega eristavad 
kvalitatiivsed tööhõive näitajad ning 
kvalitatiivsed töötuse näitajad, mis 
võtavad arvesse aktiveerimispoliitikaga 
hõlmatud, nt koolitusel osalevaid inimesi. 

Or. en

Muudatusettepanek 50
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.2 – kolmas lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmisahelas võetakse kasutusele tõhus 
kvaliteedijuhtimine, mis hõlmab ka 
valitsemissektori rahanduse lähteandmeid 
ja selle aluseks olevaid andmevooge 
liikmesriikides.

Tootmisahelas võetakse kasutusele tõhus 
kvaliteedijuhtimine ja arendatakse 
üleliigseid puudujääke puudutavat 
menetlust käsitlevat andmete kvaliteedi 
tagamise raamistikku ning viiakse see 
ellu.

Or. fi

Muudatusettepanek 51
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.2 – kolmas lõik – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalsete näitajate kogum majanduse 
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juhtimise jälgimiseks tööhõive ja 
majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020” taustal.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majanduskriisi mõju, piiriüleste voogude 
kasv ja tootmisprotsesside killustumine on 
tõstnud esile vajaduse luua globaliseerunud 
tootmisele sidusam raamistik ja seda 
paremini mõõta.

Majanduskriisi sotsiaalne ja majanduslik 
mõju, piiriüleste voogude kasv ja 
tootmisprotsesside killustumine on tõstnud 
esile vajaduse luua globaliseerunud 
tootmisele sidusam raamistik ja seda 
paremini mõõta.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parandada ELi otsustajate ja laiema 
avalikkuse jaoks kättesaadavaid majanduse 
globaliseerumise ja üleilmsete 
väärtusahelate kohta käivaid näitajaid ja 
statistilist teavet.

Parandada ELi otsustajate ja laiema 
avalikkuse jaoks kättesaadavaid majanduse 
globaliseerumise ja üleilmsete 
väärtusahelate kohta käivaid näitajaid ja 
statistilist teavet. Kõnealune teave peaks 
aitama hinnata globaliseerumise 
majandus- ja sotsiaalmõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.3 – kolmas lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Globaliseerumise sotsiaal- ja 
majandusmõju, sealhulgas tööhõive ja 
elatustaseme hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE 
SUUTLIKKUS

2.1 MAJANDUSLIK JA SOTSIAALNE 
SUUTLIKKUS JA TÖÖHÕIVE

Or. de

Muudatusettepanek 56
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majanduskriis on suurendanud vajadust 
kvaliteetsete makromajanduslike näitajate 
järele, et paremini mõista ja analüüsida 
majanduse kõikumisi ning sellega 
lihtsustada otsuste tegemist. Tootmise 
järjest suurenev globaliseerumine nõuab 
sidusa raamistiku loomist, mis lihtsustab 
erinevate valdkondade statistika 

Majanduskriis on suurendanud vajadust 
kvaliteetsete makromajanduslike näitajate 
järele, et paremini mõista ja analüüsida 
majanduse kõikumisi, sotsiaalseid 
tagajärgi ja seoseid sotsiaalse rahutusega 
ning sellega lihtsustada otsuste tegemist.
Tootmise järjest suurenev globaliseerumine 
nõuab sidusa raamistiku loomist, mis 
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tõlgendamist ja integreerimist. lihtsustab erinevate valdkondade statistika 
tõlgendamist ja integreerimist.

Or. el

Muudatusettepanek 57
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendada majanduse suutlikkuse 
mõõtmist globaliseerumise, elukvaliteedi, 
keskkonnasäästlikkuse, tervise, heaolu ja
sotsiaalse ühtekuuluvuse erinevate 
mõõdetega. Luua raamistik tootmise 
globaliseerumise analüüsiks.

Täiendada majanduse suutlikkuse 
mõõtmist globaliseerumise, elukvaliteedi, 
kaupade ja teenuste kättesaadavuse, 
keskkonnasäästlikkuse, tervise, heaolu,
sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sotsiaalse 
kaasatuse erinevate mõõdetega. Luua 
raamistik tootmise globaliseerumise 
analüüsiks.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – kolmas lõik – neljas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse vähemalt kahe uue valdkonna 
satelliitkontod (nt teadus- ja 
arendustegevus, tervis, sotsiaalne 
arvepidamine).

Luuakse vähemalt kahe uue valdkonna 
satelliitkontod (nt teadus- ja 
arendustegevus, tervis, haridus, sotsiaalne 
arvepidamine, sealhulgas eluase ja 
teenuste kättesaadavus, sotsiaalne 
kaasatus).

Or. en



AM\898342ET.doc 25/36 PE487.671v01-00

ET

Muudatusettepanek 59
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – kolmas lõik – kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötatakse välja majandustulemuste 
mõõtmise kava, mis ei piirdu üksnes SKP 
vaatlemisega.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – kolmas lõik – kuues b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed esitatakse vormis, mis toob esile 
majanduskriisi mõju eri liikmesriikide 
töötajatele ja kodanikele.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – kolmas lõik – kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed valmistatakse ette vormis, mis 
toob esile majanduskriisi lahendamiseks 
võetud meetmete mõju eri liikmesriikide 
töötajatele ja kodanikele.

Or. de
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Muudatusettepanek 62
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – viies lõik – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse eluaseme ja sellega seotud 
statistika kõigi liikmesriikide kohta.

Luuakse eluaseme ja sellega seotud 
statistika kõigi liikmesriikide kohta, 
sealhulgas eluaseme taskukohasus ja 
kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.2 – kolmas lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arendatakse välja keskkonnaalase 
arvepidamise sidus süsteem 
rahvamajanduse arvepidamise nn 
satelliitkontona, mis annab teavet järgmiste 
valdkondade kohta: paisangud atmosfääri, 
looduvarade ja vee reservid, põhiliste ja 
kriitilise tähtsusega toorainete kaubandus, 
keskkonnamaksud ja kulutused 
keskkonnakaitsele, võimaluse korral ka 
keskkonnasäästlik 
majanduskasv/keskkonnaalased 
riigihanked.

Arendatakse välja keskkonnaalase 
arvepidamise sidus süsteem 
rahvamajanduse arvepidamise nn 
satelliitkontona, mis annab teavet järgmiste 
valdkondade kohta: paisangud atmosfääri, 
looduvarade ja vee reservid, põhiliste ja 
kriitilise tähtsusega toorainete kaubandus, 
keskkonnamaksud ja kulutused 
keskkonnakaitsele, võimaluse korral ka 
keskkonnasäästlik 
majanduskasv/keskkonnaalased 
riigihanked. Arendatavate 
statistikavaldkondade määramisel tuleb 
arvestada Euroopa keskkonnaalase 
arvepidamise määruse (EÜ) nr 691/2011 
eesmärke, mis puudutavad uute 
keskkonnaalase arvepidamise moodulite 
arendamist.

Or. fi
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Muudatusettepanek 64
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendada tootmisprotsessi tõhusust ja 
tulemuslikkust. Pakkuda kvaliteetset 
statistikat peamistes valdkondades, kus 
ettevõtted on tähelepanu keskmes, nt 
ettevõtlusstatistika, lühiajalised näitajad, 
investeeringud inimkapitali ja oskustesse, 
rahvusvahelised tehingud, üleilmastumine, 
ühtse turu seire , teadus- ja arendustegevus 
ja innovatsioon, turism. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata andmete kättesaadavusele 
kõrge lisaväärtusega tööstus- ja 
teenussektori puhul.

Suurendada tootmisprotsessi tõhusust ja 
tulemuslikkust. Pakkuda väga kvaliteetset 
statistikat peamistes valdkondades, kus 
ettevõtted on tähelepanu keskmes, nt 
ettevõtlusstatistika, lühiajalised näitajad, 
investeeringud inimkapitali ja oskustesse, 
rahvusvahelised tehingud, üleilmastumine, 
ühtse turu seire, teadus- ja arendustegevus 
ja innovatsioon, turism. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata andmete kättesaadavusele 
kõrge lisaväärtusega tööstus- ja 
teenussektori puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendada tootmisprotsessi tõhusust ja 
tulemuslikkust. Pakkuda kvaliteetset 
statistikat peamistes valdkondades, kus 
ettevõtted on tähelepanu keskmes, nt 
ettevõtlusstatistika, lühiajalised näitajad, 
investeeringud inimkapitali ja oskustesse, 
rahvusvahelised tehingud, üleilmastumine, 
ühtse turu seire , teadus- ja arendustegevus 
ja innovatsioon, turism. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata andmete kättesaadavusele 
kõrge lisaväärtusega tööstus- ja 
teenussektori puhul.

Suurendada tootmisprotsessi tõhusust ja 
tulemuslikkust. Pakkuda kvaliteetset 
statistikat peamistes valdkondades, kus 
ettevõtted on tähelepanu keskmes, nt 
ettevõtlusstatistika, lühiajalised näitajad, 
investeeringud inimkapitali ja oskustesse, 
rahvusvahelised tehingud, üleilmastumine, 
ühtse turu seire, teadus- ja arendustegevus 
ja innovatsioon, turism. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata andmete kättesaadavusele 
kõrge lisaväärtusega tööstus- ja 
teenussektori puhul, eelkõige rohelise 
majanduse või digitaalmajanduse 
sektoris.



PE487.671v01-00 28/36 AM\898342ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 66
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.1 – kolmas lõik – seitsmes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutakse kvaliteetset statistikat 
innovatsiooni ning teadus- ja 
arendustegevuse kesksete valdkondade 
kohta, kasutades paremini patendiregistreid 
ning uurides täiendavalt individuaalseid 
mikroandmeid ja kasutades neis statistika 
eesmärgil.

Pakutakse väga kvaliteetset statistikat 
innovatsiooni ning teadus- ja 
arendustegevuse kesksete valdkondade 
kohta, kasutades paremini patendiregistreid 
ning uurides täiendavalt individuaalseid 
mikroandmeid ja kasutades neis statistika 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.1 – kolmas lõik – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutakse kvaliteetset statistikat turismi 
pakkumise ja nõudluse kohta, optimeerides 
andmekasutust ning integreerides 
turismiandmeid paremini teiste 
valdkondadega.

Pakutakse väga kvaliteetset statistikat 
turismi pakkumise ja nõudluse kohta, 
optimeerides andmekasutust ning 
integreerides turismiandmeid paremini 
teiste valdkondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi kodanikud on paljude ELi 
poliitikavaldkondade keskmes. Sellest 
tulenevalt on nõudlus laiemas tähenduses 
sotsiaalstatistika järele suur, et hõlbustada 
otsustusprotsessi, kuid ka selleks, et aidata 
Euroopa kodanikel hinnata nende 
poliitikavaldkondade mõju oma elule.

ELi kodanikud on paljude ELi 
poliitikavaldkondade keskmes. Sellest 
tulenevalt on nõudlus laiemas tähenduses 
sotsiaalstatistika järele suur, et hõlbustada 
otsustusprotsessi ja tagada otsuste 
vastastikune sidumine 
majandusnäitajatega, kuid ka selleks, et 
aidata Euroopa kodanikel hinnata nende 
poliitikavaldkondade mõju oma elule.

Or. el

Muudatusettepanek 69
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkuda kvaliteetset statistikat 
sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus 
kodanikud on tähelepanu keskmes, näiteks 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vaesus, 
demograafilised probleemid (eelkõige 
vanemad inimesed ja migratsioon), tööturg, 
haridus ja koolitus (sealhulgas noorte 
õppimisega seotud liikuvus), kultuur, 
füüsiline aktiivsus, elukvaliteet, ohutus, 
puuded, tarbimine, vaba liikumine ja ühtne 
turg, noorte liikuvus, tehnoloogiline 
innovatsioon ja uued elustiilivalikud.

Pakkuda kvaliteetset statistikat 
sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus 
kodanikud on tähelepanu keskmes, näiteks 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vaesus, 
demograafilised probleemid (eelkõige 
vanemad ja puudega inimesed, 
rahvusvähemuste hulgast pärinevad 
inimesed, nt romad, ja migratsioon), 
tööturg, haridus ja koolitus (sealhulgas 
väikelaste haridus, täiskasvanuharidus ja 
noorte õppimisega seotud liikuvus), 
kultuur, füüsiline aktiivsus, elukvaliteet, 
sealhulgas eluase ja teenuste 
kättesaadavus, ohutus, puuded, tarbimine, 
vaba liikumine ja ühtne turg, noorte 
liikuvus, tehnoloogiline innovatsioon ja 
uued elustiilivalikud.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkuda kvaliteetset statistikat 
sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus 
kodanikud on tähelepanu keskmes, näiteks 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vaesus, 
demograafilised probleemid (eelkõige 
vanemad inimesed ja migratsioon), tööturg, 
haridus ja koolitus (sealhulgas noorte 
õppimisega seotud liikuvus), kultuur, 
füüsiline aktiivsus, elukvaliteet, ohutus, 
puuded, tarbimine, vaba liikumine ja ühtne 
turg, noorte liikuvus, tehnoloogiline 
innovatsioon ja uued elustiilivalikud.

Pakkuda väga kvaliteetset statistikat 
sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus 
kodanikud on tähelepanu keskmes, näiteks 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vaesus, puuded, 
demograafilised probleemid (eelkõige 
vanemad inimesed ja migratsioon), tööturg, 
haridus ja koolitus (sealhulgas noorte 
õppimisega seotud liikuvus), kultuur, 
füüsiline aktiivsus, elukvaliteet, ohutus, 
puuded, tarbimine, vaba liikumine ja ühtne 
turg, noorte liikuvus, tehnoloogiline 
innovatsioon ja uued elustiilivalikud.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1. peatükk – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkuda kvaliteetset statistikat 
sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus
kodanikud on tähelepanu keskmes, näiteks 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vaesus, 
demograafilised probleemid (eelkõige 
vanemad inimesed ja migratsioon), tööturg, 
haridus ja koolitus (sealhulgas noorte 
õppimisega seotud liikuvus), kultuur, 
füüsiline aktiivsus, elukvaliteet, ohutus, 
puuded, tarbimine, vaba liikumine ja ühtne 
turg, noorte liikuvus, tehnoloogiline 
innovatsioon ja uued elustiilivalikud.

Pakkuda kvaliteetset statistikat 
sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus 
kodanikud on tähelepanu keskmes, näiteks 
sotsiaalne ühtekuuluvus, vaesus,
sealhulgas ka töötavate inimeste vaesuse 
nähtus, demograafilised probleemid 
(eelkõige vanemad inimesed ja 
migratsioon), tööturg, töötus, haridus ja 
koolitus (sealhulgas noorte õppimisega 
seotud liikuvus), kultuur, füüsiline 
aktiivsus, elukvaliteet, ohutus, puuded, 
tarbimine, vaba liikumine ja ühtne turg, 
noorte liikuvus, tehnoloogiline 
innovatsioon ja uued elustiilivalikud.
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Or. el

Muudatusettepanek 72
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – kolmas lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutakse statistikat töökohtade iseloomu 
ja kvaliteedi kohta: osa- ja täistööaega 
eristavad kvalitatiivsed tööhõive näitajad 
ning kvalitatiivsed töötuse näitajad, mis 
võtavad arvesse aktiveerimispoliitikaga 
hõlmatud, nt koolitusel osalevaid inimesi.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Karima Delli
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – kolmas lõik – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutakse statistikat inimväärse ja 
taskukohase eluaseme kättesaadavuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – kolmas lõik – seitsmes taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse elukvaliteedi näitajad ühiskonna 
arengu mõõtmiseks.

Luuakse elukvaliteedi näitajad, sealhulgas 
eluase ja teenuste kättesaadavus,
ühiskonna arengu mõõtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkuda kvaliteetset keskkonnastatistikat, 
et toetada ELi poliitika kujundamist.

Pakkuda väga kvaliteetset 
keskkonnastatistikat, et toetada ELi 
poliitika kujundamist.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.3 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkuda kvaliteetset energia- ja 
transpordistatistikat, et toetada ELi 
poliitikat.

Pakkuda väga kvaliteetset energia- ja 
transpordistatistikat, et toetada ELi 
poliitikat.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.3 – üheksas lõik – kolmas taane
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodetakse ja levitatakse statistikat 
transpordiohutuse, reisijate liikuvuse, 
maanteeliikluse mõõtmise ja intermodaalse 
kaubaveo kohta.

Toodetakse ja levitatakse statistikat 
transpordiohutuse, reisijate liikuvuse ja eri 
transpordiliikide kättesaadavuse, 
maanteeliikluse mõõtmise ja intermodaalse 
kaubaveo kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.3 – üheksas lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodetakse ja levitatakse statistikat 
transpordiohutuse, reisijate liikuvuse, 
maanteeliikluse mõõtmise ja intermodaalse 
kaubaveo kohta.

Toodetakse ja levitatakse statistikat 
transpordiohutuse ja transpordi 
kättesaadavuse, reisijate liikuvuse, 
maanteeliikluse mõõtmise ja intermodaalse 
kaubaveo kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa statistikasüsteemil on üks suur 
väljakutse: kuidas tagada kvaliteetne 
Euroopa statistika, mis täidab suureneva 
vajaduse statistika järele, kontekstis, kus 
liikmesriikide eelarved vähenevad ja 
inimressursid ei suurene ei komisjonis ega 
ka liikmesriikides. Pidades silmas 
ressursside piiratust nii Euroopa kui ka 
liikmesriikide tasandil, on oluline 

Euroopa komisjon teeb algatusi 
statistikavaldkondi puudutavate nõuete 
vähendamiseks. Euroopa 
statistikasüsteemil on üks suur väljakutse: 
kuidas tagada kvaliteetne Euroopa 
statistika, mis täidab suureneva vajaduse 
statistika järele, kontekstis, kus 
liikmesriikide eelarved vähenevad ja 
inimressursid ei suurene ei komisjonis ega 
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tugevdada prioriteetide seadmise ja 
lihtsustamise meetmeid, mis nõuavad 
pühendumist kõigilt ESSi partnereilt. Iga-
aastaste tööprogrammide olulise osana on 
võetud kasutusele prioriteetide seadmise 
mehhanism ja seda rakendatakse kogu ESP 
2013–2017 jooksul. Mehhanism sisaldab 
muu hulgas statistikanõuete iga-aastast 
läbivaatamist, mis asendab 
haldusmehhanismi strateegilise 
lähenemisviisiga, mis arvestab kasutajate, 
tootjate ja vastajate huve.

ka liikmesriikides. Pidades silmas 
ressursside piiratust nii Euroopa kui ka 
liikmesriikide tasandil, on oluline 
tugevdada prioriteetide seadmise ja 
lihtsustamise meetmeid, mis nõuavad 
pühendumist kõigilt ESSi partnereilt. Iga-
aastaste tööprogrammide olulise osana on 
võetud kasutusele prioriteetide seadmise 
mehhanism ja seda rakendatakse kogu ESP 
2013–2017 jooksul. Ettevalmistamisel 
tuleb võtta arvesse ka negatiivsete 
prioriteetide määramist. Mehhanism 
sisaldab muu hulgas statistikanõuete iga-
aastast läbivaatamist, mis asendab 
haldusmehhanismi strateegilise 
lähenemisviisiga, mis arvestab kasutajate, 
tootjate ja vastajate huve.

Or. fi

Muudatusettepanek 80
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võtta järk-järgult kasutusele ESSi 
ärimudel, mis võimaldab ELi statistika 
integreeritumat tootmist; ühtlustada ja 
standardida statistika tootmismeetodeid ja 
metaandmeid; suurendada horisontaalset 
(statistikavaldkondade vahel) ja 
vertikaalset (ESSi partnerite vahel) 
statistika tootmise protsessi integreeritust 
ESSis, pidades silmas subsidiaarsuse 
põhimõtet; kasutada ja integreerida 
erinevaid andmeallikaid; toota 
mitmeotstarbelist statistikat.

Võtta järk-järgult kasutusele ESSi 
ärimudel, mis võimaldab ELi statistika 
integreeritumat tootmist; ühtlustada ja 
standardida statistika tootmismeetodeid ja 
metaandmeid; suurendada horisontaalset 
(statistikavaldkondade vahel) ja 
vertikaalset (ESSi partnerite vahel) 
statistika tootmise protsessi integreeritust 
ESSis, pidades silmas subsidiaarsuse 
põhimõtet; kasutada ja integreerida 
erinevaid andmeallikaid; toota 
mitmeotstarbelist statistikat. Parandada 
andmete esitamise kiirust või koguda 
andmeid sagedamini.

Or. de
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Muudatusettepanek 81
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3 – teine lõik – üheteistkümnes a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parandatakse vajaliku teabe esitamist, st 
esitatakse taustteave andmete kogumise ja 
andmete kvaliteedi ning kasutatud 
meetodite kohta, et kasutajatel oleks 
võimalik kogutud andmeid paremini 
mõista.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. peatükk – punkt 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teha ESS esimeseks ELi statistika 
andmeallikaks kõikidele kasutajatele, 
eelkõige avaõiguslikele ja erasektori 
otsustajatele, pakkudes kvaliteetset 
statistilist teavet, mis põhineb Euroopa 
statistikale vaba juurdepääsu põhimõttel.

Teha ESS esimeseks ELi statistika 
andmeallikaks kõikidele kasutajatele, 
eelkõige avaõiguslikele ja erasektori 
otsustajatele, pakkudes kvaliteetset 
statistilist teavet, mis põhineb Euroopa 
statistikale vaba ja lihtsa juurdepääsu 
põhimõttel.

Or. el

Muudatusettepanek 83
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 4 – kuues lõik – seitsmes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendatakse mikroandmekogumite Suurendatakse mikroandmekogumite 
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pakkumist statistiliseks uurimistööks. pakkumist statistiliseks uurimistööks ja 
tehakse andmed teadlastele hõlpsamini 
kättesaadavaks.

Or. de


