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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tuleks luua usaldusväärne kord 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse jaoks vajalike andmete (edaspidi
„MTMi jaoks vajalikud andmed”) 
koostamise, järelevalve ja avaldamise jaoks 
ning samuti nende aluseks oleva statistilise 
teabe pidevaks täiustamiseks kooskõlas 
komisjoni Euroopa statistika 
kvaliteedijuhtimise raamistikuga4.
Komisjoni loodud makromajandusliku 
statistika direktorite töörühm on
asjakohane eksperdirühm toetamaks 
komisjoni (Eurostat) MTMi jaoks vajalike 
andmete tõhusa kvaliteedijärelevalve 
rakendamisel.

(5) Tuleks luua usaldusväärne kord 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse jaoks vajalike andmete (edaspidi
„MTMi jaoks vajalikud andmed”) 
koostamise, järelevalve ja avaldamise jaoks 
ning samuti nende aluseks oleva statistilise 
teabe pidevaks täiustamiseks kooskõlas 
komisjoni Euroopa statistika 
kvaliteedijuhtimise raamistikuga4.
Komisjoni loodud makromajandusliku 
statistika direktorite töörühm ja Euroopa 
sotsiaalstatistika valdkonna juhid on
asjakohased eksperdirühmad toetamaks 
komisjoni (Eurostat) MTMi jaoks vajalike 
andmete tõhusa kvaliteedijärelevalve 
rakendamisel.

_____________ _____________
4 KOM(2005) 217 (lõplik) ja KOM(2011) 
211 (lõplik).

4 COM(2005)217 final ja COM(2011)211
final.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on kahtlusi MTMi jaoks vajalike 
andmete kogumise ja nende edastamise 
eeskirjade nõuetekohase rakendamise 
suhtes, nõuab asjaomane liikmesriik 

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

komisjonilt (Eurostat) selgitust. Komisjon 
uurib küsimust viivitamata ja edastab oma 
selgitused asjaomasele liikmesriigile, 
komisjoni loodud makromajandusliku 
statistika ja sotsiaalstatistika asjaomastele 
eksperdirühmadele, kõigile teistele 
liikmesriikidele ja avalikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 ja nõukogu otsusega 
2000/98/EÜ7 a loodud tööhõivekomiteele
kontrollkäikude tulemustest ja esitab ka 
asjaomase liikmesriigi tehtud märkused 
nende tulemuste kohta. Pärast seda, kui 
aruanded on koos asjaomaste 
liikmesriikide märkustega 
majanduspoliitika komiteele, 
tööhõivekomiteele ja Euroopa Parlamendi 
asjaomastele 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.

7 a Nõukogu 24. jaanuari 2000. aasta 
otsus 2000/98/EÜ, millega asutatakse 
tööhõivekomitee (ELT L 29, 4.2.2000, lk 
21).

Or. en

Muudatusettepanek 4
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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 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee esimehele muudetud andmed koos 
põhjendustega.

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 või 
kui liikmesriigi edastatud andmed ei ole 
täielikud. Hiljemalt kolm tööpäeva enne 
kavandatavat avaldamiskuupäeva edastab 
komisjon (Eurostat) asjaomasele 
liikmesriigile ning majanduspoliitika 
komitee ja tööhõivekomitee esimeestele
muudetud andmed koos põhjendustega.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud tulu 
eraldatakse liikmesriikide riiklike 
reformikavade ja nende tagajärgede 
rahastamiseks osana Euroopa poolaasta 
tsüklist, eesmärgiga muuta 
majanduslikud, tööhõivealased ja 
sotsiaalsed kõrvalekalded euroalas 
võimalikult väikeseks.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 15

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon (Eurostat) annab Euroopa
Parlamendile ja nõukogule regulaarselt aru 
komisjoni (Eurostati) tegevuse kohta 
käesoleva määruse rakendamiseks.

Komisjon (Eurostat) annab Euroopa
Parlamendi asjaomastele komisjonidele ja
nõukogule regulaarselt aru komisjoni
(Eurostati) tegevuse kohta käesoleva 
määruse rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kohaldatud järelevalveprotsessi 
sobivus ja tulemuslikkus MTMi jaoks 
vajalike andmete läbivaatamisel või 
lisamisel. 
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Or. en


