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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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, mis kujutab endast 
partnerlust ELi statistikaasutuse ning 
riiklike statistikaametite ja muude riiklike 
asutuste vahel, oleks jätkuvalt Euroopat 
käsitleva kvaliteetse statistika peamine 
pakkuja poliitiliste otsuste tegemisel ja 
kasutajate laiemas ringis.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 

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. Programm hõlmab 
vahendite väljatöötamist, mille tulemuseks 
peaks olema statistikaga seotud tegevuste 
prioriseerimine, Euroopa 
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asutuste vahel. statistikasüsteemi suurem paindlikkus ja 
parem suutlikkus rahuldada kasutajate 
vajadusi õigeaegselt.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

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 andmete esitajate koormust ja 
paremini kasutada piiratud ressursse liidu 
ja riiklikul tasandil. Uute meetmete
kehtestamisel peab komisjon neid 
nõuetekohaselt põhjendama ning andma 
teavet vastavalt määruse (EÜ) nr 
223/2009 artikli 14 lõikele 3. Euroopa 
statistikas pädevad olevad riiklikud
ametiasutused ja ELi statistikasutus
tagavad Euroopa statistika vastavuse 
Euroopa statistika tegevusjuhisele ning 
seda statistikat kasutavate ELi 
institutsioonide, valitsuste, piirkondlike 
asutuste, teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
avalikkuse vajadustele vastavalt üldistele 
liikmesriikidega kokku lepitud täpselt 
määratletud prioriteetidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – lõik 1

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 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, 
takistusteta ja tervena vananemine ning 
sotsiaalse kaasatuse parandamine vaesuse 
vähendamise abil).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkuda kvaliteetset statistilist teavet 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia seireks.

Pakkuda kvaliteetset statistilist teavet 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia seireks.
Uued näitajad peavad võimalikult suurel 
määral põhinema olemasoleval statistilisel 
teabel. 

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – lõik 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse andmebaas kasvu ja 
produktiivsuse mõõtmiseks.

Luuakse andmebaas kasvu mõõtmiseks.

Or. en

Selgitus
Produktiivsuse mõõtmiseks loodav andmebaas oleks kasutajatele kasulik, kuid selle loomine 
nõuaks palju ressursse andmete koostajatelt, mis ei ole kooskõlas koormuse vähendamise 
nõudega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – lõik 2 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjakohase aruandluse ja statistiliste 
mõistete ühtlustamine. 

Or. en

Selgitus
Selle tulemuseks on andmete esitajate koormuse vähendamine ja haldusandmete kasutamise 
tõhususe suurendamine. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – lõik 2 – taane 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arendatakse välja kontseptuaalne 
raamistik elukvaliteedi ja heaolu 
mõõtmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 2.1 – lõik 3 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse eluaseme ja sellega seotud 
statistika kõigi liikmesriikide kohta.

Luuakse eluaseme (k.a juurdepääsetavuse)
ja sellega seotud statistika kõigi 
liikmesriikide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – lõik 2

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 puuetega inimesed ning
migratsioon), tööturg, haridus ja koolitus
(sealhulgas noorte õppimisega seotud 
liikuvus), kultuur, füüsiline aktiivsus, 
elukvaliteet, ohutus, puuded ning 
takistusteta keskkond ja teenused, 
tarbimine, vaba liikumine ja ühtne turg, 
noorte liikuvus, tehnoloogiline 
innovatsioon ja uued elustiilivalikud.

Or. en



PE483.792v01-00 8/9 PA\894585ET.doc

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.2 – lõik 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutakse statistikat ohutuse, tervise ja
puuete kohta.

Pakutakse statistikat ohutuse, tervise,
puuete, sealhulgas juurdepääsetavuse
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I peatükk – punkt 3.3 – lõik 6 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II peatükk – punkt 3 – lõik 1 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurendatakse ühtlustatud metoodika 
(sealhulgas segalähenemine
andmekogumisele) ja ühtlustatud 
metaandmete kasutamist ja kättesaadavust.

Metoodikastandardite arendamine, selleks 
et suurendada ühtlustatud metoodika 
(sealhulgas segalähenemine 
andmekogumisele) ja ühtlustatud 
metaandmete kasutamist ja kättesaadavust.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – II peatükk – punkt 5 – lõik 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakutakse kasutajate vajadusele vastavat 
koolitust.

Pakutakse kasutajate ja kodanike
vajadusele vastavat koolitust.

Or. en


