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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta 
ühenduses
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0155),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0086/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Selleks et võidelda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 10 kohaselt 
tulemuslikult diskrimineerimisega soo, 
rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel, 
on vaja võrreldavat, usaldusväärset ja 
objektiivset statistikat töötavate isikute, 
töötute isikute ja tööturult välja jäävate 
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isikute kohta, austades samal ajal 
statistiliste andmete konfidentsiaalsust, 
eraelu puutumatust ja isikuandmete 
kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjonil peaks vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290 olema 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendada või muuta teatavaid määruse
(EÜ) nr 577/98 mitteolemuslikke üksikasju 
seoses lisaküsimustike sisu, määratluste 
ning tehnika ja käsitusviiside arenguga 
kaasnevate kohandustega muutujate 
loendis. Lisaks sellele peaks komisjonil 
olema õigus vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, et kiita heaks struktuuriliste 
muutujate loend, sealhulgas valimi 
minimaalne suurus ja vaatluse sagedus.

(5) Komisjonil peaks vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290 olema 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendada või muuta teatavaid määruse
(EÜ) nr 577/98 mitteolemuslikke üksikasju 
seoses lisaküsimustike sisu, määratluste 
ning tehnika ja käsitusviiside arenguga 
kaasnevate kohandustega muutujate 
loendis. Lisaks sellele peaks komisjonil 
olema õigus vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, et kiita heaks struktuuriliste 
muutujate loend, sealhulgas valimi 
minimaalne suurus ja vaatluse sagedus, ja 
et samuti kiita heaks kasutatavad 
kontrollivõtted, muutujate 
kodifitseerimine ja tööhõiveseisundit 
käsitlevate küsimuste sõnastuspõhimõtete 
loend.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna tööjõuvaatluse lisaküsimustikel 
on ELi poliitika toetamisel suur tähtsus, 

(8) Kuna tööjõuvaatluse lisaküsimustikel 
on ELi poliitika toetamisel suur tähtsus, 
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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.

toimub ELi poolne lisaküsimustike 
rakendamise rahastamises osalemine 
toetuste andmise menetluste abil ilma 
toetustaotluste esitamiseta vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.
oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)1 artikli 128 
lõike 1 teisele lõigule. Toetusi antakse
lisaküsimustike tegeliku rakendamise 
eeldusel 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.

_____________
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkti a kaheteistkümnes 
taane asendatakse järgmisega:
„ - (vabatahtlik teave) sünniriik [...], 
rassiline või etniline päritolu, usund või 
veendumus, puue, seksuaalne sättumus”

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmise 
tekstiga:

a) lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 7c vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad määratlusi ning tehnika ja 
käsitusviiside arenguga kaasnevaid 
kohandusi muutujate loendis.

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 7c vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad määratlusi ning tehnika ja 
käsitusviiside arenguga kaasnevaid 
kohandusi muutujate loendis, välja arvatud 
muudatuste puhul, mis on seotud 
vabatahtlikult esitatava teabega.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 7c vastu delegeeritud õigusakte, 
millega võidakse määrata lõikes 1 
täpsustatud vaatlustunnuste hulgast 
kindlaks muutujate (edaspidi
„struktuurilised muutujad”) loend, valimi 
minimaalne suurus ja vaatluse sagedus, 
mida tuleb vaadelda üksnes aasta 
keskmistena 52 nädala kohta, mitte kvartali 
keskmistena.

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas
artikliga 7c vastu delegeeritud õigusakte, 
millega võidakse määrata lõikes 1 
täpsustatud vaatlustunnuste hulgast 
kindlaks muutujate (edaspidi
„struktuurilised muutujad”) loend, valimi 
minimaalne suurus ja vaatluse sagedus, 
mida tuleb vaadelda üksnes aasta
keskmistena 52 nädala kohta, mitte kvartali 
keskmistena. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 7c vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad kasutatavate 
kontrollivõtete, muutujate kodifitseerimise 
ning tööhõiveseisundit puudutavate 
küsimuste sõnastuspõhimõtete loendi 
eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktide abil 
vastu eeskirjad, mis käsitlevad 
kasutatavaid kontrollivõtteid, muutujate 
kodifitseerimist ning tööhõiveseisundit 
käsitlevate küsimuste sõnastuspõhimõtete 
loendit. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 4 jäetakse välja. b) lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 

Kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 128 lõike 1 teise lõiguga
võib EL anda rahalist toetust Euroopa 
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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)].

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, [COM(2011) 
609 (lõplik)]. Toetused võidakse anda 
ühekordsete maksetena ja nende 
eelduseks on tingimus, et liikmesriigid 
osalevad täiel määral lisaküsimustike 
rakendamises.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 577/98
Artikkel 7 c – lõige 3 c (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 delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase ajavahemiku 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



PR\937980ET.doc 11/11 PE513.078v01-00

ET


