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Muudatusettepanek 18
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Vajadus võtta integreeritult arvesse 
keskkonda ja majandust tõusetub tänu 
olulistele funktsioonidele, mida keskkond 
täidab majanduslikus tulemuslikkuses 
ning inimeste heaolu loomisel. Nende 
funktsioonide hulka kuuluvad looduslike 
ressursside andmine tootmise ja tarbimise 
käsutusse, jäätmete neutraliseerimine 
keskkonna poolt ning igapäevased 
keskkonnateenused inimeste igapäevaseks 
eluks ja muudeks mugavusteks. 
Tavapärane riiklik arvepidamine on neid 
funktsioone arvestanud ainult osaliselt, 
keskendudes tehingutele turul ning 
näitajatele, mis kajastavad tähtsaid 
tegureid heaolu loomisel, kuid ei mõõda 
heaolu ennast.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Looduslike ressursside nappus on 
aga hakanud ohustama majandusliku 
tootlikkuse jätkusuutlikkust ning tootmine 
ja tarbimine võivad kahjustada keskkonna 
kvaliteeti, koormates looduslikud 
neeldajad jäätmete ja saasteainetega üle. 
Jättes arvestamata looduslike ressursside 
kasutamise kulud üksikisiku ja ühiskonna 
tasandil ning keskkonnaseisundi 
halvenemise, võib tavapärane 
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arvepidamine anda ebaõigeid edusignaale 
otsustajatele, kes võivad seetõttu suunata 
ühiskonna mittesäästva arengu 
rööbastele.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Keskkonnamajandusliku 
arvepidamise kasutuselevõtt on oluline, 
kuid see ei tohi asendada SKP suhtes 
alternatiivsete näitajate väljatöötamist, 
mis hõlmaksid mitmesuguseid keskkonna-
, ühiskonna- ja elukvaliteedialaseid 
tegureid. Komisjon peaks enne uue 
mitmeaastase finantsraamistiku algust 
välja pakkuma piiratud kogumi 
sünteetilisi näitajaid, mida kasutataks 
poliitikakujundamisel täiendusena SKP-
le. See peaks hõlmama nii rahalist 
näitajat (nt kohandatud säästude 
netojääk) ja füüsilist näitajat (nt 
ökoloogiline jalajälg, CO2-jalajälg või 
lahtisidumise näitajad) keskkondliku 
mõõtme jaoks kui ka sotsiaalset mõõdet 
integreerivaid näitajaid, nagu 
ebavõrdsuse hindamine (nt GINI indeks) 
ja sotsiaalse kaasatuse ja inimeste heaolu 
näitaja (nt vaesusindeks või sotsiaalse 
tervise indeks).

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Tuleks välja töötada prooviuuringute 
programm, et parandada aruandlust ja 
andmete kvaliteeti, tõhustada meetodeid 
ning valmistuda edasiseks arenguks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Prooviuuringud oleksid õigustatud, kui määrust vastu ei võetaks. Kui määrus vastu võetakse, 
on riiklikel statistikaametitel võimalik parandada oma aruandlust, andmete kvaliteeti ja 
metoodikat osana oma tavapärastest tööülesannetest, nagu määrus ette näeb. Seetõttu ei ole 
prooviuuringutel mingit lisaväärtust, tuues kaasa vaid selle, et EL rahastab riikide 
statistikaameteid, mis peaks olema liikmesriikide kohus.

Muudatusettepanek 22
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Täiendava aruandekohustuse 
kehtestamine tuleb muuta sõltuvaks 
mõjuhinnangust. Riikide pädevust see ei 
kahjusta.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15α) Komisjon julgustab koostööpoliitika 
raames Euroopa Liitu mittekuuluvate 
naaberriikidega, kes jagavad 
liikmesriikidega keskkonnaressursse 
(peamiselt vett), nende riikide 
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statistikaameteid esitama samaväärseid 
keskkonnamajanduslikke arvepidamise 
andmeid seoses säästva arengu 
põhiaspektidega ja annab oma panuse 
vastavate arvestusmeetodite kasutusele 
võtmiseks.

Or. el

Selgitus

Koostöö naaberriikide vastavate ametitega on vajalik selleks, et oleks võimalik 
keskkonnamajanduslikku arvepidamist põhjalikult kontrollida, sh ka ELi oma.

Muudatusettepanek 24
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks võtta vastavalt 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule peaks komisjonile volituste delegeerimise aluseks olema 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290, aga mitte komiteemenetluse süsteem. 
Delegeeritud õigusaktide süsteemi kohaselt puudub õigusstruktuur komitee sekkumiseks. 

Muudatusettepanek 25
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa statistikasüsteemi komiteega 
on konsulteeritud,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule peaks komisjonile volituste delegeerimise aluseks olema 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290, aga mitte komiteemenetluse süsteem. 
Delegeeritud õigusaktide süsteemi kohaselt puudub õigusstruktuur komitee sekkumiseks. 

Muudatusettepanek 26
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Uute moodulite väljatöötamine

Koostöös liikmesriikidega töötab komisjon 
määruse kohaldusalasse lisamiseks 
esmajoones välja järgmised moodulid:
– keskkonnakaitsekulu ja -tulu / 
keskkonnakaitse ja kuluarvestus, 
keskkonnakaupade ja -teenuste sektor;
– energiakontod;
– keskkonnaalaste ülekannete (toetuste), 
ressursside kasutamise ja juhtimiskulude 
kontod;
– veekontod (kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed) ja jäätmekontod;
– metsakontod.

Or. el

Selgitus

Need moodulid on Eurostati andmeil juba väljatöötamisel. Liikmesriikidele ja riikide 
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statistikaametitele kavandamiskindluse tagamiseks tuleks välja tuua, milliseid andmeid 
edaspidi veel nõudma hakatakse. Veekontodel tuleks esitada mitte ainult kvantitatiivsed vaid 
ka kvalitatiivsed andmed, et oleks võimalik arvesse võtta ka saasteainete esinemine vees.

Muudatusettepanek 27
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– bioloogilise mitmekesisuse kontod.

Or. el

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse kontod moodustavad lahutamatu osa keskkondlikust 
arvepidamisest ning neil on suur tähtsus Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamise eesmärgi saavutamisel.

Muudatusettepanek 28
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a – taane 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mullakontod, kus võimalik.

Or. el

Selgitus

Keskkonnaalasesse arvepidamisse tuleks lisada ka mulda kui keskkonnaressurssi puudutav 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne andmestik.

Muudatusettepanek 29
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Uute moodulite väljatöötamine

Koostöös liikmesriikidega töötab komisjon 
määruse kohaldusalasse lisamiseks 
esmajoones välja järgmised moodulid 
hiljemalt 2014. aasta lõpuks:
– keskkonnakaitsekulu ja -tulu / 
keskkonnakaitse ja kuluarvestus, 
keskkonnakaupade ja -teenuste sektor;
– energiakontod;
– keskkonnaalaste ülekannete (toetuste), 
ressursside kasutamise ja juhtimiskulude 
kontod;
– veekontod ja jäätmekontod;
– metsakontod; ning
– ökosüsteemi teenuste kontod.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul nr 8, lisades uutele moodulitele 
konkreetse ajavahemiku ning uue mooduli ökosüsteemi teenuste jaoks.

Muudatusettepanek 30
Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Uute moodulite väljatöötamine

Eeldusel, et vajalik metoodika on kokku 
lepitud ja eksisteerib piisav 
kasutajapoolne nõudlus, kaalub komisjon 
koostöös liikmesriikidega määruse 
kohaldusalasse lisamiseks esmajoones 
järgmiste moodulite väljatöötamist:
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– keskkonnakaitsekulu ja -tulu / 
keskkonnakaitse ja kuluarvestus, 
keskkonnakaupade ja -teenuste sektor;
– energiakontod;
– keskkonnaalaste ülekannete (toetuste), 
ressursside kasutamise ja juhtimiskulude 
kontod;
– jäätmekontod ja metsakontod.

Or. en

Selgitus

Uute moodulite lisamise heakskiitmine liikmesriikide poolt ei toimu automaatselt. Uute 
kontode lisamine peab põhinema kasutajapoolsel nõudlusel ning eeskätt tuleb parandada 
tavapäraste kontode toimimist. Järgmise sammuna tuleb uute kontode loomise eeltingimusena 
panna riiklike statistikaameti vahel paika adekvaatne metoodika. Lisaks tundub veekonto 
olevat liigne, kuna vesi on olemuselt väga eriline aine ja nõuab pigem omaette 
õigusraamistikku.

Muudatusettepanek 31
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4
Prooviuuringud

välja jäetud

1. Komisjon koostab kava, milles 
käsitletakse prooviuuringuid, mida 
liikmesriigid teevad vabatahtlikkuse 
alusel, et parandada aruandluse ja 
andmete kvaliteeti, töötada välja pikad 
aegread ja arendada metoodikat.
2. Komisjon hindab prooviuuringute 
tulemusi ja avaldab need, võttes arvesse 
andmete kogumisest saadavat kasu 
võrreldes andmekogumisega seotud 
kulutuste ja vastajate koormusega. 
Kõnealuste prooviuuringute järelduste 
põhjal võtab komisjon kooskõlas artikliga 
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9 vastu vajalikud delegeeritud õigusaktid.

Or. en

Selgitus

Prooviuuringud oleksid õigustatud, kui määrust vastu ei võetaks. Kui määrus vastu võetakse, 
on riiklikel statistikaametitel võimalik parandada oma aruandlust, andmete kvaliteeti ja 
metoodikat osana oma tavapärastest tööülesannetest, nagu määrus ette näeb. Seetõttu ei ole 
prooviuuringutel mingit lisaväärtust, tuues kaasa vaid selle, et EL rahastab riikide 
statistikaameteid, mis peaks olema liikmesriikide kohus.

Muudatusettepanek 32
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab kava, milles 
käsitletakse prooviuuringuid, mida 
liikmesriigid teevad vabatahtlikkuse alusel, 
et parandada aruandluse ja andmete 
kvaliteeti, töötada välja pikad aegread ja 
arendada metoodikat.

1. Komisjon koostab kava, milles 
käsitletakse prooviuuringuid, mida 
liikmesriigid teevad vabatahtlikkuse alusel, 
et parandada aruandluse ja andmete 
kvaliteeti, töötada välja pikad aegread ja 
arendada metoodikat. Sellega tagatakse, et 
andmeesitajatele ei langeks täiendavaid 
haldus- või finantskohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab prooviuuringute 
tulemusi ja avaldab need, võttes arvesse 
andmete kogumisest saadavat kasu 
võrreldes andmekogumisega seotud 
kulutuste ja vastajate koormusega.
Kõnealuste prooviuuringute järelduste 

2. Komisjon hindab prooviuuringute 
tulemusi ja avaldab need, võttes arvesse 
andmete kogumisest saadavat kasu 
võrreldes andmekogumisega seotud 
kulutuste ja vastajate koormusega.
Hindamise käigus tagatakse, et 
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põhjal võtab komisjon kooskõlas artikliga 
9 vastu vajalikud delegeeritud õigusaktid.

andmeesitajatele ei langeks täiendavaid 
haldus- või finantskohustusi. Kõnealuste 
prooviuuringute järelduste põhjal võtab 
komisjon kooskõlas artikliga 9 vastu 
vajalikud delegeeritud õigusaktid.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad vajalikud 
andmed artikli 3 lõikes 2 osutatud 
moodulite näitajate vaatlemiseks.

1. Liikmesriigid koguvad vajalikud 
andmed artikli 3 lõikes 2 osutatud 
moodulite näitajate vaatlemiseks nii 
riiklikul kui ka vajaduse korral 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud andmed on niisama tähtsad kui riiklikud andmed. Eri piirkondade näitajad 
sama riigi piires võivad märkimisväärselt erineda, kuid kui käsitleda vaid riigi tasandi 
koondandmeid, võib see anda olukorrast teistsuguse pildi, mis ei vasta mõnede piirkondade 
eripäradele. Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt tuleks avalikustada teave piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, et oleks võimalik teha usaldusväärseid poliitilisi otsuseid. ELi tasandil on 
sellised andmed kasulikud piirkondlike klastrite kindlaks määramisel.

Muudatusettepanek 35
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) lisades sätestatud andmed, 
sealhulgas konfidentsiaalse teabe lisades 
kehtestatud tähtaja jooksul.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) lisades sätestatud andmed, 
sealhulgas konfidentsiaalse teabe lisades 
kehtestatud tähtaja jooksul.
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Riikide pädevust see ei kahjusta.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Andmed edastatakse asjakohases 
tehnilises vormingus, mis määratakse 
kindlaks artikli 12 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

2. Andmed edastatakse asjakohases 
tehnilises vormingus, mis määratakse 
kindlaks komisjoni poolt delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kohaldab käesoleva 
määrusega hõlmatud andmete suhtes lõikes 
1 osutatud kvaliteedikriteeriume ning 
määrab kindlaks kvaliteediaruannete korra, 
struktuuri ja nende esitamise sageduse
artikli 12 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetluse teel.

3. Komisjon kohaldab käesoleva 
määrusega hõlmatud andmete suhtes lõikes 
1 osutatud kvaliteedikriteeriume ning 
määrab kindlaks kvaliteediaruannete korra, 
struktuuri ja nende esitamise sageduse
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Teostatavus ja tulemuslikkus

Komisjon määrab kindlaks 
keskkonnamajandusliku arvepidamise 
teostatavuse ja tulemuslikkuse.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib lisades osutatud 
üleminekuperioodidel teha liikmesriikidele 
erandeid kooskõlas artikli 12 lõikes 2 
osutatud regulatiivmenetlusega, kui
riiklike statistikasüsteeme on vaja 
suuremas ulatuses kohandada.

1. Komisjon võib lisades osutatud 
üleminekuperioodidel teha liikmesriikidele 
erandeid delegeeritud õigusaktide abil 
vastavalt artiklile 9, kui riiklikke
statistikasüsteeme on vaja suuremas 
ulatuses kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
õigus võtta vastu artikli 3 lõikes 3 ja artikli 
4 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artikli 3 lõikes 3 
osutatud delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 4 väljajätmisega.
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Muudatusettepanek 41
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2
osutatud delegeerimise tagasi võtta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3 osutatud delegeerimise 
tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 4 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 42
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12
Komitee

välja jäetud

1. Komisjoni abistab Euroopa 
statistikasüsteemi komitee.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 
8 sätestatut.
Kõnealuse otsuse artikli 5 lõikes 6 
sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm 
kuud.

Or. en
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Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule peaks komisjonile volituste delegeerimise aluseks olema 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290, aga mitte komiteemenetluse süsteem. 
Delegeeritud õigusaktide süsteemi kohaselt puudub õigusstruktuur komitee sekkumiseks. 

Muudatusettepanek 43
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 2a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Eesmärgiga rahuldada kasutajate 
vajadust ajakohaste andmete järele, 
koostab Eurostat andmete osas, mida 
liikmesriigid ei ole esitanud 12 kuu 
jooksul pärast võrdlusaasta lõppu, nn 
hetkeprognoosid.

Or. en

Selgitus

Kasutajad vajavad ajakohaseid andmestikke. Ajakohasust mainitakse SKP täiendamise 
tegevuskava II meetmes ning ühena kaheksast riikliku statistika kvaliteedikriteeriumist.

Muudatusettepanek 44
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 4. jagu – punkt 2a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Eesmärgiga rahuldada kasutajate 
vajadust ajakohaste andmete järele, 
koostab Eurostat andmete osas, mida 
liikmesriigid ei ole esitanud 12 kuu 
jooksul pärast võrdlusaasta lõppu, nn 
hetkeprognoosid.
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Or. en

Selgitus

Kasutajad vajavad ajakohaseid andmestikke. Ajakohasust mainitakse SKP täiendamise 
tegevuskava II meetmes ning ühena kaheksast riikliku statistika kvaliteedikriteeriumist.

Muudatusettepanek 45
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KOGUMAJANDUSLIKU 
MATERJALIVOO ARVEPIDAMISE 
MOODUL

KOGUMAJANDUSLIKU
MATERJALIVARU (EW-MSA) JA
MATERJALIVOO (EW-MFA)
ARVEPIDAMISE MOODUL

Or. en

Muudatusettepanek 46
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. jagu – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EW-MFA hõlmab kõiki tahkeid, gaasilisi 
ja vedelas olekus materjale, välja arvatud 
õhk ja vesi, mida mõõdetakse 
massiühikutes aasta kaupa. Sarnaselt 
rahvamajanduse arvepidamisega on 
kogumajandusliku materjalivoo 
arvepidamisel kaks eesmärki.
Üksikasjalikest materjalivoogudest 
saadakse põhjalik empiiriline andmebaas 
arvukate analüütiliste uuringute 
tegemiseks. Materjalivoogusid kasutatakse 
ka mitmesuguste kogumajandusliku 

EW-MSA ja EW-MFA hõlmavad kõiki 
tahkeid, gaasilisi ja vedelas olekus 
materjale, välja arvatud õhk ja vesi, mida 
mõõdetakse massiühikutes aasta kaupa.
Sarnaselt rahvamajanduse arvepidamisega 
on kogumajandusliku materjalivoo 
arvepidamisel kaks eesmärki.
Üksikasjalikest materjalivoogudest 
saadakse põhjalik empiiriline andmebaas 
arvukate analüütiliste uuringute 
tegemiseks. Materjalivoogusid kasutatakse 
ka mitmesuguste kogumajandusliku 
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materjalivoo näitajate koostamiseks 
rahvamajanduse jaoks.

materjalivoo näitajate koostamiseks 
rahvamajanduse jaoks. Koos 
arvepidamisega materjalivarude üle 
annavad need väärtuslikku teavet 
loodusvarade kasutamise kohta, seoses 
nende kättesaadavuse ja taastumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad statistikat 5. jaos 
loetletud näitajate kohta.

Liikmesriigid esitavad statistikat 5. jaos 
loetletud näitajate kohta, võimaluse korral 
eraldi EW-MFA ja EW-MSA osas.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 4. jagu – punkt 2a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Eesmärgiga rahuldada kasutajate 
vajadust ajakohaste andmete järele, 
koostab Eurostat andmete osas, mida 
liikmesriigid ei ole esitanud 12 kuu 
jooksul pärast võrdlusaasta lõppu, nn 
hetkeprognoosid kahenumbrilisel tasemel, 
vastavalt tabelitele A ja B.

Or. en
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Selgitus

Kasutajad vajavad ajakohaseid andmestikke. Ajakohasust mainitakse SKP täiendamise 
tegevuskava II meetmes ning ühena kaheksast riikliku statistika kvaliteedikriteeriumist.

Muudatusettepanek 49
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 5. jagu – tabel A – punkt 1.4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4 Looduses elavate kalade püük, 
veetaimed/-loomad, jahindus ja kogumine

1.4 Looduses elavate kalade püük, 
veetaimed/-loomad, jahindus ja kogumine
(*)

Or. en

Selgitus

 (*) lisamine aruandetabeli punkti 1.4 pealkirjale.

Muudatusettepanek 50
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 5. jagu – tabel A – punkt 1.4.1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.4.1 Looduses elavate kalade püük 1.4.1 Looduses elavate kalade püük (*)
(*) Vabatahtlik: kalavarude netojuurdekasv.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 5. jagu – tabel A – esimene joonealune märkus 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(*) Vabatahtlik: tarbepuidu varude 
netojuurdekasv.

(*) Vabatahtlik: varude netojuurdekasv.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 6. jagu – lõik 1a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesmärgiga rahuldada kasutajate 
vajadust tervikliku Euroopa andmestiku 
järele, koostab ja avaldab Eurostat juhul, 
kui on antud võimalus kasutada 
üleminekuperioodi, prognoosi 
kahenumbrilisel tasemel, vastavalt 
tabelitele A ja B.

Or. en

Selgitus

On tarvis rahuldada kasutajate vajadus täielike andmestike järele, kuna sellel on otsuste 
langetamise puhul põhiline lisaväärtus.


