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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

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise 
kohta
(COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0247),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0120/2013),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
2013. aasta otsuses nr xxx (millega 
võetakse vastu seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm) on ette nähtud, et 
usaldusväärne teave keskkonnamuutuste 
peamiste suundumuste, mõju ja põhjuste 
kohta on hädavajalik, et oleks võimalik 
arendada tõhusat poliitikat ja seda 
rakendada ning üldisemalt suurendada 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
2013. aasta otsuses nr xxx (millega 
võetakse vastu seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm) on ette nähtud, et 
usaldusväärne teave keskkonnamuutuste 
peamiste suundumuste, mõju ja põhjuste 
kohta on hädavajalik, et oleks võimalik 
arendada tõhusat poliitikat ja seda 
rakendada ning üldisemalt suurendada 
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kodanike mõjuvõimu. Tuleks töötada välja 
vahendid, et teavitada avalikkust 
majandustegevuse keskkonnamõjudest.

kodanike mõjuvõimu. Tuleks töötada välja 
vahendid, et teavitada avalikkust 
majandustegevuse keskkonnamõjudest.
Oluline on avalikustada kõnealused 
andmed mõistetaval ja kättesaadaval 
kujul ning avaldada need koos 
tavapäraste majandusandmetega, nagu 
SKP.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
IV lisa – 4. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 27
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 28
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
IV lisa – 4. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aasta.

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aastale järgnev aasta.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
IV lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2013. aastast 
esimese arvestusaastani.

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2014. aastast 
esimese arvestusaastani.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 27
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 28
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aasta.

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aastale järgnev aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
V lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2013. aastast 
esimese arvestusaastani.

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2014. aastast 
esimese arvestusaastani.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 27
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 

3. Selleks et rahuldada kasutajate vajadust 
täieliku ja õigeaegse andmekogumi järele, 
koostab komisjon (Eurostat) kohe peale 
riikide kohta piisavate andmete saamist 
käesoleva mooduli põhinäitajate 
koondhinnangud, mis hõlmavad ELi 28
liikmesriiki. Võimalusel koostab ja avaldab 
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komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

komisjon (Eurostat) hinnangud andmete 
kohta, mida liikmesriigid ei ole edastanud 
punktis 2 sätestatud tähtaegade jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aasta.

4. Esimene arvestusaasta on käesoleva 
määruse jõustumise aastale järgnev aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 691/2011
VI lisa – 4. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2013. aastast 
esimese arvestusaastani.

5. Esimest korda andmeid edastades 
lisavad liikmesriigid andmed 2014. aastast 
esimese arvestusaastani.

Or. en
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SELETUSKIRI

Keskkonnaalane arvepidamine on Euroopa Liidu päevakorras olnud 2003. aastast alates, kuna 
ainult SKPd ei peeta enam maailmas edusammude ja inimeste heaolu mõõtmisel piisavaks 
näitajaks. 

Juunis 2006 kutsus Euroopa Ülemkogu Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles laiendama 
tavapärast rahvamajanduse arvepidamist nii, et hõlmata ka jätkusuutliku arengu põhiaspektid, 
ning täiendama rahvamajanduse arvepidamist igati sidusa ja integreeritud 
keskkonnamajandusliku arvepidamisega.

Augustis 2008 avaldas Euroopa Komisjon teatise „SKP täiendamine – edu mõõtmine 
muutuvas maailmas” (COM(2009)433), milles väljendatakse kavatsust töötada välja tugevad 
vahendid sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel tehtavate 
edusammude mõõtmiseks jätkusuutlikul viisil. Juba oli ilmselgeks saanud vajadus jälgida 
keskkonna ja majanduse vahelisi seoseid ning mõõta nii majanduse mõju keskkonnale kui ka 
seda, kuidas keskkond majandusele kaasa aitab. 

Aprillis 2010 esitas Euroopa Komisjon esmakordselt Euroopa keskkonnaalast arvepidamist 
käsitleva määruse ettepaneku, mis võeti seejärel ka vastu. Määrus nr 691/2011 jõustus 2011. 
aasta juulis ning sellega nähti ette esimesed kolm moodulit: õhuheitmete arvepidamine, 
keskkonnamaksud ja materjalivoogude arvepidamine. Sellel hetkel peeti neid kolme kõigest 
esimeseks sammuks keskkonnaalase arvepidamise tugeva vahendi loomise teel. Määruse 
artikli 10 puhul toetas parlament aktiivselt uute potentsiaalsete moodulite nimekirja loomist 
tulevase arengu prioriteetideks. 

Määruse jõustumise järel alustas Eurostat koostöös liikmesriikidega katsete läbiviimist, 
käsitledes eelkõige määruse artiklis 10 osutatud kolme esimest moodulit 
(keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, keskkonnakaupade ja -teenuste sektori 
arvepidamine ja füüsikalise energiavoo arvepidamine). Jõuti järeldusele, et need on 
kontseptuaalsest seisukohast kõige küpsemad, mistõttu tehtigi ettepanek laiendada määrust nr 
691/2011 nii, et hõlmata ka need uued moodulid. 

Raportöör peab komisjoni esitatud ettepanekut kiiduväärseks ning on veendunud, et uued 
arvepidamise moodulid aitavad töötada parema avaliku arutelu ja poliitikakujundamise jaoks 
välja veelgi terviklikumaid näitajaid. Finantsalaste ja personalipiirangute tõttu, millega 
riiklikud statistikaametid praegu silmitsi seisavad, on oluline keskenduda kvaliteedi 
parandamisele ning edendada nii juba olemasolevate kui ka komisjoni poolt käesolevas 
ettepanekus esitatud moodulite kasutamist. Oluline on ka see, et täiendavat halduskoormust 
tekitataks ainult hädavajalikul määral. 

Pärast konsulteerimist andmete kogumise eest vastutavate mitmete teenistustega sai selgeks, 
et mõned liikmesriigid ei ole uue ülesande jaoks veel valmis ning soovivad kohaldamise 
alustamist aasta võrra edasi lükata. Raportöör on sellega nõus, kui seda tehakse liikmesriikide 
poolt Eurostatile esitatava teabe kvaliteedi huvides.
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Raportöör ergutab igati Euroopa Komisjoni ja riikide ametiasutusi kasutama keskkonnaalase 
arvepidamise andmeid ulatuslikumalt, et töötada välja sihipärane poliitika, mis aitaks kaasa 
liidu keskkonnasäästliku majanduskasvu ja ressursitõhususe poliitilistele prioriteetidele. 


