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Muudatusettepanek 6
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 175 kohaselt esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele iga kolme aasta 
järel ettekande edusammude kohta, mida 
on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel.
Nende aruannete koostamine ning 
demograafiliste arengute ja võimalike 
tulevaste rahvastikuprobleemide 
korrapärane seire ELi piirkondades, 
sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu 
näiteks piiriülesed, suurlinna- ja 
maapiirkonnad, mägi- ja saarepiirkonnad, 
nõuab iga-aastaseid piirkondlikke andmeid 
NUTS 3. tasandil. Kuna elanikkonna 
vananemise andmetes on piirkonniti väga 
suured erinevused, peab Eurostat koostama 
korrapäraselt piirkondlikke prognoose, et 
täiendada ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 
2 piirkondade demograafilisest olukorrast.

(4) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 175 kohaselt esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele iga kolme aasta 
järel ettekande edusammude kohta, mida 
on tehtud majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamisel.
Nende aruannete koostamine ning 
demograafiliste arengute ja võimalike 
tulevaste rahvastikuprobleemide 
korrapärane seire ELi piirkondades, 
sealhulgas eri liiki piirkondades, nagu 
näiteks piiriülesed, suurlinna- ja 
maapiirkonnad, mägi- ja saarepiirkonnad, 
nõuab iga-aastaseid piirkondlikke andmeid 
NUTS 3. tasandil. Kuna elanikkonna 
vananemise andmetes, samuti muudes 
asjaoludes, nagu tööealiste noorte ELi-
sisesed rändevood, on piirkonniti väga 
suured erinevused, peab Eurostat koostama 
korrapäraselt piirkondlikke prognoose, et 
täiendada ülevaadet Euroopa Liidu NUTS 
2 piirkondade demograafilisest olukorrast.
Samuti tuleb hinnata võimalust 
korraldada uuringud NUTS 1. tasandi 
piirkondade kohta konkreetsetel teemadel, 
mis võivad neid piirkondi mõjutada.

Or. es

Muudatusettepanek 7
Ana Miranda
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Iga-aastased rahvastikustatistika 
andmed on riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil aluseks erinevate 
poliitikavaldkondadega seotud uuringutele 
ja nende valdkondade määratlemisel, 
eelkõige sotsiaal- ja majandusküsimustes. 
Rahvastikustatistika on oluline suure hulga 
poliitiliste näitajate puhul.

(8) Iga-aastased rahvastikustatistika 
andmed on riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil aluseks erinevate 
poliitikavaldkondadega seotud uuringutele 
ja nende valdkondade määratlemisel, 
eelkõige sotsiaal-, ja majandus– ja 
regionaalküsimustes. Rahvastikustatistika 
on oluline suure hulga poliitiliste näitajate 
puhul, näiteks demograafilise haavatavuse 
indeks, eelkõige teatavate liidu 
piirkondade tõsiste ja püsivate 
demograafiliste probleemide uurimisel.

Or. es

Muudatusettepanek 8
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rahvastikustatistika kujutab endast 
olulist komponenti kogurahvaarvu 
hindamiseks Euroopa arvepidamissüsteemi 
raames.

(9) Rahvastikustatistika kujutab endast 
olulist komponenti kogurahvaarvu 
hindamiseks Euroopa arvepidamissüsteemi 
raames. Andmete uuendamine ja 
töötlemine kujutab endast ELi tasandi 
statistika koostamise olulist koostisosa.

Or. es

Muudatusettepanek 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada liikmesriikide 
esitatavate andmete kvaliteet ja eelkõige 
võrreldavus ning et Euroopa Liidu tasandil 
oleks võimalik koostada usaldusväärseid 
ülevaateid, peavad kasutatavad andmed 
põhinema samadel mõistetel ning 
käsitlema sama vaatluskuupäeva või -
perioodi.

(10) Liikmesriikide esitatud statistilised 
andmed ei ole alati kogutud sama meetodi 
alusel; selleks et tagada liikmesriikide 
esitatavate andmete kvaliteet ja eelkõige 
võrreldavus ning et Euroopa Liidu tasandil 
oleks võimalik koostada usaldusväärseid 
ülevaateid, peavad kasutatavad andmed 
seega põhinema samadel mõistetel ning 
käsitlema sama vaatluskuupäeva või -
perioodi.

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Seadusandliku pädevusega 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
peavad Euroopa statistika arendamisel, 
tootmisel ja edastamisel täitma 
ühesuguseid kriteeriume.

Or. es

Muudatusettepanek 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „kinnitatud andmed” – andmed, mis 
vastavad andmete kogumise suhtes 
kehtestatud kvaliteedikriteeriumidele, 
sealhulgas on kontrollitud avaldatavate või 

h) „kinnitatud andmed” – statistilised
andmed, mis vastavad andmete kogumise 
suhtes kehtestatud 
kvaliteedikriteeriumidele, sealhulgas on 
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juba avaldatud andmete kvaliteeti. kontrollitud avaldatavate või juba 
avaldatud andmete kvaliteeti.

Or. lt

Muudatusettepanek 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud andmed vaatlusaja rahvastiku 
kohta artikli 2 punkti c tähenduses. Kui 
artikli 2 punkti d alapunktides i või ii 
osutatud tingimusi ei ole võimalik kindlaks 
määrata, esitavad liikmesriigid komisjonile 
(Eurostatile) andmed selle kohta, kui 
paljud inimesed omavad nende riigis 
õiguslikku või registreeritud elukohta 
vaatlusajal; selleks püüavad nad leida 
andmed, mis kirjeldavad võimalikult 
ligilähedaselt artikli 2 punktides c ja d 
esitatud elanikkonda.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
(Eurostatile) artikli 2 punktides c ja d 
osutatud statistilised andmed vaatlusaja 
rahvastiku kohta artikli 2 punkti c 
tähenduses. Kui artikli 2 punkti d 
alapunktides i või ii osutatud tingimusi ei 
ole võimalik kindlaks määrata, esitavad 
liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) 
statistilised andmed selle kohta, kui paljud 
inimesed omavad nende riigis õiguslikku 
või registreeritud elukohta vaatlusajal; 
selleks püüavad nad leida andmed, mis 
kirjeldavad võimalikult ligilähedaselt 
artikli 2 punktides c ja d esitatud 
elanikkonda.

Or. lt

Muudatusettepanek 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed põhinevad andmeallikatel, mille 
liikmesriik on valinud kooskõlas 
siseriiklike õigusnormide ja tavadega.
Vajaduse korral kasutatakse teaduslikult 
põhjendatud ja põhjalikult 

Andmed põhinevad andmeallikatel, mille 
liikmesriik on valinud kooskõlas 
siseriiklike õigusnormide ja tavadega.
Vajaduse korral kasutatakse teaduslikult 
põhjendatud ja põhjalikult 
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dokumenteeritud statistilisi 
hindamismeetodeid.

dokumenteeritud statistilisi 
hindamismeetodeid. Ei ole lubatud 
kasutada meetodeid või toetuda allikatele, 
mis otseselt või kaudselt võimaldavad 
elanike isikut kindlaks teha. 

Or. lt

Muudatusettepanek 14
Ana Miranda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmed põhinevad andmeallikatel, mille 
liikmesriik on valinud kooskõlas 
siseriiklike õigusnormide ja tavadega. 
Vajaduse korral kasutatakse teaduslikult 
põhjendatud ja põhjalikult 
dokumenteeritud statistilisi 
hindamismeetodeid.

Andmed põhinevad andmeallikatel, mille 
liikmesriik on valinud kooskõlas 
siseriiklike õigusnormide ja tavadega. 
Vajaduse korral kasutatakse teaduslikult 
põhjendatud ja põhjalikult 
dokumenteeritud statistilisi 
hindamismeetodeid. Samuti tuleb nende 
meetmete valimisel eri liikmesriikides 
edendada lähenemismeetmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 15
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad edastatud andmete 
kvaliteedi.

1. Liikmesriigid peavad tagama edastatud 
andmete kvaliteedi.

Or. ro


