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LÜHISELGITUS

Käesoleva ettepaneku eesmärk on reguleerida liikmesriikides rahvastiku kohta kogutavate 
andmete esitamist ja ühtlustamist. Muu hulgas tuleb luua Euroopa Liidu rahvastikustatistika 
süstemaatilise koostamise ühine raamistik, millega reguleerida rahvastikku ja 
rahvastikusündmusi käsitleva statistika kogumist, töötlemist ja edastamist.

Arvamuse koostaja on kogu Euroopas ühtse ja võrreldava rahvastikustatistika kogumise 
ettepaneku poolt. Demograafiliste probleemidega tuleb järjest rohkem tegeleda ning neil on 
ELi arengus üha suurem osa. Tõsiseltvõetavaid võrdlusi ja nende alusel järeldusi teha ning 
läbirääkimispositsiooni kujundada saab ainult sel juhul, kui on olemas statistika. 

Arvamuse koostaja rõhutas selle teema tähtsust juba oma algatusraportis demograafiliste 
muutuste ja nende tagajärgede kohta ELi tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale 
(2010/2157(INI)). Algatusraportis nõutakse, et piirkondade demograafiliste muutuste kohta 
tuleb statistilisi andmeid koguda. Samuti nõutakse, et kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud 
andmepangad muudetaks demograafiliste muutuste kohta omavahel võrreldavaks, et andmeid 
oleks võimalik hinnata üleeuroopaliselt ning et oleks võimalik toetada liikmesriikide ja 
piirkondade vahel heade tavade vahetamist.

Arvamuse koostaja toetab ka komisjoni ettepanekus esitatud ideed kasutada kogutud andmeid 
eri tüüpi näitajate väljatöötamiseks. Üks selliseid näitajaid võiks olla komisjoni välja pakutud 
demograafilise haavatavuse indeks. Parlament nõudis juba ülalnimetatud raportis, et seda 
indeksit tuleb pidevalt ajakohastada, et oleks näha, milliseid Euroopa piirkondi 
demograafilised muutused kõige rohkem mõjutavad.

Seega on arvamuse koostaja suures osas komisjoni ettepanekuga − mis koosneb eelkõige 
mõistete määratlustest ja rakenduseeskirjadest − nõus. Teatavate piirkondade mure, et alalise 
elukoha alusel rahvastikustatistika kogumine on liige keeruline (artikli 2 punkti d alapunktid i 
ja ii), on lahendatud, sest artikli 3 lõikes 1 on nüüd lubatud ka võimalikult ligilähedaste 
andmete esitamine.

Muudatusettepanekud puudutavad seetõttu peamiselt seda, milline on piirkondade osa selles 
protsessis, sh nõuet edastada Eurostatile ka piirkondlik rahvastikustatistika (kui see on 
olemas), et demograafilistes protsessides oleks võimalik välja tuua ka piirkondlikud 
erinevused. Et andmete esitamise sagedus ja andmete hulk ei ole tekstis kindlaks määratud, 
tuleb siinkohal mainida, et statistikaasutustele ei tohi tekitada ülemäärast finants- ega 
halduskoormust. 

Peale selle teeb arvamuse koostaja ettepaneku viidata andmete esitamisel isikuandmete 
kaitsele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Demograafilise haavatavuse indeksi 
− indeks, mille aluseks on 65 aastaste ja 
vanemate inimeste hinnanguline osakaal 
kogu rahvastikust, tööealiste inimeste 
osakaal kogu rahvastikust ja rahvastiku 
vähenemine 2020. aastaks − näol on 
komisjon juba ühe idee välja pakkunud, 
kuidas Euroopa piirkondade 
rahvastikuandmeid hinnata.

Or. en

Selgitus

Demograafilise haavatavuse indeks, mille komisjon pakkus esimest korda välja komisjoni 
talitluste töödokumendis „Piirkonnad 2020 – ELi piirkondade tulevaste väljakutsete 
analüüs”, kajastab seda, kui erinev on demograafiliste muutuste eri piirkondadele. Raportis 
demograafiliste muutuste ja nende tagajärgede kohta ELi tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale 
(2010/2157(INI)) rõhutas Euroopa Parlament, et see näitaja on kasulik ja seda tuleks edasi 
arendada. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa statistika arendamisel, 
tootmisel ja levitamisel peavad 
liikmesriikide ja Euroopa statistikaasutused 
arvesse võtma Euroopa statistika 
tegevusjuhist, mille Euroopa 
statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja 
ajakohastas 28. septembril 2011.

(13) Euroopa statistika arendamisel, 
tootmisel ja levitamisel peavad 
liikmesriikide ja Euroopa ning vajaduse 
korral piirkondlikud statistikaasutused 
arvesse võtma Euroopa statistika 
tegevusjuhist, mille Euroopa 
statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja 
ajakohastas 28. septembril 2011.

Or. en
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Selgitus

Mõnes liikmesriigis koguvad statistikat piirkondlikud statistikaasutused. Need peaksid 
järgima samu põhimõtteid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigi tasandi asutused 
saavad statistikat piirkondlikelt asutustelt, 
edastavad liikmesriigid ka need andmed 
komisjonile (Eurostatile), et liidu 
demograafilisest olukorrast 
üksikasjalikum ülevaade saada.

Or. en

Selgitus

Demograafiliste muutuste mõju on piirkonniti erinev. Eri liikmesriikides on see väga erinev. 
Seetõttu oleks mõistlik võrrelda mitte ainult muutusi riigi, vaid ka piirkondade tasandil.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud andmete 
jaotusega ning samuti andmete esitamise 
sageduse, tähtaegade ja muudatustega 
seotud ühesugused tingimused võetakse 
vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks lõigetes 1 ja 2 
osutatud andmete jaotusega ning samuti 
andmete esitamise sageduse, tähtaegade ja 
muudatustega seotud ühesugused 
tingimused. Nimetatud rakendusaktid
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 nimetatud 
kontrollimenetluse kohaselt. Ühesuguste 
tingimuste kehtestamisel tuleb võimaluse 
piires vältida riiklikele ja piirkondlikele 
statistikaasutustele täiendava finants- ja 
halduskoormuse tekitamist.
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Or. en

Selgitus

Et määrusega andmete esitamise sagedust ei reguleerita, tuleb tagada, et ametiasutused ei 
oleks sunnitud andmeid esitama selliste ajavahemike järjel, mis on ebareaalsed või mida ei 
saa eeldada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmete esitamine toimub vastavalt 
[kuupäeva] määrusele (EL) nr xxx/xxxx 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklile 8.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete kaitset on mainitud põhjenduses 14, kuid seda tuleks siin korrata, sest see on 
statistika töötlemisel oluline.


