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Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste 

laiendamine (Eurostat) 

Euroopa Parlamendi 17. juuni 2010. aasta resolutsioon statistiliste andmete kvaliteedi 

kohta Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamise (Eurostat) kohta 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0053); 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2005)0071 – 2005/0013(CNS)); 

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) 31. märtsi 2010. aasta arvamust 

(CON/2010/28); 

– võttes arvesse Kreeka valitsemissektori eelarvepuudujääki ja võlga kajastavat statistikat 

käsitlevat komisjoni aruannet (KOM(2010)0001); 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0227/2009); 

– võttes arvesse 4. juunil 2010 komisjonile esitatud küsimust, mis käsitles statistiliste 

andmete kvaliteeti Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamist (Eurostat) 

(O-0080/2010 – B7-0314/2010); 

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2, 

A. arvestades, et komisjonil (Eurostat) on siiani puudunud vajalikud uurimisvolitused 

Euroopa statistika kvaliteedi parandamiseks; 

B. arvestades, et hiljutised sündmused on näidanud, et korralikult toimiv statistikasüsteem 

on usaldusväärsete andmete eeltingimus; arvestades, et on puudunud poliitiline tahe 

järgida ühiseeskirju ja parandada reaalselt statistika haldamist; 

C. arvestades, et Kreeka juhtum on selge näide liidus esineva viletsa kvaliteediga 

fiskaalstatistika kohta: see näitab, et alates 2005. aastast ei ole tehtud piisavalt 

edusamme, et tõsta Kreeka fiskaalandmete kvaliteet teiste liikmesriikidega samale 

tasemele; 

D. arvestades, et juba komisjoni 2005. aasta ettepanekus nõuti komisjonile (Eurostat) 

suuremaid kontrollivolitusi ja statistiliste andmete ühiselt kokkulepitud 

miinimumstandardeid; 

E. arvestades, et 2005. aastal olid mitmed suured liikmesriigid vastu Eurostati volituste 

laiendamisele, kuigi juba siis oli selge, et eeskirjad ja nende rakendamine olid 

ebapiisavad; 

F. arvestades, et on mõistetud, et praegust olukorda tuleb parandada ning komisjonile 

(Eurostat) tuleb anda suuremad uurimisvolitused; arvestades, et paistab puuduvat 



 

poliitiline tahe, eelkõige nõukogus, et astuda vajalikke samme komisjoni (Eurostat) 

volituste jõustamiseks; 

G. arvestades, inimressursid, mis oleksid vajalikud riikide statistikast tervikliku ja 

üksikasjaliku ülevaate andmiseks, on ilmselgelt puudulikud ning see küsimus tuleks 

tõstatada nii ELi kui ka riikide tasandil; 

H. arvestades, et on tõestatud, et usaldusväärsed andmed sotsiaalkindlustusfondide, 

haiglate võlgnevuse ning valitsuste ja riigi osalusega äriühingute vaheliste tehingute 

kohta on äärmiselt olulised, 

1. kutsub nõukogu üles tagama, et peetaks kinni statistika valdkonnas võetud poliitilistest 

kohustustest ning et võetaks vastu komisjoni ettepanek tervikuna (KOM(2010)0053) ja 

EKP ja parlamendi asjakohased muudatusettepanekud; 

2. kutsub nõukogu üles tugevdama komisjoni (Eurostat) osakaalu ja sõltumatust; 

3. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles aktsepteerima seda, et komisjonile (Eurostat) tuleks 

anda vastutus korraldada liikmesriikides etteteatamata kontrolle statistiliste andmete 

tõendamiseks; 

4. peab komisjoni ettepanekut Kreeka juhtumi taustal minimaalseks abivahendiks; rõhutab, 

et aruandekohustus tuleb jõustada kõigis liikmesriikides ning et aruandes peaks 

sisalduma üksikasjad kõigi eelnevate bilansiväliste tegevuste kohta; 

5. kutsub liikmesriike lõpetama igasuguste bilansiväliste võlastruktuuride kasutamise; 

kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut siduvate õiguslike vahendite kohta, mis 

kohustaksid liikmesriike lõpetama igasuguste bilansiväliste võlastruktuuride kasutamise; 

6. kutsub komisjon üles teatama, milliseid volitusi ja personali on vaja, et teostada 

keskpika ajavahemiku jooksul ja pikemas perspektiivis tõhusat ja reaalset kontrolli 

riikliku statistika üle; 

7. juhib tähelepanu liikmesriikide kombele jätta teatavad kohustused oma bilansist välja, 

eelkõige seoses tulevaste väljamaksetega, mille põhjuseks on avaliku sektori pensionid 

ja pikaajalised erasektoriga sõlmitud lepingud üldkasutatavate ehitiste üürimiseks või 

ehitamiseks; nõuab lahendust, mis tagaks selliste kohustuste järjepideva ja avaliku 

sisestamise riiklikusse statistikasse; 

8. kutsub EKPd tegema komisjoniga (Eurostat) tihedat koostööd, et tagada liikmesriikide 

statistika järjepidevus; 

9. kutsub komisjoni (Eurostat) andma endast parimat, et ennetada liikmesriikides 

esilekerkivaid metoodikavigu ja probleeme seoses ebarahuldava haldusega, nagu see oli 

Kreeka puhul; 

10. kutsub nõukogu ja liikmesriike edastama komisjonile (Eurostat) riigi rahanduse kohta 

andmeid, mis põhineksid standarditud ja rahvusvaheliselt heakskiidetud 

arvestusmeetodil; 

11. kutsub liikmesriike üles võimaldama komisjonile (Eurostat) ja riiklikele 

statistikaametitele asjakohast juurdepääsu ja ressursse, et teha võimalikuks baasandmete 



reaalne kontrollimine; 

12. kutsub liikmesriike, mis on juba euroala liikmed või soovivad selle liikmeks saada, 

võimaldama EKP-l osaleda etteteatamiseta kontrollidel ja andma EKP töötajatele 

juurdepääsu nende kogu statistikale; 

13. kutsub liikmesriike üles sätestama selgeid kohustusi seoses statistiliste andmete 

tootmise ja koostamisega; selged riiklikud kohustused, sealhulgas isiklikud kohustused, 

on komisjoni (Eurostat) töö vajalik eeltingimus; 

14. kutsub komisjoni üles jõulisemalt rakendama Euroopa statistika tegevusjuhist, mis 

tugevdab riiklike statistikaametite ja komisjoni (Eurostat) sõltumatust, usaldusväärsust 

ja vastutust, et edendada parimate rahvusvaheliste statistikapõhimõtete, -meetodite ja -

tavade kasutamist kõigi Euroopa statistika koostajate poolt, et optimeerida nende 

kvaliteeti; 

15. kutsub nõukogu ja liikmesriike avalikult tunnistama vajadust korrapärase dialoogi ja 

komisjoni (Eurostat) korraldatavate põhjalike kontrollide järele, et tugevdada esitatud 

andmete kontrollimist ja tagada püsivalt andmete kvaliteet; 

16. kutsub nõukogu üles suurendama toetust OLAFi tööle, mida parlament peab oluliseks 

Euroopa Liidu, ja seega liidu kodanike finantshuvide kaitsmisel, samuti Euroopa 

institutsioonide maine hoidmisel; on seetõttu arvamusel, et tuleb koostada selline 

inimressursside strateegia, mille raames tõstetakse töötajate arvu ja tagatakse töötajate 

praeguste kvaliteedistandardite säilimine; 

17. kutsub komisjoni ja nõukogu kaasama sõltumatu nõustajana rohkem Euroopa statistika 

haldamise nõuandekogu; nõuandekogu võib abistada komisjoni (Eurostat) visiitidel 

liikmesriikidesse; 

18. rõhutab, et kui järelevalvet soovitakse tõhusalt parandada, siis on selle eeltingimuseks 

täpne statistika ja Eurostatile esitatud koondandmete usaldusväärsuse parem tõestamine; 

19. toonitab, et Eurostati volitusi tuleks suurendada; 

20. on arvamusel, et avatud ja läbipaistev statistiline teave peaks olema struktuurifondidest 

toetuse saamise eeltingimus; 

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

Euroopa Ülemkogule, eurorühma esimehele ning Euroopa Keskpangale. 

 


