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LÜHISELGITUS

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile esitatav arvamus käsitleb Euroopa Komisjoni ettepanekut 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahva ja eluruumide loenduste kohta 
(KOM(2007)0069), mis võetakse vastu kaasotsustamismenetluse teel (2007/0032(COD)).

Määruse eelnõu peamine eesmärk on täpsustada üksikutes Euroopa Liidu liikmesriikides 
läbiviidavate loenduste käigus kogutavaid andmeid, eelkõige eluruume käsitlevaid andmeid, 
ning muuta need võrreldavaks.
Ühtsete, täielike ja usaldusväärsete andmete esitamine liikmesriikide poolt on vajalik, et 
töötada välja usutavad näitajad, mis annavad täpse hinnangu sotsiaal-majanduslikule 
olukorrale piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil.

Selles osas tuleks rõhutada ka kogutud andmete võrdluskuupäevade ning liikmesriikide 
täpsuse tähtsust andmete esitamisel Euroopa Komisjonile (Eurostat), kuna üksnes siis, kui on 
üheaegselt olemas sama ajavahemikku kajastavad andmed iga territoriaalüksuse kohta, saame 
me andmeid tõepäraselt võrrelda ja koostada usaldusväärseid ülevaateid ja analüüse.

Raportöör rõhutab õigustatult vajadust ühtlustada andmete esitamise süsteemi, mis põhineb 
kõikides liikmesriikides kohaldatavatel ühtsetel standarditel, ning mainib protsessi käigus 
esinenud tehnilisi ja protseduurilisi raskusi.
Meeles tuleks pidada ka asjaolu, et kõnealused rahvastiku struktuuri ja tunnuseid kajastavad 
statistikad ja ülevaated on ühtekuuluvuspoliitika kavandamise ja järelevalve ning 
struktuurifondi rakendamise tulemuslikkuse hindamise põhinäitajaks. Sama fondi tarbeks 
tehtud piirkondade liigitus põhineb nende samade piirkondade rahvastiku andmetel, mis 
tähendab, et otsesed rahalised tagajärjed avalduvad nii piirkondadele kui ka liikmesriikidele.

Käesolevas arvamuses arutlusel olev määruse ettepanek käsitleb teemasid, mis on määrava 
tähtsusega regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika arengule.

Rõhutada tuleks ka asjaolu, et kuigi loenduse andmed, mis käsitlevad inimeste elukohta, on 
eluaseme olukorra hindamise lahutamatu osa, tuleks muude aspektide analüüside puhul 
keskenduda teistele andmetele, milleks on näiteks kodakondsus, sugu, vanus või laste arv.
Määruse eelnõus ei ole mõned mõisted selgelt määratletud, näiteks alaline elukoht, mis peaks 
viitama kindlale ajavahemikule enne võrdlushetke, st loenduse kuupäeva. Tähelepanu tuleks 
pöörata ka teksti tõlgete täpsusele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 

(3) Selleks, et andmeid kasutataks 
liikmesriikide võrdlemisel mõistlikult,
peavad need andmed puudutama 
konkreetset kindlaksmääratavat aastat;

(3) Selleks, et tagada liikmeriikide poolt 
esitatud andmete võrreldavus ja 
usaldusväärsete ülevaadete koostamine 
liidu tasandil, peavad kasutatavad andmed
puudutama sama võrdlusaastat;

Selgitus

Ümbersõnastuse eesmärgiks on rõhutada, et vajadus esitada andmed sama võrdlusaasta 
kohta on seotud võrreldavuse põhinõudega, mis kehtib ühenduse tasandil koostatavate 
ülevaadete osas.

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) alaline elukoht – koht, kus inimene 
tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, 
olenemata ajutisest eemalolekust 
meelelahutuse, puhkuse, sõprade ja 
sugulaste külastamise, töö, ravi või 
palverännaku eesmärgil; või selle 
puudumisel seaduslik või registreeritud 
elukoht;

c) alaline elukoht – koht, kus inimene kuus 
kuud enne võrdlushetke tavaliselt veedab 
igapäevase puhkeaja, olenemata ajutisest 
eemalolekust meelelahutuse, puhkuse, 
sõprade ja sugulaste külastamise, töö, ravi 
või palverännaku eesmärgil; või selle 
puudumisel seaduslik või registreeritud 
elukoht;

Selgitus

Alalise elukoha mõiste vajab täiendavat täpsustamist ning ajalise raamistiku lisamist,
tagamaks, et inimeste vastused viitaksid tõepäraselt nende alalisele elukohale.

Muudatusettepanek 3
Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) riikliku ja piirkondliku tasandi 
andmed rahvastiku ja eluaseme kohta, mis 
sisaldavad isikute, perekondade, 
leibkondade, eluaseme ja -hoonetegaseotud 
kindlaksmääratud demograafilisi, 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
eluasemenäitajaid, nagu on sätestatud lisas.

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) riikliku ja piirkondliku tasandi 
andmed rahvastiku ja eluaseme kohta, mis 
sisaldavad isikute, perekondade, 
leibkondade, eluaseme ja -hoonetegaseotud 
kindlaksmääratud demograafilisi, 
sotsiaalseid, majanduslikke ja 
eluasemenäitajaid, nagu on sätestatud lisas, 
veendudes esitatavate andmete 
usaldusväärsuses ja kvaliteedis ning 
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tagades, et nad esitavad andmed 
õigeaegselt.

Selgitus

Kogutud andmete põhikriteeriumeid tuleks kohe alguses selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks kasutatavad 
andmeallikad ja metoodika vastavad 
võimalikult suurel määral artikli 2 lõikes 1 
määratletud rahva ja eluruumide loenduste 
olulistele tunnustele.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
määruse nõuete täitmiseks kasutatavad 
andmeallikad ja metoodika vastavad 
võimalikult suurel määral artikli 2 lõikes 1 
määratletud rahva ja eluruumide loenduste 
olulistele tunnustele, võimaldades 
võimalikult ühtsete, täielike ja 
usaldusväärsete andmete esitamist.

Selgitus

Rõhutada tuleks esitatavate andmete peamisi kvaliteedinõudeid, kuna see on usaldusväärsete 
ülevaadete ja andmete võrdluste koostamise eelduseks ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 5
Lisa punkti 1.3.2 kaheksas taane

- Abielus olnud naiste seaduslikku abiellu 
astumise kuupäev(ad): i) esimene abielu ja 
ii) praegune abielu

- Naiste seaduslikku abiellu astumise 
kuupäev(ad): i) esimene abielu ja ii) 
praegune abielu

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta tekst selgemaks selle lihtsustamise ja üleliigsete 
sõnade eemaldamise teel.

Muudatusettepanek 6
Lisa punkti 1.3.2 üheksas taane

- Vabaabielus olnud naiste vabaabiellu
astumise kuupäev(ad): i) esimene 
vabaabielu ja ii) praegune vabaabielu

- Naiste mitteametlikku abiellu astumise 
kuupäev(ad): i) esimene mitteametlik abielu
ja ii) praegune mitteametlik abielu
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Selgitus

Selles lõikes kasutatav terminoloogia ei ole sobiv. Suurema selguse huvides tuleb teksti 
ühtlasi ka lihtsustada.


