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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse 
statistikaprogrammi kohta ajavahemikus 2008–2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0687)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 285 , 
mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0427/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni, 
õiguskomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamus
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 6 lõige 1

1. Programmi kolmandal rakendusaastal 
koostab komisjon vahepealse 
arenguaruande ja esitab selle 
statistikaprogrammi komiteele.

1. Programmi kolmandal rakendusaastal 
koostab komisjon vahepealse 
arenguaruande ja esitab selle 
statistikaprogrammi komiteele ning 
Euroopa Parlamendile. Selline ülevaade 
sisaldab
a) vajaduse korral komisjoni ettepanekut 
ühtlustada ühenduse statistikaprogrammi 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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statistika koostamise tsükkel Euroopa 
Parlamendi valimistsükliga aastaks 2014 
ja kooskõlas EÜ asutamislepingu iga 
tulevase muudatusega; 
b) konkurentsimõju analüüsi VKEde 
kohta halduskoormuse 
vähendamisettepanekute tulemusel, 
pidades eelkõige silmas INTRASTATi 
andmeid, mis esitati komisjoni teatises 
vastamise koormuse vähendamise, 
lihtsustamise ja prioriteetide määratlemise 
kohta ühenduse statistikas;
c) tulevase ülevaate osana tuleb erilist 
tähelepanu pöörata vajalikke 
andmestikke, vahendeid ja meetodeid 
käsitlevatele küsimustele, mis on aluseks 
püsivat järelevalvet ja kontrolli vajavate 
oluliste valdkondade, nagu 
finantsperspektiiv, sotsiaalse ja 
majandusliku mõju erapooletule ja 
objektiivsele analüüsile seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ1

(teenuste kohta siseturul), ühise 
põllumajanduspoliitika ning stabiilsuse ja 
kasvu pakti rakendamisega;
d) uued poliitikavaldkonnad, nagu 
innovatsioon, energeetika, ränne ja 
fiskaalandmete esitamine, peaksid olema 
kaasatud 2010. aasta statistilisse 
ülevaatesse erapooletu ja objektiivse 
andmestikuna, mis oleks aluseks 
kõnealustes uutes valdkondades toimuvate 
arengute hindamisele;
e) nõuetekohaselt tuleb analüüsida 
finantskoormuse jagamist ELi ja 
liikmesriikide eelarvete vahel seoses 
kõnealuse programmi rakendamisega, 
samuti liikmesriikide institutsioonilist 
suutlikkust, võttes arvesse Euroopa 
Liiduga 2004. ja 2007. aastal ühinenud 
liikmesriikide huve.
_________
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.

</Amend>
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SELETUSKIRI

1. TAUST

Esitatud viieaastane programm ajavahemikuks 2008–2012 on Eurostati koostatud seitsmes 
edukas keskmise pikkusega tööprogramm. Iga programmi eesmärgiks on esitada ülevaade iga 
kavandatud perioodi strateegiate, prioriteetide ja töökavade kohta. Käesolev kava 
ajavahemikuks 2003–2007 algatati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta 
otsuse 2367/2002/EÜ alusel. Viieaastasi programme toetavad üheaastased programmid, milles 
kirjeldatakse üksikasjalikumalt antud aasta jooksul tehtava töö eesmärke.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 322/971 ühenduse statistika kohta nõuab ühenduse 
statistikaprogrammi ettevalmistamist, „millega määratletakse lähenemisviisid, põhilised 
valdkonnad ja kavandatava tegevuse eesmärgid kuni viieks aastaks”.

Esitatud otsuse suhtes kohaldatakse kaasotsustamismenetlust vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklile 285.

2. PROGRAMMI TUTVUSTUS

Komisjoni ettepaneku seletuskiri sisaldab üldisi märkusi programmi kohta. Dokumendi 
ülesehitus sarnaneb Euroopa Parlamendile esitatud eelmise programmiga ning koosneb 
järgmistest osadest:

a) seletuskiri;

käesoleva ettepaneku tausta selgitus;

b) õigusakt;

õigusliku raamistiku olulised tunnused;

c) I lisa: lähenemisviisid;

prioriteedid ja viisid, mille komisjon võtab aluseks üheaastase rakenduskava 
juhtimisel;

d) II lisa: eesmärgid ja meetmed.

Ühenduse poliitika üldprioriteete toetavaid valdkondadevahelisi statistilisi tegevusi käsitlevale 
osale järgneb aruandes esitatud statistilise töö kirjeldus asutamislepingus toodud 20 jaotise 
kohta eraldi. Lisas esitatakse iga jaotise puhul kirjeldus tööst, mida teostatakse rubriikide 
„Õiguslik raamistik“, „Praegune olukord“ ja „Ajavahemikuks 2008–2012 kavandatud 
peamised algatused“ all.

  
1 EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.
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e) Finantsselgitus

Finantsselgitus sisaldab programmi peamiste küsimuste kokkuvõtet tabeli kujul ja ressursside 
eraldamist aastate kaupa ning ressursside liike. Finantsselgitusele lisatakse tekst, mis muu 
hulgas käsitleb järelevalve ja hindamise küsimusi, samuti pettustevastaseid meetmeid. 

3. Raportööri märkused

Raportöör kiidab komisjoni ettepanekud üldiselt heaks. Siiski esitab ta järgmised 
muudatusettepanekud:

Nõukogu määruse 322/1997 artikli 3 lõige nõuab, et ühenduse statistikaprogrammi tähtaeg ei 
ületaks viit aastat. Praegu ei järgi ühenduse statistikaprogrammi statistika koostamise tsükkel 
ei Euroopa Parlamendi ega komisjoni õigusloomega seotud tsükleid. Seetõttu tuleb komisjonil 
2010. aasta ülevaate osana vastavalt nõukogu määrusele 322/1997 teha ettepanekud nimetatud 
kahe tsükli ühtlustamiseks alates 2014.aastast. 
Kõnealune ettepanek ühtib Euroopa Parlamendi sooviga ühtlustada õigusloomega seotud 
tsükkel eelarvetsükliga.

On vaja tagada, et ühenduse statistikaprogrammi keeruline andmestik jääks asjakohaseks ja 
seostatuks ning et liigne bürokraatia, mis on seotud selle kogumisega, ei suurendaks 
halduskoormust, eriti VKEdele, mis oleks vastuolus Lissaboni strateegiaga ja eesmärgiga 
vähendada liigset bürokraatiat 25% võrra, vastavalt kokkuleppele liikmesriikidega. Seetõttu 
on hädavajalik, et ettepanekuid komisjoni teatises vastamise koormuse vähendamise, 
lihtsustamise ja prioriteetide määratlemise kohta ühenduse statistikas rakendataks õigeaegselt. 
Seetõttu pakutakse välja, et kavandatud 2010. aasta ülevaates hinnatakse konkurentsi mõju 
VKEdele, mis kaasneb nende statistikaalase halduskoormuse vähendamisettepanekutega 
(KOM (2006) 693), pidades eelkõige silmas INTRASTATi andmete esitamist.

Lisaks teeb raportöör järgmised märkused:

Pidades silmas ELi 2005. aasta detsembris toimunud tippkohtumisel püstitatud eesmärki leida 
lahendus põhiseaduslikule ummikseisule 2009. aasta juuniks, on vaja 2010. aastal tehtava 
kolme aasta ülevaate puhul reguleerida II lisas toodud ülesandeloendite (jaotiste) 
valdkondlikku jaotust, kuna need põhinevad praegu Nice’i lepingu jaotusel.

NACE 2 asendab NACE 1 aastaks 2008. Siiski ei võta riiklikud statistikaasutused seda 
täielikult üle enne aastat 2011. Vajadus kahe paralleelselt toimiva süsteemi järele on 
eelarvekoormuseks riiklikele statistikaasutustele seni, kuni on saavutatud seostatud ja 
järjekindel statistiline arvestusepidamine. Paralleelsete süsteemide toimimine on väga 
kulukas, eriti hiljuti ühinenud liikmesriikidele. 

2010. aasta ülevaate osana tuleb komisjonil tähelepanu pöörata vajalikke andmestikke, 
vahendeid ja meetodeid käsitlevatele küsimustele, mis on aluseks püsivat järelevalvet ja 
kontrolli vajavate oluliste valdkondade, nagu finantsperspektiiv, sotsiaalse ja majandusliku 
mõju erapooletule ja objektiivsele analüüsile seoses teenuste direktiivi ja ühise 
põllumajanduspoliitika reformi rakendamisega.
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Üksikasjalikult tuleb 2010. aasta ülevaates analüüsida programmi finantskoormuse jagamist 
ELi ja liikmesriikide eelarvete vahel, eelkõige seoses hiljuti ühinenud liikmesriikidega.

Uued poliitikavaldkonnad, nagu innovatsioon, energeetika, ränne ja fiskaalandmete esitamine, 
peaksid olema lisatud 2010. aasta statistilisse ülevaatesse, et võimaldada erapooletu ja 
objektiivse andmestiku olemasolu, mis oleks aluseks kõnealustes uutes valdkondades 
toimuvate arengute hindamisele.
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