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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 määrus rahva ja 
eluruumide loenduste kohta
(KOM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0069)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0078/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja regionaalarengukomisjoni 
arvamust (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
Põhjendus 2

(2) Perioodilised statistilised andmed 
rahvastiku ning üksikisikute peamiste 
perekondlike, sotsiaalsete, majanduslike ja 
eluruumitunnuste kohta on vajalikud 
teatavaid ühiskonnaelu valdkondi mõjutava 
regionaal- ja sotsiaalpoliitika uurimiseks ja 
kindlaksmääramiseks;

(2) Perioodilised statistilised andmed 
rahvastiku ning üksikisikute peamiste 
perekondlike, sotsiaalsete, majanduslike ja 
eluruumitunnuste kohta on vajalikud 
teatavaid ühiskonnaelu valdkondi mõjutava 
regionaal- ja sotsiaalpoliitika uurimiseks ja 
kindlaksmääramiseks. Eriti on vaja 
koguda üksikasjalikku teavet eluruumide 
kohta, et toetada erinevaid ühenduse 
tegevusi nagu sotsiaalse hõlvamise 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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edendamine ning sotsiaalse 
ühtekuuluvuse jälgimine piirkondlikul 
tasandil või keskkonnakaitse ja 
energiatõhususe edendamine.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Komisjoni tuleks eelkõige volitada 
kindlaks määrama mõistete kohandamise 
tingimusi ja edasisi võrdlusaastaid ning 
vastu võtma statistiliste andmete ja 
metaandmete programmi. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed, mis on ette 
nähtud käesoleva määruse vähemoluliste 
sätete muutmiseks, tuleks need vastu võtta 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse korras.

(8) Komisjoni tuleks eelkõige volitada 
kindlaks määrama järgnevate 
võrdlusaastate tingimusi ning vastu võtma 
statistiliste andmete ja metaandmete 
programmi. Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed, mis on ette nähtud käesoleva 
määruse vähemoluliste sätete muutmiseks, 
tuleks need vastu võtta otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse korras.

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 lõike 1 punkt a

a) rahvastik – teatud riigi ja piirkonna 
elanikkond artikli 5 lõikes 2 osutatud 
võrdluskuupäeval;

a) rahvastik – teatud riigi ja piirkonna 
elanikkond artikli 5 lõikes 1 osutatud 
võrdluskuupäeval;

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) eluase/elamumajandus – elamiseks 
määratud ruumid ja hooned/ vastava riigi 
ja piirkonna rahvastiku ja eluruumide 
seosed võrdluskuupäeval. „Hooned” 
tähendavad selliseid hooneid, mis 
tegelikult sisaldavad või võivad sisaldada 
elamiseks määratud ruume;

b) eluase/elamumajandus – elamispinnad
ja -hooned / elamistingimused ning
vastava riigi ja piirkonna rahvastiku ja 
eluruumide seosed võrdluskuupäeval. 
„Hooned” tähendavad selliseid alalisi 
hooneid, mis sisaldavad inimestele 
elamiseks loodud elamispindu või 
hooajalisi või lisa- või vabu 
tavaeluruume;

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 lõike 1 punkt d
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d) võrdluskuupäev – vastavalt käesoleva 
määruse artikli 5 lõikele 2 kuupäev, millele 
vastava liikmesriigi andmed osutavad; 

d) võrdluskuupäev – vastavalt käesoleva 
määruse artikli 5 lõikele 1 kuupäev, millele 
vastava liikmesriigi andmed osutavad; 

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõike 1 punkt h

h) anonüümsed algandmed – statistilised 
üksikandmed, mida on muudetud kehtiva 
tava kohaselt, et nendega seotud 
statistiliste üksuste identifitseerimise oht 
oleks võimalikult väike.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõige 2

2. Komisjon võib vajaduse korral 
kohandada lõikes 1 esitatud mõisteid 
artikli 7 lõikes 3 osutatud korras.

välja jäetud

Muudatusettepanek 8
Artikkel 3

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

Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) riikliku ja piirkondliku tasandi 
andmed rahvastiku kohta, mis sisaldavad 
isikute, perekondade, leibkondade, ning 
samuti eluasemega seotud 
kindlaksmääratud demograafilisi, 
sotsiaalseid ja majanduslikke näitajaid, 
nagu on sätestatud lisas.

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 pealkiri

Andmete allikad ja kvaliteet Andmete allikad

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõike 1 punkt e a (uus)



PE 388.663v01-00 8/16 PR\666905ET.doc

ET

e a) registripõhise loenduse ja 
valikvaatluse ja tavapärase loenduse 
kombinatsioonile;

Muudatusettepanek 11
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 lõike 1 
punktis g määratletud rahva ja eluruumide 
loenduste olulistele tunnustele.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõige 3

3. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada edastatavate andmete 
ja metaandmete kvaliteet. Komisjon 
(Eurostat) esitab koostöös liikmesriikide 
pädevate asutuste ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega andmete ja 
metaandmete kvaliteedi tagamiseks 
väljatöötatud metoodikaalased soovitused 
ja nõuded, eelkõige Euroopa Statistikute 
Konverentsi soovitused rahva ja 
eluruumide loenduste korraldamise 
kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõige 4

4. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
(Eurostati) kasutatud andmete allikatest, 
nende allikate valimise põhjustest ja 
valitud allikate mõjust statistika 
kvaliteedile (kvaliteediaruanne).  
Liikmesriigid selgitavad, mil määral 
valitud andmeallikad ja metoodika 
vastavad artikli 2 lõikes 1 määratletud 
rahva ja eluruumide loenduste olulistele 
tunnustele.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 5

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
(Eurostatile) viivitamata käesoleva 
määruse kohaselt esitatud andmete 
muudatustest ja parandustest ning 
kasutatava metoodika ja andmeallikate mis 
tahes muudatustest.

5. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
(Eurostatile) käesoleva määruse kohaselt 
esitatud andmete muudatustest ja 
parandustest, samuti kasutatava metoodika 
ja andmeallikate mis tahes muudatustest 
mitte hiljem kui üks kuu enne muudetud 
andmete avaldamist.

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 lõige 6

6. Komisjon määrab kvaliteediaruande 
sisu ning andmete kogumise ja 
avaldamise kvaliteedinõuded kindlaks 
artikli 7 lõikes 3 osutatud korras.

välja jäetud

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) käesolevas määruses 
täpsustatud kinnitatud andmed ja 
metaandmed peaasjalikult iga kümnendi 
algul. 

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
kuupäeva, millele tema andmed viitavad 
(võrdluskuupäev). Võrdluskuupäev peab 
jääma käesoleva määruse põhjal kindlaks 
määratud aastasse (võrdlusaasta). 
Esimene võrdlusaasta on 2011. aasta. 
Komisjon määrab edasised võrdlusaastad 
artikli 7 lõikes 3 osutatud korras. 
Võrdlusaastad peaksid olema iga 
aastakümne alguses. 

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõige 2

2. Iga liikmesriik määrab kindlaks 
kuupäeva, millele tema andmed viitavad 
(võrdluskuupäev). Võrdluskuupäev peab 
jääma käesoleva määruse põhjal kindlaks 
määratud aastasse (võrdlusaasta).  
Esimene võrdlusaasta on 2011. aasta. 

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) käesolevas määruses nõutud 
andmed ja metaandmed 27 kuu jooksul 
pärast võrdlusaasta lõppu.
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Komisjon määrab edasised võrdlusaastad 
artikli 7 lõikes 3 osutatud korras. 

Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõige 3

3. Andmed esitatakse 24 kuu jooksul 
pärast võrdlusaasta lõppu.

välja jäetud

Muudatusettepanek 19
Artikli 5 lõige 4

4. Komisjon võtab artikli 7 lõikes 3 
osutatud korras vastu edastatavate 
statistiliste andmete ja metaandmete 
programmi, et järgida andmete kogumise
nõudeid. Käesoleva määrusega 
hõlmatavad konkreetse geograafilise 
tasandi kohta kogutavad andmed ei tohi 
erineda neist, mis on loetletud lisas 
vastava geograafilise tasandi puhul.

4. Komisjon võtab artikli 7 lõikes 3 
osutatud korras vastu edastatavate 
statistiliste andmete ja metaandmete 
programmi, et järgida käesoleva määruse
nõudeid. 

Muudatusettepanek 20
Artikli 5 lõik 4 a (uus)

4 a. Komisjon võtab vastu käesoleva 
määrusega nõutud andmete ning nende 
jaotuste tehnilised spetsifikatsioonid 
artikli 7 lõikes 2 osutatud korras.

Muudatusettepanek 21
Artikli 5 lõige 5

5. Statistiliste andmete programm võib 
lisaks koondandmetele (tabelprogrammi 
kujul) sisaldada anonüümsete algandmete 
valimit.

välja jäetud

Muudatusettepanek 22
Artikli 5 lõige 7
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7. Käesoleva määruse artikli 4 lõike 5 
kohaste muudatuste või paranduste korral 
edastavad liikmesriigid muudetud andmed 
viivitamata komisjonile (Eurostatile).

7. Käesoleva määruse artikli 4 lõike 5 
kohaste muudatuste või paranduste korral 
edastavad liikmesriigid muudetud andmed 
komisjonile (Eurostatile) hiljemalt 
muudetud andmete avaldamisel.

Muudatusettepanek 23
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Kvaliteedihindamine

1. Käesolevas määruses kohaldatakse 
edastatavatele andmetele järgmisi 
kvaliteedihindamise näitajaid:
– „asjakohasus” osutab statistika 
vastavusele kasutajate olemasolevatele ja 
võimalikele vajadustele;
– „täpsus” osutab hinnangute lähedusele 
tundmatutele õigetele väärtustele; 
– „õigeaegsus” on seotud võrdlusperioodi 
ja tulemuste kättesaadavaks tegemise 
vahelise ajaga;
– „kättesaadavus” ja „selgus” osutavad 
tingimustele ja korrale, millele alusel 
saavad kasutajad andmetele juurdepääsu, 
neid andmeid kasutada ja tõlgendada;
– „võrreldavus” osutab kohaldatavate 
statistiliste mõistete ja mõõtevahendite 
ning meetodite erinevuste mõju 
mõõtmisele, kui statistikat võrreldakse 
geograafiliste piirkondade, valdkondade 
või ajavahemike kaupa;
– „sidusus” osutab andmete piisavusele, 
et neid andmeid saaks usaldusväärselt 
kombineerida erineval viisil ja erinevaks 
otstarbeks.
2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
(Eurostatile) aruande edastatud andmete 
kvaliteedi kohta. Liikmesriigid selgitavad, 
mil määral valitud andmeallikad ja 
metoodika vastavad artikli 2 lõikes 1 
määratletud rahva ja eluruumide 
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loenduste olulistele tunnustele.
3. Lõikes 1 sätestatud kvaliteedinäitajate 
kohaldamisel käesoleva määrusega 
hõlmatud andmetele määratletakse 
kvaliteediaruannetele kohaldatav kord 
ning nende struktuur vastavalt artikli 7 
lõikes 2 osutatud menetlusele. Euroopa 
Komisjon (Eurostat) hindab edastatud 
andmete kvaliteeti.
4. Komisjon (Eurostat) esitab koostöös 
liikmesriikide pädevate asutustega 
andmete ja metaandmete kvaliteedi 
tagamiseks väljatöötatud metoodikaalased 
soovitused, eelkõige Euroopa Statistikute 
Konverentsi soovitused rahva ja 
eluruumide loenduste korraldamise 
kohta.

Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõike 1 punkt - a (uus)

- a) käesoleva määrusega nõutud andmete 
ning nende jaotuste tehnilised 
spetsifikatsioonid, nagu on sätestatud 
artikli 5 lõikes 4 a;

Muudatusettepanek 25
Artikli 6 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) kvaliteediaruannetele kohaldatav 
kord ning nende struktuur, nagu on 
sätestatud artikli 5 a lõikes 3.

Muudatusettepanek 26
Artikli 6 lõike 2 punkt a

a) artikli 2 lõikes 2 sätestatud mõistete 
kohandamine;

välja jäetud

Muudatusettepanek 27
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Artikli 6 lõike 2 punkt b

b) kvaliteediaruande sisu 
kindlaksmääramine, nagu on sätestatud 
artikli 4 lõikes 6;

välja jäetud

Muudatusettepanek 28
Artikli 6 lõike 2 punkt c

c) kvaliteedinõuete kindlaksmääramine, 
nagu on sätestatud artikli 4 lõikes 6;

välja jäetud

Muudatusettepanek 29
Artikli 6 lõike 2 punkt d

d) võrdlusaastad, nagu on sätestatud artikli 
5 lõikes 2;

d) võrdlusaastad, nagu on sätestatud artikli 
5 lõikes 1;

Muudatusettepanek 30
Artikli 6 lõige 3

3. Tuleb arvesse võtta põhimõtet, et 
ajakohastamisest saadav kasu peab 
ületama sellega kaasnevad kulud ning, et 
lisakulud ja -koormus jääksid mõistlikesse 
piiridesse.

3. Tuleb arvesse võtta põhimõtet, et võetud 
meetmetest saadav kasu peab ületama 
sellega kaasnevad kulud ning, et lisakulud 
ja -koormus jääksid mõistlikesse piiridesse.

Muudatusettepanek 31
Lisa jaotise 1.2.1 kolmeteistkümnes taane

– Kas on kunagi välismaal elatud ja riiki 
saabumise aasta

– Kas on kunagi välismaal elatud ja riiki 
saabumise aasta (1980 ja hiljem)

Muudatusettepanek 32
Lisa jaotis 1.3

1.3 Soovituslikud andmed järgmiste 
geograafiliste tasandite puhul:
Riiklik, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 
2

välja jäetud
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1.3.1 Liikmesriikidel soovitatakse 
koguda kõiki NUTS 2. piirkonna puhul 
kohustuslikke andmeid ka kõigi 
madalamate piirkondlike tasandite kohta 
kuni madalaima piirkondliku tasandini 
välja.

1.3.2 Tuletamata andmed
- Kooli, kolledži või ülikooli asukoht
- Tööleminekuks kasutatav transpordiliik
- Kooli, kolledžisse või ülikooli minekuks 
kasutatav transpordiliik
- Tööleminekul läbitav vahemaa ja selleks 
kuluv aeg
- Kooli, kolledžisse või ülikooli minekul 
läbitav vahemaa ja selleks kuluv aeg
- Tegelik perekonnaseis
- Elusana sündinud laste koguarv
- Abielus olnud naiste seaduslikku abiellu 
astumise kuupäev(ad): i) esimene abielu 
ja ii) praegune abielu
- Vabaabielus olnud naiste vabaabiellu 
astumise kuupäev(ad): i) esimene 
vabaabielu ja ii) praegune vabaabielu
- Tavahõiveseisund
- Tasuta teenuste osutajad, vabatahtlikud
- Sektori tüüp (institutsiooniline üksus)
- Mitteametlik töö
- Töökoha tüüp
- Tavapärane tööaeg
- Ajaga seotud alarakendatus
- Töötuse kestus
- Asutuse kohalikus üksuses töötavate 
isikute arv
- Peamine elatusallikas
- Sissetulek
- Kvalifikatsioon
- Õppesuund
- Kooliskäimine
- Kirjaoskus
- Arvutioskus
- Eelmise alalise elukoha riik
- Riigis elamise kogukestus
- Alaline elukoht viis aastat enne loendust
- Rände põhjus
- Vanemate sünniriik
- Kodakondsuse saamine
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- Rahvus
- Keel
- Usk
- Vaegurlus
- Ainu- või ühisvaldus
- Üür
- Leibkonna valduses olevad 
kestustarbekaubad
- Leibkonna kasutuses olevate autode arv
- Auto parkimise võimalus
- Telefoni- ja Interneti-ühendus
- Põllumajanduslik tootmine oma tarbeks 
(leibkonna tasand)
- Kõikide põllumajanduslike tööde 
tunnused viimase aasta jooksul 
(üksikisiku tasand)

1.3.3 Tuletatud andmed
- Linna- ja maapiirkonnad
- Sotsiaalmajanduslikud rühmad
- Välisriigist pärit/kohalikud isikud
- Rahvusvahelise rände seisukohalt 
olulised rahvastikurühmad
- Paguluses olnud elanikud 
- Sisepagulased
- Samasooliste partnerlus
- Laiendatud perekonna staatus
- Taasloodud perekonna tüüp
- Laiendatud perekonna tüüp
- Tavaleibkondade põlvkondlik koosseis
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2.3 Soovituslikud andmed järgmiste 
geograafiliste tasandite puhul: 
riiklik, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, LAU 2

2.3.1 Liikmesriikidel soovitatakse 
koguda kõikide NUTS 2. tasandi puhul 
kohustuslikke andmeid ka kõigi 
madalamate piirkondlike tasandite kohta 
kuni madalaima piirkondliku tasandini 
välja.

välja jäetud
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2.3.2 Tuletamata andmed
- Lisa-, hooajaliste ja vabade eluruumide 
olemasolu ja tunnused
- Valdamine tavaleibkondade arvu järgi
- Tubade tüüp
- Soe vesi
- Pesemisvee soojendamine
- Reoveepuhastussüsteemi tüüp
- Köök
- Söögivalmistamise võimalused
- Kütmiseks kasutatavad energiaallikad
- Eluruumide soojusisolatsioon
- Elektri olemasolu
- Elektri tootmine
- Võrgugaas
- Kliimaseade 
- Ventilatsioon
- Eluruumide asukoht hoones
- Eluruumidele juurdepääs
- Lift
- Eluruumid korruste arvu järgi hoones
- Eluruumid materjalide järgi, millest on 
ehitatud eluruume sisaldava hoone 
teatavad osad
- Eluruumid hoone seisukorra järgi
- Prügi sorteerimine leibkonnas


