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LISA
Määruse (EL) nr 99/2013 lisa muudetakse järgmiselt.
1)

I punkti „Statistilised väljundid“ muudetakse järgmiselt:
(a)

eesmärgi 1.1.1 all asendatakse esimene lõik järgmisega:

„Pakkuda strateegia „Euroopa 2020“ rakendamise seireks kvaliteetset statistilist teavet, mis
peaks olema kättesaadav Euroopa poolaasta jaoks ajakohasena. Uued näitajad peavad niivõrd
kui võimalik põhinema olemasoleval statistilisel teabel.“;
(b)

eesmärgi 1.2.1 all asendatakse teine taane järgmisega:

„– antakse statistilist teavet tõhustatud stabiilsuse ja kasvu pakti jaoks, eelkõige eesmärgiga
teha ja pakkuda kvaliteetset statistikat valitsemissektori eelarvepuudujäägi ja võla kohta;“
(c)

eesmärgi 1.3.1 all asendatakse kolmas taane järgmisega:

analüüsitakse üleilmseid väärtusahelaid, võimalusel asjakohaste sisendite/väljundite tabelite
abil, ning väliskaubandus- ja ettevõtlusstatistikat, sealhulgas mikroandmete linkimist, ja need
väljundid lõimitakse liidu huvidele vastavatesse rahvusvahelistesse algatustesse; ning“;
(d)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. Arvepidamisraamistikud
Komisjoni 20. augusti 2009. aasta teatis „SKP täiendamine. Edu mõõtmine muutuvas
maailmas“ ning Stiglitz-Sen-Fitoussi aruanne majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude
mõõtmise kohta on andnud uue hoo ESSi kesksete probleemide lahendamisele, eriti sellele,
kuidas saada paremat statistikat valdkondadevaheliste küsimuste kohta ning paremini
integreeritud statistikat, mis kirjeldaks keerulisi sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja
majanduslikke nähtusi laiemalt kui traditsioonilised majandustoodangu mõõtmise viisid.
ESSis „SKP täiendamise“ raames tehtavas töös on tähelepanu keskmes kolm eelisvaldkonda:
kodumajapidamise sektori jaoks mõeldud statistika ning tulude jaotust, tarbimist ja jõukust
mõõtev statistika, elukvaliteedi mõõtmine mitmemõõtmelisel viisil ja keskkonnasäästlikkuse
mõõtmine. Edasist arengut sel alal ajendavad 2015. aastal vastu võetud uued ülemaailmsed
säästva arengu eesmärgid. Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem
(ESA) moodustab kogu majandusstatistika integreeritud ja sidusa raamistiku, mida peaksid
täiendama muud näitajad, et saada igakülgsemat teavet poliitiliste otsuste tegemiseks. ESA
2010 täielikku rakendamist toetab korrapärane kvaliteedi- ja vastavushindamine, milles
võetakse arvesse erandite järkjärgulist aegumist kuni aastani 2020, mis toob kaasa näitajate
ajakohasuse ja kättesaadavuse edasise paranemise.”;
(e)

eesmärki 2.1.1 muudetakse järgmiselt:
i) neljas taane asendatakse järgmisega:

„– sotsiaalkaitse, tervishoiu ja hariduse valdkonnas tugevdatakse seoseid rahvamajanduse
arvepidamisega;“
ii) viienda taande järele lisatakse kaks uut taanet järgmises sõnastuses:
„– töötatakse välja ajakohased sotsiaalsed näitajad, sealhulgas täiustatud meetodid
lähiprognooside (nowcasting) ja kiirhinnangute jaoks;
– toetatakse rahvusvahelist makromajandusandmete jagamist, et vähendada andmete
koostajate koormust ning parandada võrreldavate ja järjepidevate andmete kättesaadavust
kasutajate jaoks;“
(f)
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eesmärgi 2.1.2 viimane taane asendatakse järgmisega:
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„– tehakse kättesaadavaks ühtlustatud eluasemehindade statistika kõigi liikmesriikide kohta ja
seda laiendatakse.”;
(g)

eesmärgi 2.2.1 taanded asendatakse järgmistega:

„– arendatakse välja sidus keskkonnaalase arvepidamise süsteem rahvamajanduse
arvepidamise nn satelliitkontona, mis annab teavet järgmiste valdkondade kohta: paisangud
atmosfääri, energiatarbimine, looduvarade vood, toorainekaubandus, keskkonnamaksud ja
kulutused keskkonnakaitsele, võimaluse korral ka keskkonnahoidlik majanduskasv /
keskkonnahoidlikud riigihanked;
– arendatakse välja eksperimentaalne ökosüsteemi arvepidamine;
– arendatakse välja kliimamuutustega seotud statistika, sealhulgas kliimamuutustega
kohanemise statistika; ning
– töötatakse välja näitajad keskkonnaalaste „jalajälgede“ mõõtmiseks.“;
(h)

eesmärki 3.1.1 muudetakse järgmiselt:
i) esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Suurendada statistika tegemise protsesside tõhusust ja tulemuslikkust. Võttes arvesse asjaolu,
et Lissaboni lepingus kutsutakse üles tegelema parema õigusloomega, on vaja
ettevõtlusstatistikaga seotud õigusakte sujundada. Seejuures tuleks kooskõlas komisjoni
õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmiga (REFIT) nõuetekohaselt arvestada
statistika tegijate käsutuses olevate ressursside piiratust ja andmeesitajatele tekkivat üldist
koormust. Pakkuda kvaliteetset statistikat peamistes valdkondades, kus ettevõtted on
tähelepanu keskmes, nt ettevõtlusstatistika, lühiajalised näitajad, investeeringud inimkapitali
ja oskustesse, rahvusvahelised tehingud, üleilmastumine, siseturu seire, teadus- ja
arendustegevus ja innovatsioon, turism. Erilist tähelepanu tuleks pöörata andmete
kättesaadavusele kõrge lisandväärtusega tööstusharude ja teenussektori puhul, eelkõige
rohelise majanduse, digitaalmajanduse või sotsiaalmajanduse (nt tervis ja haridus) sektoris.“;
ii) esimene taane asendatakse järgmisega:
„– kasutatakse uuesti statistikasüsteemis või ühiskonnas olemasolevaid andmeid,
kehtestatakse ühine õiguslik alus kogu ettevõtlusalasele statistikale ja luuakse ühine taristu ja
ühised töövahendid;“
(i)

eesmärki 3.2.1 muudetakse järgmiselt:
i) seitsmes taane asendatakse järgmisega:

„– viiakse ellu tööprogrammi meetmed, mis käsitlevad rändestatistika peavoolustamist, võttes
arvesse uusi probleeme, eriti rahvusvahelisi arenguid;“
ii) seitsmenda taande järele lisatakse uus taane järgmises sõnastuses:
„– esitatakse rahvastikuprognoose ja nende iga-aastaseid uuendusi;“
(j)

punktis 3.3 asendatakse kolmas lõik järgmisega:

„Põllumajandus jääb endiselt oluliseks liidu poliitikavaldkonnaks.
Ühine
põllumajanduspoliitika on rõhutanud oma vajadusi seoses oma peamiste eesmärkide
täitmisega, nimelt elujõulise toidutootmise, loodusvarade jätkusuutliku majandamise ja
kliimameetmetega, aga samuti tasakaalustatud territoriaalse arenguga. Tähelepanu keskmes
on keskkonna, elurikkuse/ökosüsteemide, majanduse, inimeste tervise ja ohutuse ning
sotsiaalne mõõde.“;
(k)
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eesmärki 3.3.1 muudetakse järgmiselt:
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i) esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Toetada tõenduspõhist poliitikakujundamist, kasutades paindlikumalt ja rohkem ruumilist
infot, mis on kombineeritud sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase statistilise teabega
piirkondade, piirkonnatüpoloogiate, linnade ja linnastumise astme kohta.“;
ii) lisatakse kaks uut taanet järgmises sõnastuses:
„– rakendatakse maakasutuse ja maakatte statistika (LUCAS);
– koordineeritakse statistilisi andmeid piirkondade, piirkonnatüpoloogiate, linnade ja
linnastumise astme kohta.“;
(l)

eesmärki 3.3.3 muudetakse järgmiselt:
i) lisatakse teine lõik järgmises sõnastuses:

„Kooskõlas komisjoni „Euroopa energialiidu“ prioriteediga pööratakse erilist tähelepanu
statistikale, mis on seotud energiatarbimise, energiatõhususe, taastuvenergia, energiasõltuvuse
ja varustuskindlusega. Lisaks sellele peab energiastatistika toetama kliima- ja energiapoliitika
raamistikku 2030, mille eesmärk on muuta liidu majandus ja energiasüsteem
konkurentsivõimelisemaks, turvalisemaks ja jätkusuutlikumaks.“;
ii) lisatakse uus taane järgmises sõnastuses:
„– energiasõltuvus ja varustuskindlus.“
(2)

II punkti „Euroopa statistika tegemise meetod“ muudetakse järgmiselt:
(a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

„ESS seisab praegu silmitsi mitme väljakutsega: kasvamas on ootused Euroopa statistika
ulatusele, kvaliteedile ja võrreldavusele; üleilmastumise tingimustes on tekkinud keerukas
reaalsus, mida ametlik statistika peab peegeldama ja mis tekitab metodoloogilisi probleeme;
era- ja avaliku sektori andmeesitajate andmete üha laiem kättesaadavus pakub tohutuid
võimalusi parandada ametliku statistika aja- ja asjakohasust ning vähendada
vastamiskoormust. Nende probleemidega toimetulekuks rakendab Euroopa statistikasüsteem
järk-järgult aastaks 2020 kindlaks määratud strateegilised eesmärgid, tuginedes terviklikule
lähenemisviisile, et parandada kvaliteeti ja suurendada tõhusust:
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–

astuda proaktiivselt kasutajatega korrapärasesse dialoogi, et mõista sügavamalt nende
vajadusi, tunda ära, et erinevatel kasutajarühmadel on erinevad vajadused, mida tuleb
rahuldada õigesti;

–

pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning rakendada Euroopa statistikasüsteemi
haldamises, ülesehituses ja juhtimises kvaliteedipõhist lähenemisviisi;

–

ehitada üles statistilised tooted ja teenused nii, et need põhineksid nii traditsioonilistel
uuringutel kui ka uuematel allikatel, sh haldusandmetel, georuumilistel ja võimaluse
korral suurandmetel; saada juurdepääs uutele andmeallikatele, luua meetodid ja leida
sobiv tehnoloogia, et kasutada uusi andmeallikaid Euroopa statistika tegemiseks
usaldusväärsel viisil;

–

parandada statistika tegemise tõhusust, intensiivistades veelgi teadmiste, kogemuste ja
metoodikate ühiskasutust, ent kasutades vajaduse korral ühiselt ka töövahendeid,
andmeid, teenuseid ja ressursse; ettevõttearhitektuurist saab ühine viiteraamistik ning
koostöö aluseks on tehnoloogia ja statistika infrastruktuuri kokkulepitud standardid ja
ühiselemendid;
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–

rakendada Euroopa statistika levitamise strateegiat, mis on piisavalt paindlik, et
kohaneda areneva tehnoloogiaga, näitab kätte suuna maailmas, kus on toimumas
andmerevolutsioon, ning on demokraatiale usaldusväärseks alustoeks.“;
(b)

eesmärgi 1.1 all asendatakse esimene taane järgmisega:

„– võetakse kasutusele uus integreeritud, tulemuslik ja otstarbekohane kvaliteedimehhanism,
mis põhineb tegevusjuhisel ja Euroopa statistikasüsteemi kvaliteedi tagamise raamistikul;
– hinnatakse vastavust tegevusjuhisele;“
(c)

eesmärgi 3.1 all asendatakse viies taane järgmisega:

„– konkreetsetel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel kasutatakse Euroopa lähenemisviisi
statistikale, et vastata kiiresti poliitilistele vajadustele; see hõlmab metoodika väljatöötamist
soolise vägivalla uuringuks, mis esmalt korraldatakse ühekordsena, eesmärgiga võimaldada
katkematut rida erinevaid asjakohaseid andmekogumisi ELi sotsiaaluuringu raames, lähtudes
Euroopa lähenemisviisist statistikale;“
(d)

eesmärgi 4.1 all lisatakse uus taane järgmises sõnastuses:

„– tehakse kindlaks praegused ja tulevased andmenõuded, et pakkuda lõppkasutajatele
mitmeotstarbelisi ja vajadustele kohandatud tooteid, teenuseid ja andmeaitasid;“
(e)
sõnastuses:

eesmärgi 5.1 all lisatakse kolmanda taande järele uus taane järgmises

„– analüüsitakse andmeteadusega seotud uute oskuste vajadust ja lõimitakse need
koolitusprogrammidesse;“.
(3)

III punkti „Partnerlus“ muudetakse järgmiselt:

(a)
sõnastuses:

eesmärgi 1.4 all lisatakse neljanda taande järele kolm uut taanet järgmises

„– tõstetakse liidu kodanike teadlikkust ametliku statistika tähtsusest ja see idee viiakse edasi
kõikidesse sidusrühmadesse, tähistades igal aastal 20. oktoobril Euroopa statistikapäeva;
– levitatakse asjakohaseid statistilisi andmeid, et toetada Euroopa naabruspoliitikat ja
vastavaid assotsieerimislepinguid;
– edendatakse euroopalikke väärtusi ja Euroopa algatusi, nagu Euroopa statistika
tegevusjuhis, kvaliteedi tagamise raamistik, standardimisel ja ühtlustamisel põhinevad
tegutsemisviisid suhetes kolmandate riikide ja piirkondadega;“.
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