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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden 

vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja 

kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille 

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0551), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0345/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A8-

0247/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Tilastotiedot ja indikaattorit ovat 

vastuullisen näyttöön perustuvan 

toimintapolitiikan tukiranka. Sellaisen 

unionin, kansallisen ja alueellisen 

toimintapolitiikan luomiseksi, 

analysoimiseksi ja mukauttamiseksi, jossa 

käsitellään kansalaisten tarpeita ja 
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tehdään vastuullisia päätöksiä, poliittisten 

päättäjien on olennaisen tärkeää saada 

ajantasaista, vertailukelpoista ja 

täsmällistä tietoa. 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Eurooppa 2020 strategian21 ja 

talouden ohjausjärjestelmän vahvistamisen 

kannalta sosiaaliset indikaattorit ovat 

keskeisellä sijalla, kun luodaan tietopohjaa 

unionin keskeisimpiä painopisteitä eli 

kasvua ja työpaikkojen luomista, 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 

vähentämistä, taitoja, liikkuvuutta ja 

digitaalista taloutta varten ja kun tuetaan 

näitä painopisteitä. Sosiaalisten 

indikaattoreiden täytyy etenkin tarjota 

vankka tilastollinen perusta niiden 

toimintalinjojen kehittämistä ja seurantaa 

varten, joita unioni ottaa käyttöön 

tällaisten ensisijaisten painopisteiden 

hyväksi toimiessaan. 

(1) Eurooppa 2020 -strategian21 ja 

talouden ohjausjärjestelmän vahvistamisen 

kannalta sosiaaliset indikaattorit ovat 

keskeisellä sijalla, kun luodaan tietopohjaa 

unionin keskeisimpiä painopisteitä eli 

osallistavaa ja kestävää kasvua ja 

työpaikkojen luomista, sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta, köyhyyden, 

eriarvoisuuden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen vähentämistä, vammaisten 

henkilöiden osallisuutta, sukupuolten 

tasa-arvoa, taitoja, liikkuvuutta ja 

digitaalista taloutta varten ja kun tuetaan 

näitä painopisteitä. Sosiaalisten 

indikaattoreiden täytyy etenkin tarjota 

vankka tilastollinen perusta niiden 

toimintalinjojen kehittämistä ja seurantaa 

varten, joita unioni ja jäsenvaltiot ottavat 

käyttöön tällaisten ensisijaisten 

painopisteiden hyväksi toimiessaan. 

__________________ __________________ 

21 Komission tiedonanto Eurooppa 2020 – 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 

strategia, KOM(2010) 2020, 3. maaliskuuta 

2010. 

21  Komission tiedonanto Eurooppa 2020 – 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 

strategia, KOM(2010) 2020, 3. maaliskuuta 

2010. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 (1 a) Talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson taloudellisten ja sosiaalisten 

tavoitteiden hyvä tasapaino, jota tuetaan 

molempia aloja koskevilla laadukkailla 

tilastoilla, on erityisen tärkeä talous- ja 

rahaliiton kestävyyden ja legitimiteetin 

kannalta. Sosiaaliset ja työllisyystavoitteet 

ovat siitä syystä nousseet entistä 

selvemmin esiin eurooppalaisessa 

ohjausjaksossa, ja sekä maaraporteissa 

että maakohtaisissa suosituksissa 

käsitellään sosiaalisia ja 

työllisyyshaasteita ja edistetään 

politiikkauudistuksia parhaiden 

toimintatapojen pohjalta. Näin ollen 

sosiaalitilastoilla on äärimmäisen tärkeä 

rooli, ja on elintärkeää parantaa 

sosiaalisten indikaattorien oikea-

aikaisuutta, jotta ne ovat saatavilla 

ajallaan niitä koskevia politiikan puitteita 

ja myös eurooppalaista ohjausjaksoa 

varten. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Euroopan sosiaalitilastoja 

laadittaessa on huomioitava 

asianmukaisesti Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

10 artikla. Siksi on tärkeää varmistaa 

laadukkaan sukupuolittain ja iän mukaan 

eritellyn tiedon kerääminen, myös yli 74-

vuotiaiden osalta, jotta voidaan yksilöidä 

sukupuoli- ja ikäkohtaisia ongelmia ja 

luoda näin vankka tosiseikkoihin nojaava 

perusta sukupuolten tasa-arvon 

edistymisen arvioinnille sekä sukupuoleen 

ja ikään perustuvan syrjinnän 

torjunnalle. Tässä suhteessa olisi 

kiinnitettävä asianmukaista huomiota 

YK:n Euroopan talouskomission 

sukupuolitilastoja koskevan koulutuksen 

tarjoamista tilastotieteilijöille käsittelevän 
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työryhmän useiden asiantuntijoiden 

avustuksella laatimaan käsikirjaan 

”Developing gender statistics: a practical 

tool”1 a. 

 __________________ 

 1 a 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stat

s/publications/Developing_Gender_Statist

ics.pdf 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Bruttokansantuote (BKT) on 

keskeinen makrotaloudellinen 

indikaattori, joka kuvastaa taloudellista 

toimintaa kokonaisuudessaan. 

Bruttokansantuotetta on kuitenkin 

täydennettävä vahvoilla indikaattoreilla, 

joissa sovelletaan kotitalouksien 

näkökulmaa, keskitytään kansalaisten 

tilanteeseen, kuvataan aineellisten 

elinolojen ja eriarvoisuuden jakautumista 

sekä tarkastellaan paremmin 

elämänlaadun moninaisia ulottuvuuksia. 

Tämän vuoksi tällä asetuksella olisi 

varmistettava monipuoliset ja kehittyvät 

tilastot näiltä aloilta. 

Perustelu 

Politiikassa ja tiedotusvälineissä kiinnitetään runsaasti huomiota BKT:hen. Se onkin tärkeä 

indikaattori. Tilastoissa olisi kuitenkin keskityttävä myös kansalaisten elinoloihin, 

eriarvoisuuteen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin, jotka mainitaan SEUT:ssä EU:n tavoitteena. 

Näitä aloja koskevia tietoja olisi näin ollen vahvistettava kansalaisten elämän parantamiseen 

tähtäävän politiikan tukemiseksi. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (1 d) ”Ei pelkästään BKT” -aloitteen1 a 

mukaisesti on tärkeää mennä BKT:n 

kaltaisia talousindikaattoreita pidemmälle 

kehittämällä korkean tason 

indikaattoreita, jotka ilmentävät 

edistyksen muita ulottuvuuksia, ja 

erityisesti sosiaalisia näkökohtia, joita 

ovat esimerkiksi elämänlaatu, mukaan 

luettuna työ- ja yksityiselämän tasapaino, 

osallisuus, hyvinvointi ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus, ja joissa korostetaan 

sen merkitystä, että merkitykselliset tiedot 

voidaan eritellä esimerkiksi 

sukupuolikohtaisten ongelmien 

yksilöimiseksi. 

 __________________ 

 1 a 

http://ec.europa.eu/environment/beyond_

gdp/background_en.html 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 e) Euroopan tilastojen kehittämistä, 

tuottamista ja jakelua ohjaavat tilastoja 

koskevat periaatteet, joita ovat 

ammatillinen riippumattomuus, 

puolueettomuus, objektiivisuus, 

luotettavuus ja kustannustehokkuus. 

Perustelu 

Nämä ovat Euroopan tilastojen tuottamista ja jakelua ohjaavat perusperiaatteet, jotka on 

lueteltu asetuksessa 223/2009. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 f kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (1 f) Euroopan tilastojärjestelmä (ESS) 

on kumppanuussuhde, johon osallistuvat 

komissio (Eurostat) sekä kansalliset 

tilastolaitokset ja muut kansalliset 

viranomaiset, jotka vastaavat kussakin 

jäsenvaltiossa Euroopan virallisten 

tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta, 

julkaisemisesta ja jakelusta, ja joka pyrkii 

tuottamaan merkityksellisiä, 

puolueettomia, luotettavia, ajantasaisia ja 

vertailukelpoisia unionin tason 

tilastotietoja. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 g kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 g) Euroopan sosiaalitilastojen 

tuottamisen olisi perustuttava 

tasavertaisiin mahdollisuuksiin 

kaikentyyppisille käyttäjille, kuten 

poliittisille päättäjille, julkishallinnoille, 

tutkijoille, ammattijärjestöille, 

opiskelijoille ja kansalaisyhteiskunnan 

edustajille, valtioista riippumattomat 

järjestöt mukaan lukien, joilla olisi oltava 

mahdollisuus käyttää tietoja vapaasti ja 

helposti komission (Eurostat) 

verkkosivustolla olevien tietokantojen 

kautta. ESS on sitoutunut käyttäjien 

ennakoivaan osallistamiseen ja heidän 

pyyntöjensä täyttämiseen tarpeisiin 

vastaten. 

Perustelu 

Tämä periaate on vahvistettu asetuksessa 223/2009. Käytännössä kuka tahansa voi käyttää 

verkossa Eurostatin tietokantaa, jossa on kootusti kaikki Eurostatissa julkisesti saatavilla 

oleva tieto. Tiedot esitetään moniulotteisissa taulukoissa, joissa on eri valintaominaisuuksia 

ja joita on mahdollista viedä eri muodoissa. Tutkijayhteisöllä on laajempi pääsy erityisesti 

luottamukselliseen tietoon analyysien tekemiseksi tieteellisen edistyksen nimissä. Pääsyyn 

sovelletaan asetuksessa 557/2003 vahvistettuja tiukkoja sääntöjä. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 h kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 h) Talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson taloudellisten ja sosiaalisten 

tavoitteiden asianmukainen tasapaino, 

jota tuetaan kumpaakin alaa koskevilla 

laadukkailla tilastoilla, on tarpeen 

unionin kestokyvyn ja sen 

koheesiotavoitteiden parantamiseksi sekä 

hyvinvoinnin tason säilyttämiseksi. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 i kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 i) Jäsenvaltioiden olisi noudatettava 

tämän asetuksen täytäntöönpanossa 

Euroopan tilastoja koskevia 

käytännesääntöjä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tämän vuoksi sosiaalisten 

indikaattorien olisi oltava tarvittavan 

korkealaatuisia, erityisesti varmuuden, 

ajantasaisuuden, relevanssin, uusiin 

käyttäjien pyyntöihin sopeutumisen sekä 

vertailukelpoisuuden ja tehokkuuden 

osalta. 

(2) Tämän vuoksi on ensisijaisen 

tärkeää, että sosiaalisten indikaattoreiden 

olisi oltava mahdollisimman 

korkealaatuisia, erityisesti varmuuden, 

tarkkuuden, ajantasaisuuden, 

käytettävyyden ja saatavuuden, 

relevanssin, uusiin käyttäjien pyyntöihin 

sopeutumisen sekä vertailukelpoisuuden, 

johdonmukaisuuden ja tehokkuuden 
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osalta. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Kotitalouksien tulot ovat keskeinen 

elinoloja määrittävä tekijä, ja 

viitebudjettiin perustuva lähestymistapa 

on yksityiskohtaisin menetelmä, jolla 

määritetään vähimmäisvarat, joita 

asianmukainen osallistuminen 

yhteiskunnan toimintaan edellyttää, sekä 

tarvittavan tavara- ja palvelukorin hinta. 

Jos havaitaan selkeä tarve parantaa 

viitebudjettia koskevien arvioiden 

tekemiseen liittyvää tiedonkeruuta ja 

menetelmää alueellisesti yhteistyössä 

kansainvälisten kumppanien kanssa 

pilottitutkimusten kautta, komission 

(Eurostat) olisi myönnettävä 

rahoitustukea tällaisille 

pilottitutkimuksille. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) Kotitalouksien tilannetta 

arvioidaan usein tulojen perusteella. Sekä 

kotitalouksien että makrotalouden 

näkökulmasta on kuitenkin tärkeää 

mitata myös kulutusta, varallisuutta ja 

velkaa, myös mahdollista 

valuuttamääräistä velkaa. 

Perustelu 

Kotitalouksien aineelliset elinolot muodostuvat tuloista, kulutuksesta ja varallisuudesta, velat 

mukaan luettuina. Joillakin kotitalouksilla voi olla niiden tuloihin suhteutettuna huomattava 

määrä velkaa, myös ulkomaanvaluuttaista velkaa. Tällä on vaikutusta kotitalouksiin, mutta 
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mahdollisesti myös talouteen yleisemmin, kuten monet velkakriisit ovat hiljattain osoittaneet. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 c) Köyhyys on moniulotteinen ilmiö. 

Se koskee sekä aineellisia elinoloja, kuten 

tuloja, kulutusta, varallisuutta ja velkaa, 

että terveyttä, koulutusta sekä palveluiden 

saatavuutta ja käyttöä. Lisäksi köyhyyttä 

tarkasteltaessa on huomioitava 

yhteiskunta, jossa ihmiset elävät. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että tilastotiedot 

muodostavat monipuolisen, laadukkaan, 

vertailukelpoisen ja varman perustan 

useita mahdollisia käyttötarkoituksia 

varten mukautettujen indikaattorien 

laatimiselle. 

Perustelu 

On mahdollistettava erilaiset köyhyyttä koskevat näkökohdat ja analyysit, kuten 

moniulotteinen köyhyys sekä suhteellinen ja absoluuttinen köyhyys. Tilastojen olisi 

muodostettava perusta näille moninaisille lähestymistavoille. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 d) On tärkeää kuvata täsmällisesti 

vammaisten henkilöiden tilannetta ja 

käsitellä erityisesti itsenäistä elämää ja 

kohtuullista mukauttamista 

työmarkkinoilla sekä mahdollisia esteitä 

yhteiskuntaan ja työmarkkinoille 

integroitumiselle. Siksi on tärkeää 

varmistaa, että tämä väestönosa katetaan 

paremmin ja annetaan sille mahdollisuus 

osallistua täysipainoisesti 

tiedonkeruuseen täysin esteettömien 
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kyselytutkimusten avulla. 

Perustelu 

Tutkimusten on oltava esteettömiä vammaisille henkilöille, koska näin varmistetaan heidän 

osallistumisensa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevien Euroopan tilastojen keruu 

pohjautuu tällä hetkellä useisiin eri 

säädöksiin, jotka kattavat henkilöitä ja 

kotitalouksia koskevia kyselytutkimuksia, 

väestötilastoja, väestö- ja asuntolaskentoja 

sekä lähinnä hallinnollisista lähteistä 

kerättäviä tilastoja. Osa tiedoista kerätään 

myös yritystutkimuksista. Vaikka 

merkittävää edistymistä on viime vuosina 

tapahtunut, on edelleen tarpeen jatkaa 

henkilöitä ja kotitalouksia koskevien 

tutkimusten pohjalta tapahtuvan tilastojen 

keruun yhdentämistä. 

(3) Henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevien Euroopan tilastojen keruu 

pohjautuu tällä hetkellä useisiin eri 

säädöksiin, jotka kattavat henkilöitä ja 

kotitalouksia koskevia kyselytutkimuksia, 

väestötilastoja, väestö- ja asuntolaskentoja 

sekä lähinnä hallinnollisista lähteistä 

kerättäviä tilastoja. Osa tiedoista kerätään 

myös yritystutkimuksista. Tutkimusten 

käyttäjät ovat korostaneet ongelmia, jotka 

liittyvät tietojen ajantasaisuuteen ja 

laatuun, vertailukelpoisuus mukaan 

lukien. Vaikka merkittävää edistymistä on 

viime vuosina tapahtunut, on edelleen 

tarpeen jatkaa henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevien tutkimusten pohjalta tapahtuvan 

ja entistä kokonaisvaltaisemman tilastojen 

keruun yhdentämistä ja virtaviivaistamista 

koko unionissa. Jotta varmistetaan 

laadukas tieto tutkimukseen ja poliittiseen 

päätöksentekoon, on investoitava 

enemmän korkealaatuiseen, 

täsmällisempään ja 

kokonaisvaltaisempaan tiedonkeruuseen 

investointien vähentämisen sijasta, koska 

laadukas tieto on vastuullisen poliittisen 

päätöksenteon edellytys. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(4) Mahdollisuudet käyttää 

hallinnollisia tietolähteitä 

tilastotarkoituksiin ovat tekniikan 

kehityksen ansiosta merkittävästi 

laajentuneet. Hallinnollisten lähteiden 

käyttöä olisi aktiivisesti edistettävä 

sosiaalitilastojen alalla samalla jatkuvasti 

varmistaen tällaisten tilastojen laatu, 

tarkkuus, ajantasaisuus ja 

vertailukelpoisuus 

(4) Tiedon laadun ja tehokkuuden 

parantamiseksi olisi mahdollisuuksien 

mukaan kannustettava hallinnollisten 

rekisterien käyttöön. Mahdollisuudet 
käyttää hallinnollisia tietolähteitä 

tilastotarkoituksiin ovat tekniikan nopean 

kehityksen ansiosta jo merkittävästi 

laajentuneet. Hallinnollisten lähteiden 

käyttöä olisi edelleen aktiivisesti 

edistettävä sosiaalitilastojen alalla samalla 

jatkuvasti varmistaen tällaisten tilastojen 

laatu, tarkkuus, ajantasaisuus ja 

vertailukelpoisuus. Olisi myös 

ylläpidettävä muita välineitä, jotka on 

sopeutettu henkilöihin tai 

merkityksellisiin aiheisiin ja joita ei voi 

käyttää hallinnollisten rekisterien 

välityksellä, ja samalla olisi varmistettava 

henkilötietojen suoja. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Euroopan tilastojärjestelmän 

kokouksessa Wiesbadenissa vuonna 2011 

vahvistettiin muistio kotitalous- ja 

sosiaalitilastoja koskevasta uudesta 

rakennesuunnitelmasta. Sen mukaan olisi 

virtaviivaistettava henkilöistä ja 

kotitalouksista tietoja tuottavat Euroopan 

kyselytutkimukset ja lisäksi olisi käytettävä 

harvemmin toteutettavia mikrodatan 

keruita tällaisten keskeisten sosiaalisten 

kyselytutkimusten täydentämiseksi. Lisäksi 

hallinnollisten tietolähteiden olisi oltava 

paremmin saatavilla ja sekä jäsenvaltioiden 

että EU:n tasolla olisi kehitettävä 

nykyisten tietolähteiden uudelleen käyttöä 

ja hankittava pääsy uusiin tietolähteisiin. 

(6) Euroopan tilastojärjestelmän 

kokouksessa Wiesbadenissa vuonna 2011 

vahvistettiin muistio kotitalous- ja 

sosiaalitilastoja koskevasta uudesta 

rakennesuunnitelmasta. Sen mukaan olisi 

virtaviivaistettava henkilöistä ja 

kotitalouksista tietoja tuottavat Euroopan 

kyselytutkimukset ja lisäksi olisi käytettävä 

harvemmin toteutettavia mikrodatan 

keruita tällaisten keskeisten sosiaalisten 

kyselytutkimusten täydentämiseksi. Lisäksi 

hallinnollisten tietolähteiden olisi oltava 

paremmin saatavilla, Eurostatin 

verkkosivuston käyttäjäystävällisyyttä olisi 

parannettava ja sekä jäsenvaltioiden että 

unionin tasolla olisi kehitettävä nykyisten 

tietolähteiden uudelleen käyttöä ja 

hankittava pääsy uusiin tietolähteisiin 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti. 

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikkien 

sidosryhmien, kuten poliittisten päättäjien 

ja tutkimusyhteisön, tiedontuottajien, 

kansalaisyhteiskunnan ja eturyhmien, 

panos otetaan asianmukaisesti huomioon, 

kun sosiaalisia kyselytutkimuksia 

mukautetaan ja uudistetaan. 

 ___________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 

huhtikuuta 2016, luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 

liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 

kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, 

s. 1). 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Tämän asetuksen olisi erityisesti 

toimittava liikkeellepanevana voimana 

komission (Eurostat), kansallisten 

keskuspankkien ja tilastoja käsittelevän 

neuvoa-antavan komitean välisen 

yhteistyön vahvistamisessa ja 

tehostamisessa. Asetuksella olisi myös 

lisättävä yhdentymistä kansallisten 

tilastolaitosten kanssa ja varmistettava, 

että jäsenvaltiot noudattavat Euroopan 

tilastoja koskevia käytännesääntöjä. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Edellä kuvatut muutokset on (7) Edellä kuvatut muutokset on 
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vähitellen virtaviivaistettava, ja 

sosiaalitilastojen alan lainsäädäntöä on 

nykyaikaistettava, jotta voidaan varmistaa 

laadukkaiden sosiaalisten indikaattorien 

tuotanto nykyistä paremmin yhdennetyllä 

sekä joustavalla ja tehokkaalla tavalla. 

Samanaikaisesti on otettava 

asianmukaisesti huomioon käyttäjien 

tarpeet, vastaajiin ja jäsenvaltioiden 

voimavaroihin kohdistuva rasitus, 

käytettävien menetelmien luotettavuus ja 

tarkkuus, tilastotuotannon tekninen 

toteutettavuus, aika, jonka kuluessa tilastot 

ovat saatavilla, ja tulosten luotettavuus. 

vähitellen virtaviivaistettava, ja 

sosiaalitilastojen alan lainsäädäntöä on 

nykyaikaistettava, jotta voidaan varmistaa 

laadukkaiden sosiaalisten indikaattorien 

tuotanto nykyistä paremmin yhdennetyllä 

sekä mukautettavalla, joustavalla, 

tehokkaalla ja nopealla tavalla, jotta 

pysytään yhteiskunnallisen kehityksen 

tasalla. Samanaikaisesti, kuitenkaan 

millään tavalla laatua, tehokkuutta tai 

ajantasaisuutta heikentämättä, on otettava 

asianmukaisesti huomioon käyttäjien 

tarpeet, vastaajien tarpeet, jäsenvaltioiden 

valmiudet ja voimavarat, käytettävien 

menetelmien luotettavuus ja tarkkuus, 

tilastotuotannon tekninen toteutettavuus, 

aika, jonka kuluessa tilastot ovat saatavilla, 

ja tulosten luotettavuus. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Yksilötason tietoihin perustuvia 

sosiaalitilastoja koskeva unionin 

lainsäädäntö on laadittu vastaamaan 

hyväksymisajankohtana esiintyneisiin 

poliittisiin tarpeisiin. Sosiaalialalle on 

kuitenkin ominaista uudet ja nopeasti 

muuttuvat realiteetit. Uusia sosiaalisia 

olosuhteita ja ilmiöitä on kehittymässä, 

mistä syystä nykyistä unionin 

oikeuskehystä on päivitettävä. Tällä 

asetuksella olisi siksi luotava 

monipuolinen tilastoperusta, joka kattaa 

asianmukaisesti nykyiset tarpeet ja 

ilmentää niitä sekä mahdollistaa 

sellaisten tilastotietojen kehittämisen ja 

tuottamisen, jotka vastaavat poliittisten 

päättäjien, käyttäjien ja suuren yleisön 

tulevia tarpeita, ja jossa otetaan 

huomioon kansainvälinen tilastotietojen 

vertailtavuus. Sen oikeudellisen rakenteen 

olisi oltava erittäin joustava, jotta voidaan 

vastata henkilöitä ja kotitalouksia 
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koskevaan tilastoalan tulevaan 

kehitykseen. On myös pidettävä 

tiedonkeruu ajan tasalla teknisten 

muutosten osalta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta otannoilla kerättyjen 

Euroopan sosiaalitilastojen viitekehystä 

voidaan paremmin virtaviivaistaa ja 

järkiperäistää, yksilötason tietoihin 

pohjautuvat henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevat Euroopan tilastot olisi koottava 

yksiin puitteisiin. Näin voitaisiin taata, että 

otannoilla kerätyt Euroopan 

sosiaalitilastot esimerkiksi 

työmarkkinoiden, tulo- ja elinolojen, 

terveyden, koulutuksen sekä tieto- ja 

viestintäteknologian käytön alalla 

toteutetaan yhtenäisesti, johdonmukaisesti 

ja koordinoidusti. 

(9) Jotta otannoilla kerättyjen 

Euroopan sosiaalitilastojen viitekehystä 

voidaan paremmin virtaviivaistaa ja 

järkiperäistää, yksilötason tietoihin 

pohjautuvia henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevia Euroopan tilastoja koskevat 

oikeudelliset säännökset olisi koottava 

yksiin puitteisiin. Näin voitaisiin taata, että 

Euroopan sosiaalitilastoja varten kerätyt 

otannat esimerkiksi työvoiman, tulo- ja 

elinolojen, ajankäytön, kulutuksen, 

terveydentilan, koulutuksen ja elinikäiseen 

oppimiseen osallistumisen sekä tieto- ja 

viestintäteknologian käytön alalla 

toteutetaan yhtenäisemmin, 

johdonmukaisemmin ja 

koordinoidummin. Tällä olisi 

varmistettava parempaa poliittista 

päätöksentekoa varten olennaisten 

tietojen hankinta työttömyydestä ja 

erityisesti nuorisotyöttömyydestä, uusista 

työnteon suuntauksista erityisesti 

digitaalitaloudessa, köyhyydestä, myös 

lapsiköyhyydestä, sosiaalisesta 

syrjäytymisestä, terveydenhuollon 

saatavuudesta, tieto- ja viestintätekniikan 

saatavuudesta, ammattitaidon 

kehittymisestä ja osallistumisesta 

koulutukseen, kulutusmenoista ja 

ostovoimasta. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Tämän asetuksen tavoitteiden 

mukaisesti ja tietokokonaisuuksien ja 

sosiaalisten indikaattoreiden laadun 

parantamiseksi komission olisi 

hyväksyttävä toimia sellaisten 

toteutettavuus- ja pilottitutkimusten 

täytäntöön panemiseksi, joilla 

parannetaan sosiaalitilastojen laatua, 

vertailukelpoisuus mukaan lukien, 

uudistetaan tiedonkeruuta ja täytetään 

käyttäjien uudet pyynnöt 

kustannustehokkaasti ja tarpeisiin 

vastaten. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä 

yhteistyötä näiden toteutettavuus- ja 

pilottitutkimusten osalta, ja komission 

olisi voitava myöntää rahoitustukea 

niiden täytäntöönpanoa varten. 

Perustelu 

Jäljempänä 13 artiklassa tarkoitettuja toteutettavuus- ja pilottitutkimuksia olisi toteutettava 

ennen tämän sääntelykehyksen merkittävää muuttamista sekä menetelmien että sisällön 

osalta. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Työvoiman, tulojen ja elinolojen 

tilastoalalla voidaan käyttäjien tarpeisiin 

ja uusiin odotuksiin sopeutumiseksi 

kerätä tietoa lisäkysymyksillä tiettynä 

ajankohtana, jotta jatkuvasti kerättyjä 

muuttujia voidaan täydentää 

lisämuuttujilla ja korostaa näin 

työmarkkinoihin sekä tuloihin ja 

elinoloihin liittyviä tutkimattomia 

näkökulmia. Perustelluissa tapauksissa 

näitä tietoja voitaisiin kerätä myös muista 

kuin tässä asetuksessa vahvistetuista 

aiheista. 
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Perustelu 

Katso 4 artikla. Uusiin tarpeisiin mukautuminen edellyttää tietynasteista mukautuvuutta ja 

joustavuutta. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 c) Kaikilla tilastoaloilla olisi 

kerättävä yhdenmukaistettujen 

muuttujien joukko, jotta parannetaan 

komission (Eurostat) saatavilla olevan 

tiedon käyttämistä ja jakelua, ja erityisesti 

edellytyksenä tietojen yhteensovittamiselle 

ja monialaisille analyyseille. Tämä auttaa 

lisäämään tietokokonaisuuksien 

analysointimahdollisuuksia 

mallintamistekniikan soveltamisen avulla 

ja saavuttamaan mittakaavaetuja. 

Perustelu 

Yhdenmukaistettujen perusmuuttujien käyttöönoton myötä käyttäjät voivat hyödyntää eri 

kyselytutkimuksia. Näin parannetaan huomattavasti analysointimahdollisuuksia ilman 

lisäkustannuksia. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 d) Pilottitutkimusten avulla olisi 

tutkittava metodologisesti, missä määrin 

ihmisiä ”puuttuu” tämän asetuksen 

kattamista kyselytutkimuksista. 

Tutkimuksen pohjalta olisi esitettävä 

ehdotuksia kyselytutkimusten 

mukauttamiseksi ja sopeuttamiseksi 

mahdollisuuksien mukaan, jos havaitaan 

aliedustavuutta ja puutteellista 

kattavuutta, ja tutkimuksesta saataisiin 

kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
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kestävän kehityksen 

toimintaohjelman 2030 kannalta tärkeää 

aineistoa. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 e) Koska kyselytutkimuksilla on 

vaikea saavuttaa tiettyjä osapopulaatioita 

ja koska osapopulaatiot ovat toisinaan 

yleisväestöä haavoittuvammassa asemassa 

tai niillä on muita erityispiirteitä, on 

pyrittävä parantamaan näiden 

osapopulaatioiden kattamista 

metodologisilla tutkimuksilla, joiden 

pohjalta pyritään tekemään ehdotuksia 

kyselytutkimusten soveltamisalan 

mukauttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 

raportoitava, millä aloilla ja missä määrin 

muut kuin yksityisissä kotitalouksissa 

asuvat henkilöt, kuten hoitokodeissa 

olevat henkilöt ja asunnottomat, jäävät 

tutkimusten ulkopuolelle. 

Perustelu 

Tietojen olisi perustuttava edustavaan otantaan. On kuitenkin olemassa vaikeasti 

saavutettavia osapopulaatioita (kuten asunnottomat), joita tutkimukset eivät näin ollen kata, 

mikä vaikuttaa todennäköisesti (esimerkiksi köyhyydestä) laadittuihin tilastoihin. Olisi 

toteutettava metodologisia tutkimuksia ja vaihdettava parhaita käytäntöjä Euroopan 

tilastojärjestelmässä ja laajemmin YK:n tilastojärjestelmässä, jotta poistetaan näitä esteitä 

pitkällä aikavälillä. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Ajankäytön ja kulutuksen alalla 

monet jäsenvaltiot toteuttavat tällä hetkellä 

vapaaehtoisen tiedonkeruun sovittujen 

(10) Ajankäytön ja kulutuksen alalla 

monet jäsenvaltiot toteuttavat tällä hetkellä 

unionin tason vapaaehtoisen tiedonkeruun 
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yleisten suuntaviivojen pohjalta. Näitä 

kahta tilastoalaa olisi nykyaikaistettava, 

jotta voidaan täysimittaisesti hyödyntää 

tekniikan uusi kehitys. Näiden kahden 

tilastoalan tiedonkeruut olisi järjestettävä 

tämän asetuksen mukaisesti, jotta avataan 

uusia mahdollisuuksia ja mahdollistetaan 

tuleva kehitys, varmistetaan tietojen 

suurempi ajantasaisuus ja relevanssi ja 

tuotetaan ne tehokkaammin. 

Jäsenvaltioiden nykyisiä toimintatapoja ei 

kuitenkaan olisi muutettava. 

sopimuksen ja yleisten suuntaviivojen 

pohjalta. Ajankäyttötutkimuksen tulokset 

ovat osoittaneet sen suuren merkityksen 

muun muassa sukupuolten tasa-arvon 

arvioimisessa työ- ja hoivavastuun 

jakautumisen osalta. Sukupuoliulottuvuus 

on hyvin tärkeä myös kotitalouksien 

kulutuksen alalla. Sukupuolten tasa-arvo, 

joka kuuluu unionin perusperiaatteisiin, 

on yksi syy ottaa näiden kahden 

tilastoalan tiedonkeruut mukaan 

Euroopan sosiaalitilastoihin. Nämä kaksi 
tilastoalaa tuottavat tärkeää 

monikäyttöistä tietoa kansalaisten 

elämään vaikuttavien unionin 

politiikkojen kannalta. Niitä olisi 

nykyaikaistettava myös tiedonkeruun 

osalta, jotta voidaan täysimittaisesti 

hyödyntää tekniikan uusi kehitys, ja ne 

olisi asetettava täysimääräisesti saataville 

unionissa, jotta poliittinen päätöksenteko 

pohjautuu vankkaan tilastolliseen 

perustaan. Näiden kahden tilastoalan 

tiedonkeruut olisi järjestettävä tämän 

asetuksen mukaisesti, jotta avataan uusia 

mahdollisuuksia ja mahdollistetaan tuleva 

kehitys, varmistetaan tietojen suurempi 

ajantasaisuus, vertailtavuus ja relevanssi ja 

tuotetaan ne tehokkaammin. Näiden 

tiedonkeruiden nykyaikaistamiseksi ja 

täytäntöön panemiseksi olisi 

mahdollisuuksien mukaan myönnettävä 

unionin rahoitustukea. Jäsenvaltioiden 

nykyisiä toimintatapoja voitaisiin jatkaa, 

mutta niitä on ajan myötä mukautettava 

kehitykseen ja politiikan tarpeisiin, myös 

unionin tasolla, ja niitä on lähennettävä 

vertailukelpoisuuden parantamiseksi. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Tilastoja ei enää pidetä vain yhtenä 

poliittisen päätöksenteon tietolähteenä vaan 

(12) Sosiaalitilastoilla on keskeinen 

rooli päätöksentekoprosessissa erityisesti 
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niillä on keskeinen asema 

päätöksentekoprosessissa. Näyttöön 

perustuva päätöksenteko edellyttää, että 

tilastot täyttävät korkeat laatukriteerit, 

jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksessa (EY) 

N:o 223/200925 niiden käyttötarkoituksen 

mukaisesti. 

sosioekonomisten olojen sekä 

kansalaisten elämänlaadun ja 

hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävässä 

politiikassa syrjimättömyyden ja 

sukupuolten tasa-arvon varmistamisen 

kautta. Tilastoja ei enää pidetä vain yhtenä 

poliittisen päätöksenteon tietolähteenä vaan 

niillä on keskeinen asema 

päätöksentekoprosessissa. Näyttöön 

perustuva päätöksenteko edellyttää, että 

tilastot täyttävät korkeat laatukriteerit, 

jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksessa (EY) 

N:o 223/200925 niiden käyttötarkoituksen 

mukaisesti. Tilastotiedot ovat olennaisen 

tärkeitä kansalaisten elämän ja 

hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön 

kuvaamisen ja niiden kehityksen 

arvioinnin kannalta. Laadukas tieto on 

äärimmäisen tärkeä suoja vääristeltyjä 

tietoja, vaihtoehtoisia faktoja ja 

valeuutisia vastaan. 

__________________ __________________ 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 

11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 

tilastoista sekä salassapidettävien 

tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 

yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 

yhteisön tilastoista annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 

yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 

perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 

89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 

(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164). 

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 

11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 

tilastoista sekä salassapidettävien 

tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 

yhteisöjen tilastotoimistolle annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, 

yhteisön tilastoista annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan 

yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean 

perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 

89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 

(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164). 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Tulot, kulutus ja varallisuus ovat 

ne kolme ulottuvuutta, jotka määrittävät 
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kotitalouksien aineellisen hyvinvoinnin. 

On tärkeää pyrkiä kuvaamaan nykyisissä 

tietolähteissä paremmin näitä 

ulottuvuuksia sekä kunkin niistä ja niiden 

yhteistä jakautumista kotitalouksiin ja 

ottaa huomioon useiden tietolähteiden 

olemassaolo ja pyrkiä vahvistamaan 

niiden yhteiskäyttöä. Tämän vuoksi tämän 

asetuksen olisi katettava myös kulutusta 

koskeva tilastoala ja kolmen ulottuvuuden 

väliset yhteydet sekä vahvistettava niitä. 

Perustelu 

On olemassa useita rinnakkaisia tietolähteitä, jotka kuvaavat tulojen, kulutuksen ja 

varallisuuden eri ulottuvuuksia. Näitä ulottuvuuksia on kuitenkin tarkasteltava yhdessä 

kotitalouksien tasolla. Tämän vuoksi kulutuksen tilastoala on sisällytettävä sääntelykehykseen 

ja on kehitettävä synergioita tulojen, kulutuksen ja varallisuuden tilastoalojen välillä 

(Euroopan keskuspankki tekee kyselytutkimuksen varallisuudesta, joten sitä ei pitäisi 

säännellä tässä asetuksessa) ja samalla vältettävä luomasta päällekkäisyyksiä nykyisten 

tiedonkeruiden kanssa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Asetuksella (EY) N:o 223/2009 

luodaan puitteet Euroopan tilastoille ja 

siinä edellytetään, että jäsenvaltiot 

noudattavat asetuksessa vahvistettuja 

tilastoperiaatteita ja laatukriteerejä. 

Laaturaportit ovat olennaisen tärkeitä, kun 

arvioidaan ja parannetaan Euroopan 

tilastojen laatua ja tiedotetaan siitä. 

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä 

komitea on vahvistanut Euroopan 

tilastojärjestelmän laaturaporttien 

rakennestandardin asetuksen (EY) 

N:o 223/2009 12 artiklan mukaisesti. Näin 

edistetään laaturaportoinnin 

yhdenmukaistamista tämän asetuksen 

mukaisesti. 

(14) Tulosten laadun takaamiseksi 

Euroopan sosiaalitilastoja kehitettäessä, 

tuotettaessa ja jaettaessa olisi 

noudatettava kattavaa ja 

yhdenmukaistettua lähestymistapaa ja 

yhtenäisiä vaatimuksia. Tämän 

lähestymistavan olisi oltava komission 

poliittisten painopisteiden mukainen ja 

ulotuttava niitä laajemmalle ja 

perustuttava myös Euroopan 

tilastojärjestelmää vuoden 2020 jälkeen 

tarkastelevaan strategiaan1 a, jotta 

voidaan tukea unionin integraation 

syventämistä tukevaa politiikkaa. Tämän 

vuoksi asetuksella (EY) N:o 223/2009 

luodaan puitteet Euroopan tilastoille ja 

siinä edellytetään, että jäsenvaltiot 

noudattavat asetuksessa vahvistettuja 

tilastoperiaatteita ja laatukriteerejä. 
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Laaturaportit ovat olennaisen tärkeitä, kun 

arvioidaan ja parannetaan Euroopan 

tilastojen laatua ja tiedotetaan siitä. 

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä 

komitea on vahvistanut Euroopan 

tilastojärjestelmän laaturaporttien 

rakennestandardin asetuksen (EY) 

N:o 223/2009 12 artiklan mukaisesti. 

Lisäksi Euroopan tilastojärjestelmä 

julkaisi vuonna 2014 Euroopan 

tilastojärjestelmän tulevaisuudennäkymät 

”Building the future of European 

statistics”1 b, joita käytetään Euroopan 

tilastojärjestelmän kehitystä ohjaavana 

kehyksenä vuoteen 2020 saakka. Tästä 

syystä jäsenvaltioiden olisi toimitettava 

komissiolle (Eurostat) raportteja 

toimitettujen tietojen laadusta ja liitettävä 

niihin selvitys käytetyistä menetelmistä 

sekä relevanssia, totuudenmukaisuutta, 

luotettavuutta, ajantasaisuutta, 

täsmällisyyttä, johdonmukaisuutta, 

vertailukelpoisuutta, saatavuutta ja 

selkeyttä koskevien vaatimusten 

noudattamisesta. Komission (Eurostat) 

olisi arvioitava toimitettujen tietojen 

laatua sekä laadittava ja julkaistava 

raportteja Euroopan tilastojen laadusta. 

Näin edistetään laaturaportoinnin 

yhdenmukaistamista tämän asetuksen 

mukaisesti. 

 __________________ 

 1 a  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42

577/6906243/ESS+vision+2020+brochure

/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62 

 1 b 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42

577/6906243/ESS+vision+2020+brochure

/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 

8 artiklassa vahvistettua oikeutta yksityis- 

ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja 

henkilötietojen suojaan. Tässä 

asetuksessa varmistetaan lisäksi 

yksilöiden suoja henkilötietojen 

käsittelyssä ja täsmennetään Euroopan 

tilastoja koskevat säännöt, jotka on 

vahvistettu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 95/46/EY1 a. 

 ___________________ 

 1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 

lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL 

L 281, 23.11.1995, s. 31). 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Asetukseen (EY) N:o 223/2009 

sisältyy sääntöjä, jotka koskevat tietojen 

toimittamista jäsenvaltioista, 

luottamuksellisten tietojen toimittaminen 

mukaan luettuna. Tämän asetuksen 

mukaisesti toteutettavilla toimenpiteillä 

olisi varmistettava, että luottamukselliset 

tiedot suojataan eikä tietoja paljasteta 

laittomasti tai käytetä muihin kuin 

tilastotarkoituksiin Euroopan tilastojen 

tuotannon ja levittämisen aikana. 

(15) Asetukseen (EY) N:o 223/2009 

sisältyy sääntöjä, jotka koskevat tietojen 

toimittamista jäsenvaltioista, 

luottamuksellisten tietojen toimittaminen 

mukaan luettuna. Tämän asetuksen 

mukaisesti toteutettavilla toimenpiteillä 

olisi varmistettava, että luottamukselliset 

tiedot suojataan eikä tietoja paljasteta 

laittomasti tai käytetä muihin kuin 

tilastotarkoituksiin Euroopan tilastojen 

tuotannon ja levittämisen aikana asetuksen 

(EU) 2016/679 mukaisesti. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(16) Tilastoja tarvitaan myös 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla. 

Asetuksen (EY) N:o 1059/200327 

mukaisesti kaikissa jäsenvaltioiden 

komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka 

jaotellaan alueellisiin yksiköihin, olisi 

käytettävä NUTS-luokitusta. Sen vuoksi 

alueellisia yksiköitä koskevat tiedot olisi 

alueellisten tilastojen vertailukelpoisuuden 

varmistamiseksi vahvistettava NUTS-

luokitusta noudattaen. 

(16) Luotettavia tilastoja tarvitaan myös 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, jolla on 

parannettava vertailukelpoisuutta. Kootut 

tiedot on asetettava NUTS2-alueiden 

kaltaisten vertailukelpoisten alueellisten 

yksiköiden saataville ja on otettava 

huomioon kustannukset ja myönnettävä 

jäsenvaltioille tarvittava rahoitus. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1059/200327 

mukaisesti kaikissa jäsenvaltioiden 

komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka 

jaotellaan alueellisiin yksiköihin, olisi 

käytettävä NUTS-luokitusta. Sen vuoksi 

alueellisia yksiköitä koskevat tiedot olisi 

alueellisten tilastojen vertailukelpoisuuden 

varmistamiseksi vahvistettava NUTS-

luokitusta noudattaen. Pidemmällä 

aikavälillä olisi pyrittävä tarkentamaan 

vastaajien geopaikannusta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiivillä 2007/2/EY27 a luodun 

infrastruktuurin perusteella. 

__________________ __________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 

26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). 

27  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 

26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 

tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 

(NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). 

 27 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä 

maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön 

paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 

perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, 

s. 1). 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Jotta voidaan tuottaa 

korkealaatuisia ja vertailukelpoisia tietoja 
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NUTS2-tasolla ja ratkaista pidemmällä 

aikavälillä geopaikannukseen liittyvät 

menetelmiä koskevat ongelmat, olisi 

toteutettava tämänsuuntaisia 

toteutettavuustutkimuksia ja luotava 

yhteyksiä tämän asetuksen ja väestö- ja 

asuntolaskennan kehityssuuntien välille. 

Komission (Eurostat) olisi myönnettävä 

jäsenvaltioille tätä varten riittävä 

rahoitus. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta voidaan ottaa huomioon 

talouden, yhteiskunnan ja tekniikan 

kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä liitteessä I eritellyistä aiheista. 

Komissiolla pitäisi myös olla valtuudet 

toteuttaa kahdeksan vuotta kestävä 

monivuotinen liukuva ohjelma tämän 

asetuksen piiriin kuuluvan tiedon 

keräämiseksi liitteessä IV täsmennetyn 

jaksotuksen mukaisesti tai muuttaa tätä 

ohjelmaa. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 

kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden 

mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa 

lainsäädäntöä koskevassa toimielinten 

sopimuksessa. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

(17) Jotta voidaan ottaa huomioon 

talouden, yhteiskunnan ja tekniikan 

kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä liitteissä I b–I g eritellyistä 

aiheista, kuten muuttujien määrä, otsikko 

ja kuvaus, tilastopopulaatioiden tarkat 

ominaispiirteet, havaintoyksiköt ja 

vastaajat, viitekaudet ja -päivät, sekä 

tietyistä jäsenvaltioille myönnettävistä 

poikkeuksista ja luvista. Komissiolla 

pitäisi myös olla valtuudet toteuttaa 

kahdeksan vuotta kestävä monivuotinen 

liukuva ohjelma tämän asetuksen piiriin 

kuuluvan tiedon keräämiseksi liitteessä IV 

täsmennetyn jaksotuksen ja Euroopan 

tilasto-ohjelman mukaisesti tai muuttaa 

tätä ohjelmaa. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 

kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden 

mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa 

lainsäädäntöä koskevassa toimielinten 

sopimuksessa1 a. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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delegoituja säädöksiä. toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 ____________________ 

 1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta varmistettaisiin tämän 

asetuksen yhdenmukaiset 

täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle 

olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta 

tiettyjen tietokokonaisuuksien teknisten 

eritelmien, useille tietokokonaisuuksille 

yhteisten teknisten seikkojen, komission 

(Eurostat) ja jäsenvaltioiden välisen 

tietojen vaihdon ja jakamisen edellyttämien 

teknisten standardien, otantakehikoiden ja 

erityisesti niiden vähimmäisvaatimusten 

asettamisen, laaturaporttien 

yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön 

sekä kaikkien poikkeuksien osalta. 

Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 

asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti. 

(18) Jotta varmistettaisiin tämän 

asetuksen yhdenmukaiset 

täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle 

olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta 

tiettyjen tietokokonaisuuksien teknisten 

eritelmien, useille tietokokonaisuuksille 

yhteisten teknisten seikkojen, komission 

(Eurostat) ja jäsenvaltioiden välisen 

tietojen vaihdon ja jakamisen edellyttämien 

teknisten standardien, otantakehikoiden ja 

erityisesti niiden vähimmäisvaatimusten 

asettamisen, laaturaporttien 

yksityiskohtaisten sääntöjen ja muodon 

osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/201128 

mukaisesti. 

__________________ __________________ 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

28  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

 



 

PE599.576v02-00 30/78 RR\1129777FI.docx 

FI 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Tämän asetuksen täytäntöönpano 

voi edellyttää merkittäviä muutoksia 

kansalliseen tilastojärjestelmään, ja 

komissio voi näin ollen myöntää 

jäsenvaltioille poikkeuksia. 

(19) Tämän asetuksen täytäntöönpano 

voi edellyttää merkittäviä muutoksia 

kansalliseen tilastojärjestelmään, ja 

jäsenvaltioille olisi näin ollen myönnettävä 

vain rajoitetusti poikkeuksia. Tarvittaessa 

jäsenvaltioille olisi myönnettävä unionin 

rahoitusta avustusten muodossa erityisesti 

valmiuksien kehittämiseksi sekä 

toteutettavuus- ja pilottitutkimusten 

tukemiseksi Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/20121 a mukaisesti. 

 ______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL 

L 298, 26.10.2012, s. 1). 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 95/46/EY29 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 

N:o 45/200130 olisi sovellettava tämän 

asetuksen piiriin kuuluviin tilastotietoihin. 

Etenkin niitä tilastotietoja, joita tarvitaan 

unionin ja kansallisten toimien ja 

strategioiden kehittämiseen ja seurantaan 

kansanterveyden sekä työterveyden ja 

-turvallisuuden alalla, olisi pidettävä 

tärkeän yleisen edun syystä käsiteltävinä 

(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 95/46/EY ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 

N:o 45/200130 olisi sovellettava tämän 

asetuksen piiriin kuuluviin tilastotietoihin. 

Etenkin niitä tilastotietoja, joita tarvitaan 

unionin ja kansallisten toimien ja 

strategioiden kehittämiseen ja seurantaan 

kansanterveyden sekä työterveyden ja 

-turvallisuuden alalla, olisi pidettävä 

tärkeän yleisen edun syystä käsiteltävinä 
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tietoina. tietoina direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 

4 kohdan mukaisesti. 

__________________ __________________ 

29  Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 

lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL 

L 281, 23.11.1995, s. 31). 

 

30 Yksilöiden suojelusta yhteisöjen 

toimielinten ja elinten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 

joulukuuta 2000 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 

N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1). 

30  Yksilöiden suojelusta yhteisöjen 

toimielinten ja elinten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 

tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 

joulukuuta 2000 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 

N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).| 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Viranomaisten yhteistyötä ja 

koordinointia Euroopan 

tilastojärjestelmässä olisi vahvistettava, 

jotta varmistetaan Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

338 artiklan 2 kohdassa määrättyjen 

periaatteiden mukaisesti tuotettujen 

Euroopan sosiaalitilastojen 

johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus. 

Tässä asetuksessa vahvistettujen 

toimijoiden lisäksi tietoja keräävät myös 

muut unionin elimet ja tiedeyhteisö. 

Tällaisten toimijoiden ja Euroopan 

tilastojärjestelmään osallistuvien välistä 

yhteistyötä olisi siksi vahvistettava, jotta 

voidaan hyötyä synergioista. 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (20 b) Henkilötietojen käsittelystä olisi 

velvoitettava ilmoittamaan 

valvontaviranomaisille, jos tietojen 

käsittelyyn liittyy uuden teknologian 

käyttöä, tietoja käsitellään uudella tavalla 

taikka jos rekisterinpitäjä ei ole 

aikaisemmin toteuttanut tietosuojaa 

koskevaa vaikutustenarviointia tai jos 

sellainen on tarpeen alkuperäisestä 

arvioinnista kuluneen ajan vuoksi. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 c) Kun käytetään uusista 

tietolähteistä saatuja tietoja, esimerkiksi 

matkapuhelutiedoista saatuja 

sijaintitietoja, olisi sovellettava Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä 2002/58/EY1 a. 

 _____________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 

heinäkuuta 2002, henkilötietojen 

käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 

31.7.2002, s. 37). 

Perustelu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 

2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL 

L 201, 31.7.2002, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/136/EY. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(21) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta 

eli luoda yhteisiä puitteita otannoilla 

kerättyihin yksilötason tietoihin 

perustuville henkilöitä ja kotitalouksia 

koskeville Euroopan tilastoille vaan se 

voidaan yhdenmukaistamisen ja 

vertailukelpoisuuden vuoksi saavuttaa 

paremmin EU:n tasolla. EU voi sen vuoksi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi, 

(21) Koska jäsenvaltiot eivät voi 

riittävällä tavalla saavuttaa tämän 

asetuksen tavoitetta eli luoda yhteisiä 

puitteita otannoilla kerättyihin yksilötason 

tietoihin perustuville henkilöitä ja 

kotitalouksia koskeville Euroopan 

tilastoille vaan se voidaan 

yhdenmukaistamisen, tietojen laadun ja 

vertailukelpoisuuden vuoksi saavuttaa 

paremmin EU:n tasolla, EU voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Yhdenmukaisesti ja laadukkaasti kerätyt 

tilastot tuottavat merkittävää lisäarvoa 

poliittiselle päätöksenteolle unionissa ja 

jäsenvaltioissa. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 

mikä on tarpeen tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

Perustelu 

Kuten edellä on todettu, korkealaatuiset ja erityisesti vertailukelpoiset tilastotiedot ovat 

ensiarvoisen tärkeitä näyttöön perustuvan poliittisen päätöksenteon kannalta. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Otannoilla kerättyjen Euroopan 

sosiaalitilastojen ja tiedonkeruuprosessin 

olisi tultava entistä tehokkaammaksi ja 

relevantimmaksi. Tietojen 

vertailukelpoisuus ja johdonmukaisuus 

olisi varmistettava pitkällä aikavälillä. 

Otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin 

perustuvia henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevia Euroopan tilastoja säädellään 

tällä hetkellä useilla eri säädöksillä, jotka 

olisi korvattava tällä asetuksella. Tämän 

(22) Otannoilla kerättyjen Euroopan 

sosiaalitilastojen ja tiedonkeruuprosessin 

olisi tultava entistä tehokkaammaksi ja 

relevantimmaksi. Tietojen 

vertailukelpoisuus ja johdonmukaisuus 

olisi varmistettava pitkällä aikavälillä. 

Otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin 

perustuvia henkilöitä ja kotitalouksia 

koskevia Euroopan tilastoja säädellään 

tällä hetkellä viidellä eri säädöksellä, jotka 

olisi korvattava kokonaan tai osittain tällä 
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vuoksi on tarpeen kumota neuvoston 

asetus (EY) N:o 577/9831 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 

N:o 1177/200332. 

asetuksella. Tämä asetus kattaa 

kokonaisuudessaan neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 577/9831 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1177/200332, ja siksi ne on tarpeen 

kumota. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukset (EY) 

N:o 808/200432 a, N:o 1338/200832 b ja 

N:o 452/200832 c kattavat muut 

tilastoyksiköt henkilöitä ja kotitalouksia 

lukuun ottamatta sekä muut tilastoalat ja 

aiheet paitsi ne, jotka tämä asetus kattaa. 

Nämä asetukset olisi jätettävä voimaan, 

mutta niitä olisi kuitenkin tarkistettava 

siten, että niiden soveltamisalasta 

poistetaan tämän asetuksen kattamat 

yksittäisten henkilöiden ja kotitalouksien 

tietojen keruuta koskevat osat. 

__________________ __________________ 

31 Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, 

annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, 

yhteisön työvoimaa koskevan 

otantatutkimuksen järjestämisestä (EYVL 

L 77, 14.3.1998, s. 3). 

31 Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, 

annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, 

yhteisön työvoimaa koskevan 

otantatutkimuksen järjestämisestä (EYVL 

L 77, 14.3.1998, s. 3). 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 

16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- 

ja elinolotilastoista (EU-SILC) (EUVL L 

165, 3.7.2003, s. 1). 

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 

16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- 

ja elinolotilastoista (EU-SILC) (EUVL L 

165, 3.7.2003, s. 1). 

 32 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 

21 päivänä huhtikuuta 2004, 

tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön 

tilastoista (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49). 

 32 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 

16 päivänä joulukuuta 2008, 

kansanterveyttä sekä työterveyttä ja 

työturvallisuutta koskevista yhteisön 

tilastoista (EUVL L 354, 31.12.2008, 

s. 70). 

 32 c Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 452/2008, annettu 

23 päivänä huhtikuuta 2008, koulutusta 

ja elinikäistä oppimista koskevien 

tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä 
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(EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227). 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1 artikla 1 artikla 

Kohde Kohde 

1. Tällä asetuksella vahvistetaan 

yhteiset puitteet henkilöiden ja 

kotitalouksien otannoilla kerättyihin 

yksilötason tietoihin perustuville 

yksityishenkilöitä ja kotitalouksia 

koskeville Euroopan tilastoille. 

1. Tällä asetuksella vahvistetaan 

yhteiset puitteet henkilöiden ja 

kotitalouksien otannoilla kerättyihin 

yksilötason tietoihin perustuville 

yksityishenkilöitä ja kotitalouksia 

koskeville Euroopan tilastoille Euroopan 

tilasto-ohjelman mukaisesti. 

2. Tätä asetusta ei sovelleta 

asetuksessa (EY) N:o 763/200833 

tarkoitettuihin väestö- ja 

asuntolaskentoihin. 

2. Tätä asetusta ei sovelleta 

asetuksessa (EY) N:o 763/200833 

tarkoitettuihin väestö- ja 

asuntolaskentoihin. 

__________________ __________________ 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 763/2008, annettu 

9 päivänä heinäkuuta 2008, väestö- ja 

asuntolaskennoista  

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 763/2008, annettu 

9 päivänä heinäkuuta 2008, väestö- ja 

asuntolaskennoista  

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

2 artikla 2 artikla 

Määritelmät Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan Tässä asetuksessa tarkoitetaan 

 -a) ’mikrotiedoilla’ yhdistämättömiä 

havaintoja tai mittauksia yksittäisten 

yksiköiden ominaisuuksista; 

a) ’ennakkotarkastetuilla tiedoilla tai 

mikrotiedoilla’ jäsenvaltioiden yhteisesti 

a) ’ennakkotarkastetulla’ 

jäsenvaltioiden yhteisesti hyväksyttyjen 
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hyväksyttyjen validointisääntöjen pohjalta 

todentamia tietoja tai mikrotietoja; 

validointisääntöjen pohjalta todentamaa; 

b) ’tilastoalalla’ yhtä tai useampaa 

tietokokonaisuutta, joka on jäsennetty 

useamman aiheen kattamiseksi; 

b) ’tilastoalalla’ yhtä tai useampaa 

tietokokonaisuutta, joka on jäsennetty 

useamman aiheen kattamiseksi; 

c) ’havaintoyksiköllä’ tunnistettavissa 

olevaa yksikköä, josta voidaan saada 

tietoja; 

c) ’havaintoyksiköllä’ tunnistettavissa 

olevaa yksikköä, josta voidaan saada 

tietoja; 

d) ’aiheella’ havaintoyksiköstä 

kerättävän tiedon sisältöä siten, että kukin 

aihe kattaa useita yksityiskohtaisia aiheita; 

d) ’aiheella’ havaintoyksiköstä 

kerättävän tiedon sisältöä siten, että kukin 

aihe kattaa useita yksityiskohtaisia aiheita; 

e) ’hallinnollisilla rekistereillä’ muista 

kuin tilastollisista lähteistä yleensä julkisen 

tahon omiin tarkoituksiinsa tuottamia 

tietoja, joiden tarkoituksena ei ole tuottaa 

tilastoja; 

e) ’hallinnollisilla rekistereillä’ muista 

kuin tilastollisista lähteistä yleensä, mutta 

ei aina, julkisen tahon muihin kuin 

tilastollisiin tarkoituksiin tuottamia 

tietoja; 

f) ’lisäkysymyksillä’ aiheita, jotka 

ovat erityisen kiinnostavia käyttäjien 

kannalta tiettynä ajankohtana mutta jotka 

eivät sisälly tavanomaisiin 

tietokokonaisuuksiin; 

f) ’lisäkysymyksillä’ aiheita, jotka 

ovat erityisen kiinnostavia käyttäjien 

kannalta tiettynä ajankohtana mutta jotka 

eivät sisälly tavanomaisiin 

tietokokonaisuuksiin; 

g) ’pääindikaattorilla’ laajalti 

käytettyjä tietoja, joita hyödynnetään EU-

politiikan jonkin keskeisen tavoitteen 

seurannassa. 

g) ’pääindikaattorilla’ laajalti 

käytettyjä tietoja, joita hyödynnetään EU-

politiikan jonkin keskeisen tavoitteen 

seurannassa; 

 g a) ’metadatalla’ tietoa, jota tarvitaan 

tilastojen käyttämiseen ja tulkitsemiseen 

ja jolla kuvaillaan tietoja jäsennellysti 

esittämällä määritelmiä ja antamalla 

tietoa muun muassa populaatioista, 

kohteista, muuttujista, menetelmistä ja 

laadusta; 

 g b) ’laaturaportilla’ raporttia, jossa 

annetaan tietoa kaikista tilastotuotteen tai 

-prosessin laatuun liittyvistä 

ulottuvuuksista; 

 g c) ’otantakehikoilla’ luetteloa, 

karttaa tai muuta eritelmää yksiköistä, 

joilla määritetään populaatio, joka on 

tarkoitus luetella tyhjentävästi tai josta on 

tarkoitus ottaa näyte; 

 g d) ’yksityisellä kotitaloudella’ yksin 

asuvaa henkilöä tai useampaa yhdessä 

asuvaa henkilöä, joilla on yhteisiä 
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elinkustannuksia. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

3 artikla 3 artikla 

Tietokokonaisuudet Tietokokonaisuudet 

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu 

tiedonkeruu on jäsennettävä seuraaviin 

aloihin: 

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu 

tiedonkeruu on jäsennettävä seuraaviin 

aloihin: 

a) työmarkkinat, a) työvoima, 

b) tulot ja elinolot, b) tulot ja elinolot, 

c) terveys, c) terveys, 

d) koulutus, d) koulutus, 

e) tieto- ja viestintätekniikan käyttö, e) tieto- ja viestintätekniikan käyttö, 

f) ajankäyttö, f) ajankäyttö, 

g) kulutus. g) kulutus. 

 1 a. Tietokokonaisuuksien on katettava 

kaikille tilastoaloille yhteiset aiheet, jotka 

eritellään liitteessä I a. 

2. Tietokokonaisuuksien on katettava 

kaikille tilastoaloille yhteiset aiheet 

jäljempänä täsmennettävin erityisaiheiden 

lisäksi, jotka eritellään 

yksityiskohtaisemmin liitteessä I: 

2. Kaikille tilastoaloille yhteisten 

aiheiden lisäksi tietokokonaisuuksien on 

katettava liitteissä I b–I g eritellyt 

tiettyihin tilastoaloihin liittyvät 

erityisaiheet. 

a) henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet, 

 

b) osallistuminen työmarkkinoille,  

c) työsuhde ja aiempi työkokemus,  

d) työolot, mukaan lukien työaika ja 

työaikajärjestelyt, 

 

e) koulutustaso ja -tausta,  

f) osallistuminen koulutukseen,  

g) terveys: terveydentila ja 

toimintarajoite, terveydenhuolto ja 
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terveyteen vaikuttavat tekijät, 

h) tulot, kulutus ja varallisuus, 

mukaan lukien velat, 

 

i) elinolot, mukaan lukien 

aineellinen puute, asuminen, 

elinympäristö ja palveluiden saatavuus, 

 

j) elämänlaatu, mukaan lukien 

sosiaalinen ja kulttuurinen osallistuminen 

ja hyvinvointi, 

 

k) ajankäyttö ja  

l) osallistuminen tietoyhteiskuntaan.  

3. Eri tilastoaloihin käytettävien 

otantojen tarkkuusvaatimusten ja 

ominaispiirteiden on oltava liitteissä II ja 

III täsmennetyn mukaisia. 

3. Eri tilastoaloihin käytettävien 

otantojen tarkkuusvaatimusten ja 

ominaispiirteiden on oltava liitteissä II ja 

III täsmennetyn mukaisia. 

 3 a. Tiedot on jaoteltava 

kohdeosapopulaatioiden kuvaamiseksi, ja 

niiden on tarvittaessa kuvattava 

eriarvoisuutta. Jäsenvaltioiden ja 

komission (Eurostat) on myös tuotettava 

tietoa, jolla mahdollistetaan NUTS2-

aluetasolla validin tiedon johtaminen, 

jotta parannetaan tietojen 

vertailukelpoisuutta maiden välillä ottaen 

huomioon kustannukset. 

4. Komissiolle siirretään valta 

hyväksyä delegoituja säädöksiä 15 artiklan 

mukaisesti muuttaakseen liitteessä I 

lueteltuja yksityiskohtaisia aiheita, jotta ne 

kuvastaisivat merkittäviä teknisiä, 

yhteiskunnallisia tai taloudellisia 

muutoksia ja vastaisivat käyttäjien uusia 

tarpeita. Käyttäessään tätä valtaa 

komission on varmistettava, että 

4. Komissiolle siirretään valta 

hyväksyä delegoituja säädöksiä 15 artiklan 

mukaisesti toteutettavuustutkimuksen 

perusteella muuttaakseen liitteissä I b–I g 

lueteltuja yksityiskohtaisia aiheita, jotta ne 

kuvastaisivat merkittäviä 

lainsäädännöllisiä, teknisiä, sosiaalisia, 

yhteiskunnallisia tai taloudellisia 

muutoksia ja vastaisivat käyttäjien uusia 

tarpeita, myös Euroopan tilasto-ohjelman 

mukaisesti. Delegoiduilla säädöksillä ei 

pidä aiheuttaa lisärasitetta vastaajille. 

a) tällaisista delegoiduista 

säädöksistä ei aiheudu merkittävää 

lisärasitetta tai kustannuksia 

jäsenvaltioille tai vastaajille; 

 

b) delegoiduilla säädöksillä 

vaihdetaan enintään 20 prosenttia liitteessä 

I luetelluista yksityiskohtaisista aiheista 

Jollei asianmukaisesti perustelluista 

poikkeusoloista muuta johdu, kullakin 

tilastoalalla voidaan vaihtaa enintään 
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kullakin tilastoalalla. Niillä tilastoaloilla, 

joilla tiedot kerätään osavuosittain tai 

vuosittain, näiden muutosten on vastattava 

enintään 10 prosentista yksityiskohtaisten 

aiheiden luetteloa. Näitä 

enimmäisprosenttiosuuksia sovelletaan 

neljään peräkkäiseen vuoteen. Niiden 

yksityiskohtaisten aiheiden määrä, jota 

voidaan muuttaa, pyöristetään lähimpään 

kokonaislukuun. 

20 prosenttia liitteissä I b–I g luetelluista 

yksityiskohtaisista aiheista. Niillä 

tilastoaloilla, joilla tiedot kerätään 

osavuosittain tai vuosittain, näiden 

muutosten on vastattava enintään 10 

prosentista yksityiskohtaisten aiheiden 

luetteloa. Näitä enimmäisprosenttiosuuksia 

sovelletaan neljään peräkkäiseen vuoteen. 

Niiden yksityiskohtaisten aiheiden määrä, 

jota voidaan muuttaa, pyöristetään 

lähimpään kokonaislukuun. 

 (Työmarkkinoiden tilastoala korvataan 

koko asetuksessa työvoiman tilastoalalla.) 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

4 artikla 4 artikla 

Monivuotinen liukuva ohjelma Monivuotinen liukuva ohjelma 

1. Komissiolle siirretään valta 

hyväksyä delegoituja säädöksiä 15 artiklan 

mukaisesti, jotta se voi perustaa kahdeksan 

vuotta kestävän monivuotisen liukuvan 

ohjelman tämän asetuksen piiriin kuuluvan 

tiedon keräämiseksi liitteessä IV 

täsmennetyn jaksotuksen mukaisesti tai 

muuttaa sitä. Komissio varmistaa, ettei 

tällaisista delegoiduista säädöksistä 

aiheudu huomattavaa lisärasitetta tai 

kustannuksia jäsenvaltioille tai 

vastaajille. 

1. Komissio antaa delegoituja 

säädöksiä 15 artiklan mukaisesti, jotta se 

voi täydentää tätä asetusta perustamalla 

kahdeksan vuotta kestävän monivuotisen 

liukuvan ohjelman tämän asetuksen piiriin 

kuuluvan tiedon keräämiseksi liitteessä IV 

täsmennetyn jaksotuksen ja Euroopan 

tilasto-ohjelman mukaisesti tai 

muuttamalla sitä. 

2. Monivuotisessa liukuvassa 

ohjelmassa on täsmennettävä kausi, jonka 

kuluessa tiedot kerätään: 

2. Monivuotisessa liukuvassa 

ohjelmassa on täsmennettävä kausi, jonka 

kuluessa tiedot kerätään: 

a) tilastoaloihin liitetyistä 

yksityiskohtaisista aiheista, 

a) tilastoaloihin liitetyistä 

yksityiskohtaisista aiheista, 

b) käyttäjien pyytämistä 

lisäkysymyksistä työmarkkinoiden ja 

tulojen sekä elinolojen tilastoalaa varten 

liitteessä IV vahvistetun mukaisesti. 

b) käyttäjien pyytämistä 

lisäkysymyksistä työvoiman ja tulojen sekä 

elinolojen tilastoalaa varten liitteessä IV 

vahvistetun mukaisesti. Perustelluissa 
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Poikkeuksellisissa ja perustelluissa 

tapauksissa nämä tiedot voivat kattaa muita 

kuin liitteessä I lueteltuja yksityiskohtaisia 

aiheita. 

tapauksissa nämä tiedot voivat kattaa muita 

kuin liitteissä I b–I g lueteltuja 

yksityiskohtaisia aiheita. 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

ohjelman muutokset on tehtävä viimeistään 

24 kuukautta ennen ohjelmassa 

täsmennettyä kunkin tiedonkeruukauden 

alkamista. Näillä muutoksilla on pyrittävä 

varmistamaan ohjelman tehokkuus ja 

johdonmukaisuus käyttäjien tarpeisiin 

nähden. 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

ohjelman muutokset on tehtävä viimeistään 

24 kuukautta ennen ohjelmassa 

täsmennettyä kunkin tiedonkeruukauden 

alkamista. Näillä muutoksilla on pyrittävä 

varmistamaan ohjelman tehokkuus ja 

johdonmukaisuus käyttäjien tarpeisiin 

nähden. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 

laajentamaan tiedonkeruun kattavuutta 

yksityisiä kotitalouksia laajemmalle 

edellyttäen, että toimitetuilla tiedoilla 

pystytään tunnistamaan havaintoyksiköt, 

jotka eivät kuulu yksityisiin kotitalouksiin 

ja jotka yleensä oleskelevat mainitussa 

jäsenvaltiossa. 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kattamaan kansalaiset, jotka eivät kuulu yksityisiin 

kotitalouksiin. Tämä on tärkeä pitkän aikavälin tavoite, koska tilastot parantuvat, jos myös 

hoitokodeissa asuvat henkilöt, muun muassa ikääntyneet, vammaiset henkilöt ja 

pitkäaikaissairaat, sekä asunnottomat voitaisiin kattaa tiedonkeruussa. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Tietokokonaisuuksien eritelmät 
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 Komissio antaa 15 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi täsmentämällä seuraavia 

seikkoja eri tietokokonaisuuksissa, myös 

silloin, kun nämä seikat ovat yhteisiä 

useille tietokokonaisuuksille, 

asiaankuuluvissa yksityiskohtaisissa 

aiheissa todettujen tarpeiden 

kattamiseksi: 

 a) muuttujien määrä, otsikko ja 

kuvaus; 

 b) tilastopopulaatioiden tarkat 

ominaispiirteet, havaintoyksiköt ja 

vastaajat; 

 c) viitekaudet ja -päivät. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6 artikla 6 artikla 

Tietokokonaisuuksien tekniset eritelmät Tietokokonaisuuksien tekniset eritelmät 

1. Komissiolle siirretään valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä seuraavien 

teknisten seikkojen täsmentämiseksi 
yksittäisissä tietokokonaisuuksissa: 

1. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

täsmennetään seuraavia teknisiä seikkoja 
yksittäisissä tietokokonaisuuksissa: 

a) muuttujien määrä ja kuvaus;  

b) tilastoluokitukset; a) tilastoluokitukset; 

c) tilastopopulaation tarkat 

ominaispiirteet, havaintoyksiköt ja 

vastaajat; 

 

d) viitekaudet ja viitepäivät;  

e) vaatimukset, jotka koskevat 

maantieteellistä kattavuutta, otannan 

ominaisuuksia, osaotanta mukaan luettuna, 

kenttätyön teknisiä seikkoja, tietojen 

toimitustyötä ja puuttuvien tietojen 

korvaamista, painotusta, estimointia ja 

varianssin estimointia; 

e) vaatimukset, jotka koskevat 

maantieteellistä kattavuutta, otannan 

ominaisuuksia, osaotanta mukaan luettuna, 

kenttätyön teknisiä seikkoja, tietojen 

toimitustyötä ja puuttuvien tietojen 

korvaamista, painotusta, estimointia ja 

varianssin estimointia; 

f) tarvittaessa tiedonkeruussa f) menetelmät, joilla varmistetaan 
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käyttävät menetelmät, jotta voidaan 

saavuttaa vertailukelpoisuuden korkea 

taso työllisyys- ja työttömyystietojen osalta 

työmarkkinoiden tilastoalalla. Tähän voi 

tarvittaessa sisältyä kyselylomakkeen 

kysymysten järjestys ja asettelu. Tämän 

tarpeellisuus on perusteltava 

asianmukaisesti. 

kerättyjen tietojen vertailukelpoisuus. 
Työllisyys- ja työttömyystietojen osalta 

työvoiman tilastoalalla sekä aineellista 

puutetta koskevien tietojen osalta tulojen 

ja elinolojen tilastoalalla tähän voi sisältyä 

asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa kysymysten järjestys. 

Kyselylomakemallit eivät ole pakollisia 

vaan ainoastaan suosituksia. 

2. Kun tietoalkiot ovat yhteisiä useille 

tietokokonaisuuksille, komissiolle 

siirretään valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä seuraavien 

teknisten ominaispiirteiden 

täsmentämiseksi tietokokonaisuuksissa: 

 

a) muuttujien luettelo ja kuvaus;  

b) tilastoluokitukset;  

c) tilastopopulaation ja 

havaintoyksiköiden tarkat ominaispiirteet. 

 

3. Työmarkkinoiden tilastoalaan 

liittyvien kuukausittaista työttömyyttä 

koskevien tietokokonaisuuksien osalta 

komissiolle siirretään valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavan 

aikasarjan muuttujien ja pituuden sekä 

laatuvaatimusten ja yksityiskohtaisuuden 

tason kuvaamiseksi. 

3. Työvoiman tilastoalaan liittyvien 

kuukausittaista työttömyyttä koskevien 

tietokokonaisuuksien osalta komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavan 

aikasarjan muuttujien ja pituuden sekä 

laatuvaatimusten ja yksityiskohtaisuuden 

tason kuvaamiseksi. 

4. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

annetaan 16 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

4. Kohdassa 1 tarkoitetut 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

7 artikla 7 artikla 

Tietojen toimittamista ja vaihtoa koskevat 

standardit 

Tietojen toimittamista ja vaihtoa koskevat 

standardit 

1. Komission (Eurostat) ja 1. Jäsenvaltioiden ja komission 
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jäsenvaltioiden välillä tapahtuvan tietojen 

vaihdon ja jakamisen helpottamiseksi 

laaditaan teknisiä standardeja, jotta voidaan 

erityisesti tukea tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluviin tilastoihin 

liittyvää laadunhallintaa ja 

dokumentaatioprosessia. 

(Eurostat) välillä tapahtuvan tietojen 

vaihdon ja jakamisen helpottamiseksi 

laaditaan teknisiä standardeja, jotta voidaan 

erityisesti tukea tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluviin tilastoihin 

liittyvää laadunhallintaa ja 

dokumentaatioprosessia. 

2. Nämä tekniset standardit kattavat 

tilastokäsitteet, prosessit ja tuotteet, myös 

tiedot ja metatiedot. 

2. Nämä tekniset standardit kattavat 

tilastokäsitteet, prosessit ja tuotteet, myös 

tiedot ja metatiedot. 

3. Komissiolle siirretään valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, jotta se voi 

antaa 1 kohdassa tarkoitettuja teknisiä 

standardeja. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

3. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettuja 

teknisiä standardeja. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 artikla 8 artikla 

Tietolähteet ja menetelmät Tietolähteet ja menetelmät 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

1 artiklassa tarkoitetut tiedot käyttämällä 

yhtä seuraavista lähteistä tai seuraavien 

lähteiden yhdistelmää sillä edellytyksellä, 

että ne täyttävät 12 artiklassa annetut 

laatuvaatimukset: 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

1 artiklassa tarkoitetut tiedot käyttämällä 

yhtä seuraavista lähteistä tai seuraavien 

lähteiden yhdistelmää sillä edellytyksellä, 

että ne täyttävät 12 artiklassa annetut 

laatuvaatimukset ja että ne kerätään ja 

niitä jatkokäsitellään sovellettavassa 

tietosuojalainsäädännössä vahvistettujen 

suojavaatimusten mukaisesti ja niitä 

soveltaen: 

a) suoraan vastaajilta saadut tiedot; a) suoraan vastaajilta vapaaehtoisesti 

sekä tietoja antavan rekisteröidyn 

suostumuksen perusteella saadut tiedot, 

ellei tietojen antamista erityisesti 

edellytetä EU:n tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä, jota sovelletaan 

rekisterinpitäjään ja jossa myös säädetään 

soveltuvista toimenpiteistä rekisteröidyn 
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oikeuksien ja vapauksien ja perusteltujen 

etujen turvaamiseksi; 

b) hallinnolliset rekisterit ja kaikki 

muut tietolähteet, menetelmät tai 

innovatiiviset toimintatavat, kunhan ne 

mahdollistavat vertailukelpoisten ja tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

erityisvaatimusten mukaisten tietojen 

tuotannon. 

b) hallinnolliset rekisterit ja kaikki 

muut tietolähteet, menetelmät tai 

innovatiiviset toimintatavat, mukaan 

lukien pienalue-estimointimenetelmät, 

joiden tarkoituksena on kattaa alueellinen 

monimuotoisuus, kunhan ne 

mahdollistavat vertailukelpoisten ja tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

erityisvaatimusten mukaisten tietojen 

tuotannon ja ovat asetuksen (EU) 

2016/679 mukaisia. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle (Eurostat) ynistykohtaiset 

tiedot käytetyistä lähteistä ja menetelmistä. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle (Eurostat) yksityiskohtaiset 

tiedot käytetyistä lähteistä ja menetelmistä 

sekä asiaankuuluvista 

tietokokonaisuuksista 7 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen 

täytäntöönpanosäädösten mukaisesti. 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

10 artikla 10 artikla 

Tietojen toimittaminen ja määräajat Tietojen toimittaminen ja määräajat 

1. Tietojen toimittamisen määräajat 

vahvistetaan liitteessä V. 

1. Tietojen toimittamisen määräajat 

vahvistetaan liitteessä V. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle (Eurostat) jokaisesta 

tietokokonaisuudesta ennakkotarkastetut 

mikrotiedot ilman suoraa 

tunnistusmahdollisuutta. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle (Eurostat) turvallisten 

siirtokanavien välityksellä jokaisesta 

tietokokonaisuudesta ennakkotarkastetut 

mikrotiedot ilman suoraa 

tunnistusmahdollisuutta. 

3. Poikkeuksena 2 kohtaan 

kuukausittaisten työttömyystilastojen 

kokoamista varten on toimitettava 

ennakkotarkastetut aggregoidut tiedot. 

3. Poikkeuksena 2 kohtaan 

kuukausittaisten työttömyystilastojen 

kokoamista varten on toimitettava 

ennakkotarkastetut aggregoidut tiedot. 

4. Jäsenvaltioiden on kerättävä ja 

toimitettava tämän asetuksen mukaiset 

tiedot vuodesta 2019. 

4. Jäsenvaltioiden on kerättävä ja 

toimitettava tämän asetuksen mukaiset 

tiedot vuodesta 2019. 
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 4 a. Komissio (Eurostat) julkistaa 

asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 

lukuun ottamatta aggregoidut tiedot 

Eurostatin verkkosivustolla 

käyttäjäystävällisellä tavalla kuuden 

kuukauden kuluessa lopullisten 

mikrotietojen vastaanottopäivästä, jos 

puolet jäsenvaltioista ovat toimittaneet 

tiedot. 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

11 artikla 11 artikla 

Otantakehikot Otantakehikot 

1. Tietojen on perustuttava edustaviin 

otoksiin, jotka on saatu kansallisella tasolla 

perustetuista otantakehikoista, joiden 

avulla henkilöt tai kotitaloudet voidaan 

valita satunnaisesti ja valinnan 

todennäköisyys tiedetään. Otantakehikoilla 

on pyrittävä tyhjentävästi ja yksinomaisesti 

kattamaan kohdepopulaatio, ja niitä on 

päivitettävä säännöllisesti. Niihin on 

sisällytettävä kaikki otannan suunnittelun 

kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot, 

joita tarvitaan osittamista varten ja 

yhteyden ottamiseksi henkilöihin tai 

kotitalouksiin. Otantakehikkoon on 

sisällytettävä myös tiedot, joita tarvitaan 

henkilöiden yhdistämiseksi muihin 

hallinnollisiin rekistereihin, siinä määrin 

kuin se on tietosuojasääntöjen mukaista. 

1. Tietojen on perustuttava edustaviin 

otoksiin, jotka on saatu kansallisella tasolla 

perustetuista otantakehikoista, joiden 

avulla henkilöt tai kotitaloudet voidaan 

valita satunnaisesti ja valinnan 

todennäköisyys tiedetään. Otantakehikoilla 

on pyrittävä tyhjentävästi ja yksinomaisesti 

kattamaan kohdepopulaatio tavanomaiset 

peittovirheet huomioon ottaen, ja niitä on 

päivitettävä säännöllisesti. Niihin on 

sisällytettävä kaikki otannan suunnittelun 

kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tiedot, 

joita tarvitaan osittamista varten ja 

yhteyden ottamiseksi henkilöihin tai 

kotitalouksiin. Otantakehikkoon on 

sisällytettävä myös tiedot, joita tarvitaan 

henkilöiden yhdistämiseksi muihin 

hallinnollisiin rekistereihin, siinä määrin 

kuin on tarpeen ja oikeasuhteista ja se on 

kaiken sovellettavan 

tietosuojalainsäädännön mukaista. 

Tietosuojalainsäädännössä olisi myös 

vahvistettava toimia rekisteröidyn 

oikeuksien ja vapauksien ja perusteltujen 

etujen turvaamiseksi. Otantakehikossa on 

taattava rekisteröidyille asianmukaiset 

suojatoimet. 

2. Jos tällaista otantakehikkoa ei ole 2. Jos tällaista otantakehikkoa ei ole 
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saatavilla jäsenvaltiossa, käytetään muita 

otantakehikoita, jotka täyttävät seuraavat 

kriteerit. Tällaisissa otantakehikoissa on 

saatavilla jäsenvaltiossa, käytetään muita 

otantakehikoita, jotka täyttävät seuraavat 

kriteerit. Tällaisissa otantakehikoissa on 

a) tunnistettava otantayksiköt, jotka 

voivat olla henkilöitä, kotitalouksia, 

asuntoja tai osoitteita; 

a) tunnistettava otantayksiköt, jotka 

voivat olla henkilöitä, kotitalouksia, 

asuntoja tai osoitteita; 

b) voitava ilmaista valinnan 

todennäköisyys; 

b) voitava ilmaista valinnan 

todennäköisyys; 

 b a) annettava tietoa vaikeasti 

saavutettavien osapopulaatioiden koosta; 

c) ja niitä on päivitettävä 

säännöllisesti. 

c) ja niitä on päivitettävä 

säännöllisesti. 

 2 a. Komissio helpottaa pääsyä 

kansallisten tilastolaitosten 

otantakehikoihin Euroopan 

tilastojärjestelmän ulkopuolisten 

tutkimusten osalta silloin, kun se on 

unionin etujen mukaista. 

3. Komissiolle siirretään valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään 

otantakehikoita koskevista 

yhdenmukaisista edellytyksistä ja 

erityisesti vahvistetaan 

vähimmäisvaatimukset. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

3. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään 

otantakehikoita koskevista 

yhdenmukaisista edellytyksistä ja 

erityisesti vahvistetaan 

vähimmäisvaatimukset. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

12 artikla 12 artikla 

Laatu Laatu 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen 

tietojen ja metatietojen laadun 

varmistamiseksi. 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen 

tietojen ja metatietojen mahdollisimman 

korkean laadun varmistamiseksi. 

2. Tässä asetuksessa sovelletaan 

asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 

1 kohdassa määriteltyjä laatukriteereitä. 

2. Tässä asetuksessa sovelletaan 

asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 

1 kohdassa määriteltyjä laatukriteereitä. 
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3. Komissio (Eurostat) arvioi 

metatietojen laadun näiden eritelmien 

suhteen sekä toimitettujen tietojen ja 

otantakehikoiden laadun. 

3. Komissio (Eurostat) arvioi 

metatietojen laadun näiden eritelmien 

suhteen sekä toimitettujen tietojen ja 

otantakehikoiden laadun ottaen 

asianmukaisesti huomioon niiden 

esittämisen Eurostatin verkkosivustolla 

käyttäjäystävällisellä tavalla. 

4. Tätä varten jäsenvaltioiden on 

toimitettava 10 artiklassa tarkoitettujen 

tietojen ja metatietojen osalta 

4. Tätä varten jäsenvaltioiden on 

toimitettava 10 artiklassa tarkoitettujen 

tietojen ja metatietojen osalta 

a) metatiedot, jotka kuvaavat 

käytettyä menetelmää ja sitä, miten 

teknisten eritelmien vaatimukset on 

saavutettu viittaamalla tässä asetuksessa 

vahvistettuihin; 

a) metatiedot, jotka kuvaavat 

käytettyä menetelmää, mukaan lukien 

8 artiklassa tarkoitetut tietolähteet ja 

menetelmät, ja sitä, miten teknisten 

eritelmien vaatimukset on saavutettu 

viittaamalla tässä asetuksessa 

vahvistettuihin; 

b) tietoa käytettyjä otantakehikoita 

koskevien vähimmäisvaatimusten 

noudattamisesta, myös niitä kehitettäessä ja 

päivitettäessä, tässä asetuksessa 

vahvistetun mukaisesti. 

b) tietoa käytettyjä otantakehikoita 

koskevien vähimmäisvaatimusten 

noudattamisesta, myös niitä kehitettäessä ja 

päivitettäessä, tässä asetuksessa 

vahvistetun mukaisesti; 

 b a) tietoa osapopulaatioista, joita ei 

ole saavutettu tiedonkeruussa. 

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

4 kohdassa tarkoitetut metatiedot ja tiedot 

viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 

tietojen ja mikrotietojen toimittamiselle 

asetetusta määräajasta. Nämä lisätiedot on 

annettava laaturaportteina, joista käy 

erityisesti ilmi, miten toimitetut tiedot ja 

mikrotiedot sekä metatiedot ja tiedot 

täyttävät laatuvaatimukset. 

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava 

tämän artiklan 4 kohdassa ja 11 artiklassa 

tarkoitetut metatiedot ja tiedot viimeistään 

kolmen kuukauden kuluttua tietojen ja 

mikrotietojen toimittamiselle asetetusta 

määräajasta. Nämä lisätiedot on annettava 

laaturaportteina, joista käy erityisesti ilmi, 

miten toimitetut tiedot ja mikrotiedot sekä 

metatiedot ja tiedot täyttävät 

laatuvaatimukset. Komissio (Eurostat) 

julkistaa nämä tiedot unionin ja 

kansallisen henkilötietojen suojaa 

koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

6. Komissiolle siirretään valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

täsmennetään laaturaportteja koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt ja niiden sisältö. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

6. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

täsmennetään laaturaportteja koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt ja niiden muoto. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 

16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle (Eurostat) mahdollisimman 

7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle (Eurostat) mahdollisimman 
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pian kaikki tämän asetuksen 

täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset 

tiedot ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa 

toimitettavien tietojen laatuun. 

pian kaikki tämän asetuksen 

täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset 

tiedot ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa 

toimitettavien tietojen laatuun. 

8. Jäsenvaltioiden on komission 

(Eurostat) pyynnöstä toimitettava sille 

kaikki tilastotietojen laadun arviointia 

varten tarvittavat tiedot. 

8. Jäsenvaltioiden on komission 

(Eurostat) pyynnöstä toimitettava sille 

kaikki tilastotietojen laadun arviointia 

varten tarvittavat tiedot. 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

13 artikla 13 artikla 

Toteutettavuus- ja pilottitutkimukset Toteutettavuus- ja pilottitutkimukset 

Jotta tietokokonaisuuksien laatua voitaisiin 

parantaa, komissio (Eurostat) käynnistää 

tarvittaessa yhteistyössä jäsenvaltioiden 

kanssa useita toteutettavuus- ja 

pilottitutkimuksia, jotta voidaan erityisesti 

parantaa laatua, vertailukelpoisuus 

mukaan luettuna, nykyaikaistaa kulutusta 
ja ajankäyttöä koskevia tilastoaloja, tutkia 

ja panna täytäntöön uusia tapoja 

parantaa vastaavuutta käyttäjien 

tarpeisiin nähden, yhdentää nykyistä 

paremmin tiedonkeruu ja muiden 

tietolähteiden käyttö ja tehostaa 

tiedonkeruuta jäsenvaltioissa ottaen 

huomioon tekniikan kehitys. 

1. Jotta tietokokonaisuuksien ja 

sosiaalisten indikaattoreiden laatua 

voitaisiin parantaa, komissio käynnistää 

tämän asetuksen tavoitteita noudattaen 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

rajallisen määrän edustavia 
toteutettavuus- ja pilottitutkimuksia, joissa 

arvioidaan ja kehitetään vaihtoehtoisia 

menetelmiä ja otetaan huomioon 

teknologian kehitys, erityisesti, jotta 

voidaan 

 a) parantaa tietokokonaisuuksien 

laatua ja vertailukelpoisuutta; 

 b) ulottaa tiedonkeruun kattavuus 

henkilöihin, jotka eivät kuulu yksityisiin 

kotitalouksiin, tai vaikeasti saavutettaviin 

osapopulaatioihin; 

 c) kehittää, arvioida ja panna 

täytäntöön menetelmiä, joilla 

parannetaan alueellisen 

monimuotoisuuden kattamista NUTS2- ja 

paikallistasolla; 

 d) toteuttaa jatkotoimia, jotka liittyvät 

asuinmaata vaihtavien muuttavien 
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kansalaisten sisällyttämiseen tilastoihin;  

 e) kehittää ja testata tiedonkeruuta 

varten uusia yksityiskohtaisia aiheita; 

 f) edistää kulutusta ja ajankäyttöä 

koskevien tilastoalojen nykyaikaistamista, 

kulutuksen määrää koskevat tiedot 

mukaan lukien;  

 g) tutkia ja panna täytäntöön uusia 

tapoja parantaa käyttäjien tarpeiden 

täyttämistä; 

 h) parantaa tiedonkeruun ja muiden 

tietolähteiden käytön integrointia; 

 i) tehostaa tiedonkeruuta 

jäsenvaltioissa ja parantaa 

tiedonkeruuvälineitä, jotta 

mahdollistetaan vammaisten henkilöiden 

täysipainoinen osallistuminen. 

 Jos toteutettavuus- tai pilottitutkimus on 

pakollinen, komissio (Eurostat) myöntää 

tarvittavan rahoituksen 14 artiklassa 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 

 2. Komissio (Eurostat) pyytää 

tarvittaessa unionin virastoja, jotka 

toteuttavat Euroopan tilastojärjestelmän 

ulkopuolisia eurooppalaisia 

sosiaalitutkimuksia, osallistumaan uusien 

indikaattorien kehittämiseen ja 

pilottitiedonkeruuseen liitteessä IV 

tarkoitetuista lisäkysymyksistä tai 

Euroopan tilastojärjestelmän kannalta 

merkittävistä tulevista aiheista. 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

13 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 a artikla 

 Salassapidettävien tietojen käyttö 

tieteellisiin tarkoituksiin 

 Komissio (Eurostat) voi myöntää pääsyn 

tiloihinsa ja salassapidettäviin tietoihin tai 

julkistaa anonymisoitua mikrodataa 
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tietokokonaisuuksien lähteistä 

3 artiklassa luetelluilla tilastoaloilla 

tieteellisiin tarkoituksiin ja komission 

asetuksessa (EU) N:o 557/20131 a 

tarkoitetuin ehdoin. 

 __________________ 

 1 a Komission asetus (EU) N:o 557/2013, 

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2013, 

Euroopan tilastoista annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 223/2009 täytäntöönpanosta 

tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 

salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden 

osalta ja komission asetuksen (EY) 

N:o 831/2002 kumoamisesta (EUVL 

L 164, 18.6.2013, s. 16). 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sosiaalitilastojen tiedonkeruiden tai 

tiedonkeruumenetelmien kehittäminen 

ja/tai täytäntöönpano, otantakehikot 

mukaan luettuina, tietokokonaisuuksien 

keruun neljän ensimmäisen vuoden 

aikana; 

a) sosiaalitilastojen tiedonkeruiden tai 

tiedonkeruumenetelmien kehittäminen 

ja/tai täytäntöönpano, otantakehikot 

mukaan luettuina, tietokokonaisuuksien 

keruun ensimmäisen vaiheen aikana 

kullakin tämän asetuksen kattamalla 

tilastoalalla; 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) menetelmien kehittäminen, mukaan 

lukien 13 artiklassa tarkoitetut 

toteutettavuus- ja pilottitutkimukset; 

b) menetelmien kehittäminen, mukaan 

lukien osallistuminen 13 artiklassa 

tarkoitettuihin toteutettavuus- ja 

pilottitutkimuksiin; 
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Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Jäsenvaltioiden kansallisille 

tilastolaitoksille osoitetaan riittävät 

rahoitus- ja henkilöresurssit, jotka 

kohdennetaan tässä asetuksessa 

esitettyihin lisätehtäviin, joita ne eivät 

nykyisin hoida. Tarvittavat resurssit 

arvioidaan uudelleen tämän asetuksen 

kehityksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Unionin rahoitusosuus myönnetään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 99/201334 7 artiklan, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1296/201335 

16 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1291/201336 6 

artiklan, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1303/201337 58 artiklan tai Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 282/201438 5 artiklan mukaisesti. 

2. Unionin rahoitusosuus vuosia 

2014–2020 koskevasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä myönnetään 

Euroopan tilasto-ohjelmasta, työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta (EaSI-

ohjelma), tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–

2020), unionin kolmannen terveysalan 

toimintaohjelman perustamisesta (2014–

2020) ja rakenneuudistusten 

tukiohjelmasta annettujen asetusten 
mukaisesti. 

__________________  

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 

15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan 

tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL 

L 39, 9.2.2013, s. 12). 

 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevasta 

Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-
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ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja 

sosiaalista osallisuutta koskevan 

Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 

perustamisesta annetun päätöksen 

N:o 283/2010/EU muuttamisesta ( EUVL 

L 347, 20.12.2013, s. 238). 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen 

ja innovoinnin puiteohjelmasta 

”Horisontti 2020” (2014–2020) ja 

päätöksen N:o 1982/2006/EY 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 104). 

 

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 

koskevista yleisistä säännöksistä sekä 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 320). 

 

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 282/2014, annettu 

11 päivänä maaliskuuta 2014, unionin 

kolmannen terveysalan toimintaohjelman 

perustamisesta (2014–2020) ja päätöksen 

N:o 1350/2007/EY kumoamisesta (EUVL 

L 86, 21.3.2014, s. 1). 

 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

15 artikla 15 artikla 
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Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ... [Publications Office: please 

insert exact date of entry into force of the 

Regulation] määräämättömäksi ajaksi 

3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ... [Publications Office: please 

insert exact date of entry into force of the 

Regulation] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 

4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa, 

5 a artiklassa ja 17 artiklan 1, 2, 3 ja 

4 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

4 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa, 

5 a artiklassa ja 17 artiklan 1, 2, 3 ja 

4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa39 vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle. parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan ja 

4 artiklan 1 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan, 

4 artiklan 1 kohdan, 5 a artiklan ja 

17 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 

jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

__________________  

39 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.  

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

17 artikla 17 artikla 

Poikkeukset Poikkeukset 

1. Jos tämän asetuksen tai sen nojalla 

annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden 

ja delegoitujen säädösten soveltaminen 

jäsenvaltion tilastojärjestelmässä 

edellyttäisi merkittäviä muutoksia, 

komissio voi myöntää 

täytäntöönpanosäädösten avulla enintään 

kolmen vuoden pituisen poikkeuksen. 

Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan, jos 

se ei vaaranna pääindikaattoreihin 

liittyvien jäsenvaltioiden tietojen 

vertailukelpoisuutta tai estä edellytettyjen 

ajantasaisten ja edustavien Euroopan 

aggregaattien laskemista. 

1. Jos tämän asetuksen tai sen nojalla 

annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden 

ja delegoitujen säädösten soveltaminen 

jäsenvaltion tilastojärjestelmässä 

edellyttäisi merkittäviä muutoksia, 

komissiolla on 15 artiklan mukaisesti 

valta antaa delegoituja säädöksiä 

täydentääkseen tätä asetusta myöntämällä 
enintään neljän vuoden pituisen 

poikkeuksen. Poikkeus voidaan myöntää 

ainoastaan, jos 3 kohdassa tarkoitettua 

lupaa ei ole myönnetty ja se ei vaaranna 

pääindikaattoreihin liittyvien 

jäsenvaltioiden tietojen 

vertailukelpoisuutta tai estä edellytettyjen 

ajantasaisten ja edustavien Euroopan 

aggregaattien laskemista. 

2. Jos poikkeus on vielä sille 2. Jos poikkeus on vielä sille 
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myönnetyn kauden päättyessä perusteltu, 

komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 

myöntää uuden poikkeuksen enintään 

kolmeksi vuodeksi. 

myönnetyn kauden päättyessä perusteltu 

riittävän näytön avulla, komissiolla on 

15 artiklan mukaisesti valta antaa 

delegoituja säädöksiä täydentääkseen tätä 

asetusta myöntämällä uuden poikkeuksen 

enintään yhdeksi vuodeksi. 

3. Jos jäsenvaltio voi toimittaa 

vaadittavat tietokokonaisuudet ainoastaan 

käyttämällä muita kuin asetuksessa tai sen 

nojalla annetuissa 

täytäntöönpanotoimenpiteissä ja 

delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja 

menetelmiä, komissio voi 

poikkeuksellisesti 

täytäntöönpanosäädöksillä antaa luvan 

tällaisten menetelmien käyttöön enintään 

viideksi vuodeksi. 

3. Jos jäsenvaltio voi toimittaa 

vaadittavat tietokokonaisuudet ainoastaan 

käyttämällä muita kuin asetuksessa tai sen 

nojalla annetuissa 

täytäntöönpanotoimenpiteissä ja 

delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja 

menetelmiä, ja jos 1 kohdassa tarkoitettua 

poikkeusta ei ole myönnetty, komissio voi 

poikkeuksellisesti delegoiduilla 

säädöksillä täydentääkseen tätä asetusta 

15 artiklan mukaisesti antaa luvan 

tällaisten menetelmien käyttöön enintään 

viideksi vuodeksi. 

4. Jos lupa on vielä sille myönnetyn 

kauden päättyessä perusteltu, komissio voi 

täytäntöönpanosäädöksillä myöntää 
uuden luvan enintään viideksi vuodeksi. 

4. Jos lupa on vielä sille myönnetyn 

kauden päättyessä perusteltu riittävän 

näytön avulla, komissiolla on 15 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä täydentääkseen tätä asetusta 

myöntämällä uuden luvan enintään 

kahdeksi vuodeksi. 

5. Edellä olevien 1–4 kohdan 

soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 

toimitettava asianmukaisesti perusteltu 

pyyntö komissiolle kolmen kuukauden 

kuluessa kyseisen säädöksen 

voimaantulopäivästä tai viimeistään kuusi 

kuukautta ennen myönnetyn poikkeuksen 

tai luvan voimassaolokauden päättymistä. 

Pyytäessään 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua 

lupaa jäsenvaltion on kuvattava käytetyt 

menetelmät yksityiskohtaisesti ja 

osoitettava, että ne johtavat 

vertailukelpoisiin tuloksiin. 

5. Edellä olevien 1–4 kohdan 

soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 

toimitettava asianmukaisesti perusteltu 

pyyntö komissiolle kolmen kuukauden 

kuluessa kyseisen säädöksen 

voimaantulopäivästä tai viimeistään kuusi 

kuukautta ennen myönnetyn poikkeuksen 

tai luvan voimassaolokauden päättymistä. 

Pyytäessään 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua 

lupaa jäsenvaltion on kuvattava käytetyt 

menetelmät yksityiskohtaisesti ja 

osoitettava, että ne johtavat 

vertailukelpoisiin tuloksiin. 

6. Komissio hyväksyy tällaiset 

täytäntöönpanosäädökset 16 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun 

tarkastelumenettelyn mukaisesti. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 
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17 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Muutokset asetukseen (EY) N:o 808/2004 

 Muutetaan asetus (EU) N:o 808/2004 

seuraavasti: 

 (1) Korvataan 4 artikla seuraavasti: 

 ”4 artikla 

 Moduulit 

 Tämän asetuksen moduulit kattavat 

yritysten ja tietoyhteiskunnan alan, kuten 

liitteessä I määritetään.” 

 (2) Poistetaan liite II. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

17 b artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 17 b artikla 

 Muutokset asetukseen (EY) 

N:o 1338/2008 

 Muutetaan asetus (EY) N:o 1338/2008 

seuraavasti: 

 (1) Korvataan 2 artikla seuraavasti: 

 ”2 artikla 

 Kattavuus 

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle (Eurostat) tilastotietoja 

seuraavista aihealueista: 

 a) terveydenhuolto, liitteen II 

määritelmän mukaisesti; 

 b) kuolemansyyt, liitteen III 

määritelmän mukaisesti; 

 c) työtapaturmat, liitteen IV 
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määritelmän mukaisesti; 

 d) ammattitaudit ja muut työperäiset 

terveyshaitat ja sairaudet, liitteen V 

määritelmän mukaisesti.” 

 (2) Poistetaan liite I. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

17 c artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 17 c artikla 

 Muutokset asetukseen (EY) N:o 452/2008 

 Muutetaan asetus (EY) N:o 452/2008 

seuraavasti: 

 (1) Korvataan 3 artikla seuraavasti: 

 ”3 artikla 

 Alueet 

 Tätä asetusta sovelletaan tilastojen 

tuottamiseen kahdella alueella: 

 a) alue 1 sisältää 

koulutusjärjestelmiä koskevat tilastot; 

 b) alue 2 sisältää muut koulutusta 

koskevat tilastot, kuten inhimillistä 

pääomaa ja koulutuksen tuomaa 

sosiaalista ja taloudellista hyötyä koskevat 

tilastot, jotka eivät kuulu alueeseen 1 ja 

asetuksen (EU) N:o ... [yhteisten 

puitteiden vahvistamisesta Euroopan 

tilastoille annettu asetus, COD 2016/0264] 

soveltamisalaan. 

 Näiden alueiden tilastot on tuotettava 

liitteen mukaisesti.” 

 (2) Poistetaan liitteessä osio ”Alue 2: 

Aikuisten osallistuminen elinikäiseen 

oppimiseen”. 
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Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – tilastoala ”Kaikilta tilastoaloilta” 

 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Tekniset tiedot Tiedonkeruun tiedot 

 Tunnistetiedot 

 Painot 

 Haastattelun ominaispiirteet 

 Sijainti 

Henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Väestötiedot 

 Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta 

 Kotitalouden kokoonpano 

Osallistuminen työmarkkinoille  Päätoiminnan tilanne (itse määritelty) 

 Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Tekniset tiedot Tiedonkeruun tiedot 

 Tunnistetiedot 

 Painot 

 Haastattelun ominaispiirteet 

 Sijainti 

Keskeiset henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Väestötiedot 

 Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta 

 Kotitalouden kokoonpano 

Vammaisuus Vammaisuus 

Osallistuminen työmarkkinoille  Päätoiminnan tilanne (itse määritelty) 

 Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet 

Koulutustaso, koulutuksen jatkuvuus ja 

koulutustausta 

Saavutettu koulutustaso 
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 Koulutuksen jatkuvuus 

Kotitalouksien perustulojen 

ominaispiirteet 

Kotitalouksien kokonaistulot 

(Liite I on jaettu erillisiksi liitteiksi tilastoalojen perusteella.) 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I a (uusi) – tilastoala ”Työmarkkinat” 

 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset tiedot 

 Maassa oleskelun kesto 

Osallistuminen työmarkkinoille Ammattiasema 

 Sopimuksen kesto 

 Sopimuksen kesto – toissijaiset tiedot 

 Koko- tai osa-aikainen asema – syy 

 Riippuvainen itsenäinen 

ammatinharjoittaminen 

 Esimiestehtävät 

 Yksikön koko 

 Työpaikka 

 Työskentely kotona 

 Työnhaku 

 Työntekohalukkuus 

 Saatavuus 

 Toinen työ 

 Muun työn hakeminen 

 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 

 Työmarkkinoilla olevat nuoret 

 Maahanmuuttajien ja heidän lastensa 

työmarkkinatilanne 

 Siirtyminen eläkkeelle 

 Hoitotarpeet  
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Työura ja aiempi työkokemus Työn aloitus 

 Työn löytämistapa 

 Aiempi työkokemus 

Työolot, työaika ja työaikajärjestelyt 

mukaan luettuina 

Työaika 

 Työaikajärjestelyt 

 Työn organisointi ja työaikajärjestelyt 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso – yksityiskohtaiset 

tiedot 

Osallistuminen koulutukseen Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen 

koulutukseen (4 viikkoa) 

 Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen 

koulutukseen (12 viikkoa) 

Terveys: tila ja toimintarajoite, hoito ja 

taustatekijät  

Työtapaturmat ja muut työhön liittyvät 

terveysongelmat 

 Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Työtulot 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Muut henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset lisätiedot 

 Maassa oleskelun kesto 

Osallistuminen työmarkkinoille Ammattiasema 

 Sopimuksen kesto 

 Sopimuksen kesto – toissijaiset tiedot 

 Koko- tai osa-aikainen asema – syy 

 Riippuvainen itsenäinen 

ammatinharjoittaminen 

 Esimiestehtävät 

 Yksikön koko 

 Työpaikka 

 Työskentely kotona 

 Työnhaku 

 Työntekohalukkuus 
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 Saatavuus 

 Toinen työ tai useammat työt 

 Muun työn hakeminen 

 Vajaatyöllisyys 

 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 

 Työmarkkinoilla olevat nuoret 

 Työmarkkinoilla olevat vammaiset 

henkilöt 

 Maahanmuuttajien ja heidän lastensa 

työmarkkinatilanne 

 Siirtyminen eläkkeelle 

 Hoitotarpeet ja -velvoitteet 

Työura, työhistoria ja aiempi työkokemus Työn aloitus 

 Työn löytämistapa 

 Työn lopetus 

 Työuran jatkuvuus ja keskeytykset 

 Aiempi työkokemus 

Työolot, työaika ja työaikajärjestelyt 

mukaan luettuina 

Työaika 

 Työaikajärjestelyt 

 Työn organisointi ja työaikajärjestelyt 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso – yksityiskohtaiset 

tiedot 

Osallistuminen koulutukseen Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen 

koulutukseen (4 viikkoa) 

 Osallistuminen viralliseen ja epäviralliseen 

koulutukseen (12 viikkoa) 

Terveydentila ja toimintarajoite, 

terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen 

ja sen käyttö ja taustatekijät 

Työtapaturmat ja muut työhön liittyvät 

terveysongelmat 

 Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Työtulot 

 Tulot korvauksista 
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Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I b (uusi) – tilastoala ”Tulot ja elinolot” 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset tiedot 

 Maassa oleskelun kesto 

Osallistuminen koulutukseen  Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(tämänhetkinen) 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso – yksityiskohtaiset 

tiedot 

Osallistuminen työmarkkinoille  Tiedot työpaikasta 

 Sopimuksen kesto 

 Ammattiasema 

 Yksityiskohtainen työmarkkinatilanne 

 Esimiestehtävät 

Työura ja aiempi työkokemus Aiempi työkokemus 

Työolot, työaika ja työaikajärjestelyt 

mukaan luettuina 

Toiminnan aikataulu 

 Työaika 

Terveys: tila ja toimintarajoite, hoito ja 

taustatekijät 

Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

 Terveydentila ja toimintarajoite  

 Lasten terveys 

 Terveydenhuollon saatavuus 

 Terveydenhuolto  

 Terveydenhuollon saatavuus (lapset) 

 Terveyden taustatekijät 

Elämänlaatu, sosiaalinen ja kulttuurinen 

osallistuminen ja hyvinvointi mukaan 

luettuina 

Elämänlaatu 

 Sosiaalinen ja kulttuurinen osallistuminen 

 Hyvinvointi 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, 

asuminen, elinympäristö ja palveluiden 

Aineellinen puute 
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saatavuus 

 Lasten kokema puute 

 Asumisen keskeiset ominaispiirteet 

 Asuinolojen yksityiskohtaiset tiedot, puute 

mukaan luettuna 

 Asumiskustannukset, laskennallinen vuokra 

mukaan luettuna 

 Elinympäristö 

 Palveluiden käyttö, hoitopalvelut mukaan 

luettuina 

 Kohtuuhintaisuus 

 Täyttymättömät tarpeet ja syyt 

 Lastenhoito 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Työtulot 

 Tulot korvauksista 

 Eläketulot 

 Muut tulot 

 Verot ja sosiaaliturvamaksut 

 Tulot yhteensä 

 Ylivelkaantuneisuus 

 Maksurästit 

 Varallisuus 

 Keskeiset kulutuksen osatekijät 

 Sukupolvelta toiseen siirtyvä huono-

osaisuus 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Muut henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset lisätiedot 

 Kotitaloudet, joissa pitkäaikaistyöttömiä 

useammassa sukupolvessa 

 Maassa oleskelun kesto 

Osallistuminen koulutukseen  Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(tämänhetkinen) 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso – yksityiskohtaiset 



 

PE599.576v02-00 64/78 RR\1129777FI.docx 

FI 

tiedot 

Osallistuminen työmarkkinoille  Tiedot työpaikasta 

 Sopimuksen kesto 

 Ammattiasema 

 Yksityiskohtainen työmarkkinatilanne 

 Esimiestehtävät 

Työura, työhistoria ja aiempi työkokemus Aiempi työkokemus 

Työolot, työaika ja työaikajärjestelyt 

mukaan luettuina 

Toiminnan aikataulu 

 Työaika 

Terveydentila ja toimintarajoite, 

terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen 

ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät 

Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

 Terveydentila ja toimintarajoite  

 Lasten terveys 

 Terveydenhuollon saatavuus 

 Terveydenhuolto  

 Terveydenhuollon saatavuus (lapset) 

 Terveyden taustatekijät 

Elämänlaatu, sosiaalinen, 

yhteiskunnallinen, taloudellinen ja 

kulttuurinen osallistuminen, 

osallistaminen ja hyvinvointi mukaan 

luettuina 

Elämänlaatu 

 Sosiaalinen ja kulttuurinen osallistuminen 

 Hyvinvointi 

 Vammaisten henkilöiden kyky itsenäiseen 

elämään 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, 

asuminen, elinympäristö, terveys ja 

koulutus, täyttymättömät tarpeet ja omien 

tarpeiden arviointi sekä palveluiden 

saatavuus 

Aineellinen puute 

 Lasten kokema puute 

 Asumisen keskeiset ominaispiirteet 

 Asuinolojen yksityiskohtaiset tiedot, puute 

mukaan luettuna 

 Asumiskustannukset, laskennallinen vuokra 
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mukaan luettuna 

 Asumiskustannukset, tuetut sähkö-, 

kaasu- ja vesikustannukset mukaan 

luettuina 

 Vammaisille henkilöille tarjottu 

kohtuullinen mukauttaminen 

 Elinympäristö 

 Asumiseen liittyvät ongelmat (myös 

vuokraamiseen liittyvät ongelmat) 

 Palveluiden käyttö, hoitopalvelut mukaan 

luettuina 

 Kohtuuhintaisuus 

 Täyttymättömät tarpeet ja syyt 

 Omien tarpeiden arviointi 

 Lastenhoito 

 Hoito 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Työtulot 

 Tulot korvauksista 

 Eläketulot 

 Muut tulot 

 Verot ja sosiaaliturvamaksut, 

lapsiperheiden verohelpotukset mukaan 

luettuina 

 Tulot yhteensä – lisätiedot (kotitalous ja 

vastaaja) 

 Ylivelkaantuneisuus ja sen syyt 

 Maksurästit 

 Varallisuus (mukaan lukien kaikki varat) 

  

 Keskeiset kulutuksen osatekijät 

 Sukupolvelta toiseen siirtyvä huono-

osaisuus 

 Sukupolvelta toiseen siirtyvät edut 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite I c (uusi) – tilastoala ”Terveys” 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Terveys: tila ja toimintarajoite, hoito ja 

taustatekijät 

Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

 Sairaudet ja krooniset sairaudentilat 

 Tapaturmat ja vammat 

 Kipu 

 Mielenterveys 

 Toiminnalliset rajoitukset 

 Vaikeudet itsestään huolehtimisessa 

 Vaikeudet kotitalouden töissä 

 Toiminnan tilapäinen rajoitus 

(terveysongelmien vuoksi) 

 Tietyille elämänaloille osallistumista 

rajoittavat esteet 

 Terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon 

käyttö 

 Lääkkeiden käyttö 

 Ehkäisevä hoito 

 Terveydenhuollon saatavuus 

 Pituus ja paino 

 Liikunta 

 Ruokailutottumukset 

 Tupakointi 

 Alkoholin käyttö 

 Sosiaaliset ja ympäristötekijät 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat 

mukaan luettuina 

Tulot yhteensä 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Terveys: tila ja toimintarajoite, 

terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen 

ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät 

Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

 Sairaudet ja krooniset sairaudentilat 
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 Tapaturmat ja vammat 

 Kipu 

 Mielenterveys 

 Riippuvuus 

 Toiminnalliset rajoitukset 

 Vammaisuus – yksityiskohtaiset lisätiedot 

 Vaikeudet itsestään huolehtimisessa 

 Vaikeudet kotitalouden töissä 

 Vammaiset henkilöt: itsenäinen elämä 

 Toiminnan tilapäinen rajoitus 

(terveysongelmien vuoksi) 

 Tietyille elämänaloille osallistumista 

rajoittavat esteet 

 Terveydenhoidon ja pitkäaikaishoidon 

käyttö 

 Lääkkeiden käyttö 

 Ehkäisevä hoito 

 Terveydenhuollon saatavuus 

 Pituus ja paino 

 Liikunta 

 Ruokailutottumukset 

 Tupakointi 

 Alkoholin käyttö 

 Sosiaaliset ja ympäristötekijät 

  

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I d (uusi) – tilastoala ”Koulutus” 

 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Maassa oleskelun kesto 

Työura ja aiempi työkokemus Työn aloitus 
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Osallistuminen työmarkkinoille  Yksikön koko 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso – yksityiskohtaiset 

tiedot 

 Koulutustausta  

 Itse ilmoitetut taidot 

Osallistuminen koulutukseen Opiskelumahdollisuuksia koskevan tiedon 

ja ohjauksen saatavuus (12 kuukautta) 

 Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(12 kuukautta) 

 Viimeisin virallinen koulutus – 

yksityiskohtaiset tiedot (12 kuukautta) 

 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

viimeisimmässä virallisessa koulutuksessa 

(12 kuukautta) 

 Viimeisimpään viralliseen koulutukseen 

osallistumisen syy (12 kuukautta) 

 Viimeisimmän virallisen koulutuksen 

maksu ja tunnit (12 kuukautta) 

 Viimeisimmän virallisen koulutuksen 

tulokset ja saatujen taitojen käyttö 

(12 kuukautta) 

 Osallistuminen epäviralliseen koulutukseen 

(12 kuukautta) 

 Epävirallinen koulutus – yksityiskohtaiset 

tiedot (12 kuukautta) 

 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

epävirallisessa koulutuksessa 

(12 kuukautta) 

 Epäviralliseen koulutukseen osallistumisen 

syy (12 kuukautta) 

 Virallisen koulutuksen maksu ja tunnit 

(12 kuukautta) 

 Epävirallisen koulutuksen tulokset ja 

saatujen taitojen käyttö (12 kuukautta) 

 Koulutukseen osallistumisen esteet 

(12 kuukautta) 

 Arkioppiminen 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 
Tulot yhteensä 
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Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Muut henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Maassa oleskelun kesto 

Työura ja aiempi työkokemus Työn aloitus 

Osallistuminen työmarkkinoille  Yksikön koko 

Koulutustaso ja -tausta Saavutettu koulutustaso – yksityiskohtaiset 

tiedot 

 Koulutustausta  

 Itse ilmoitetut taidot 

Osallistuminen koulutukseen Opiskelumahdollisuuksia koskevan tiedon 

ja ohjauksen saatavuus, myös vammaisille 

henkilöille (12 kuukautta) 

 Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(12 kuukautta) 

 Viimeisin virallinen koulutus – 

yksityiskohtaiset tiedot (12 kuukautta) 

 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

viimeisimmässä virallisessa koulutuksessa 

(12 kuukautta) 

 Viimeisimpään viralliseen koulutukseen 

osallistumisen syy (12 kuukautta) 

 Viimeisimmän virallisen koulutuksen 

maksu ja tunnit (12 kuukautta) 

 Viimeisimmän virallisen koulutuksen 

tulokset ja saatujen taitojen käyttö 

(12 kuukautta) 

 Osallistuminen epäviralliseen koulutukseen 

(12 kuukautta) 

 Epävirallinen koulutus – yksityiskohtaiset 

tiedot (12 kuukautta) 

 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

epävirallisessa koulutuksessa 

(12 kuukautta) 

 Epäviralliseen koulutukseen osallistumisen 

syy (12 kuukautta) 

 Virallisen koulutuksen maksu ja tunnit 

(12 kuukautta) 

 Epävirallisen koulutuksen tulokset ja 
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saatujen taitojen käyttö (12 kuukautta) 

 Koulutukseen osallistumisen esteet 

(12 kuukautta) 

 Arkioppiminen 

 Vammaisten henkilöiden osallistuminen 

yleissivistävään ja ammatilliseen 

koulutukseen 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Varojen kokonaisarvo tulot pois luettuna 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I e (uusi) – tilastoala ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö” 

 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Osallistuminen tietoyhteiskuntaan Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus 

 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön 

tiheys 

 Käytön esteet ja ongelmat 

 Käytön vaikutus 

 Turvallisuus, yksityisyys, luottamus 

 Yhteys internetiin kaikkialta 

 Digitaaliset taidot  

 Internet-toiminnot 

 Sähköinen kaupankäynti 

 Kanssakäyminen viranomaisten kanssa 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 
Tulot yhteensä 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Osallistuminen tietoyhteiskuntaan Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus 

 Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön 

tiheys 

 Käytön esteet ja ongelmat 

 Käytön vaikutus 
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 Turvallisuus, yksityisyys, luottamus 

 Yhteys internetiin kaikkialta 

 Digitaaliset taidot  

 Internet-toiminnot 

 Sähköinen kaupankäynti 

 Kanssakäyminen viranomaisten kanssa 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 
Varojen kokonaisarvo tulot pois luettuna  

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I f (uusi) – tilastoala ”Ajankäyttö” 

 

 

Komission teksti 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset tiedot 

Osallistuminen koulutukseen Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(tämänhetkinen) 

Terveys: tila ja toimintarajoite, hoito ja 

taustatekijät 

Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, 

asuminen, elinympäristö ja palveluiden 

saatavuus 

Kestokulutustavaroiden omistus 

 Lastenhoito 

 Sairaanhoito ja vanhusten hoito 

Työolot, työaika ja työaikajärjestelyt 

mukaan luettuina 

Työaika 

 Työaikajärjestelyt 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Tuotanto omaan kulutukseen ja myyntiin, 

korjaukset 

 Työtulot 

 Tulot yhteensä 

Ajan jakautuminen Ajankäyttö, toiminnan tyypit 

 Rinnakkainen toiminta 

 Toimipaikka 
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 Muiden läsnäolo toiminnan aikana 

 Toiminnan arviointi 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Muut henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset tiedot 

Osallistuminen koulutukseen Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(tämänhetkinen) 

Terveydentila ja toimintarajoite, 

terveydenhuollon saatavuus, pääsy siihen 

ja sen käyttö ja terveyden taustatekijät 

Vähimmäistason eurooppalainen 

terveysmoduuli 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, 

asuminen, elinympäristö, terveys ja 

koulutus, täyttymättömät tarpeet ja omien 

tarpeiden arviointi sekä palveluiden 

saatavuus 

Kestokulutustavaroiden omistus 

 Lastenhoito 

 Sairaanhoito ja vanhusten hoito 

Työolot, työaika ja työaikajärjestelyt 

mukaan luettuina 

Työaika 

 Työaikajärjestelyt 

  

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Tuotanto omaan kulutukseen ja myyntiin, 

korjaukset 

 Työtulot 

 Poistetaan. 

Ajan jakautuminen Ajankäyttö, toiminnan tyypit 

 Rinnakkainen toiminta 

 Toimipaikka 

 Muiden läsnäolo toiminnan aikana 

 Toiminnan arviointi 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I g (uusi) – tilastoala ”Kulutus” 

 

 

Komission teksti 
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Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset tiedot 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, 

asuminen, elinympäristö ja palveluiden 

saatavuus 

Asumisen keskeiset ominaispiirteet 

Osallistuminen koulutukseen Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(tämänhetkinen) 

Osallistuminen työmarkkinoille Sopimuksen kesto 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Tulot yhteensä 

 Verot ja sosiaaliturvamaksut 

 Luontoismuotoiset tulot palkattomasta 

toiminnasta 

 Laskennallinen vuokra 

 Pääasiallinen tulonlähde 

 Varallisuus 

 Velat  

 Maksurästit 

 COICOP:in mukainen kulutus 

 COICOP:in mukaiset rajatylittävät 

kulutusmenot 

 Oma kulutus 

Tarkistus 

Aihe Yksityiskohtaiset aiheet 

Muut henkilöiden ja kotitalouksien 

ominaispiirteet 

Kotitalouden kokoonpano – 

yksityiskohtaiset lisätiedot 

Elinolot, mukaan lukien aineellinen puute, 

asuminen, elinympäristö, terveys ja 

koulutus, täyttymättömät tarpeet ja omien 

tarpeiden arviointi sekä palveluiden 

saatavuus 

Asumisen keskeiset ominaispiirteet 

Osallistuminen koulutukseen Osallistuminen viralliseen koulutukseen 

(tämänhetkinen) 

Osallistuminen työmarkkinoille Sopimuksen kesto 

Tulot, kulutus ja varallisuus, velat mukaan 

luettuina 

Tulot yhteensä – lisätiedot (kotitalous ja 

vastaaja) 

 Työtulot 
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 Verot ja sosiaaliturvamaksut 

 Luontoismuotoiset tulot palkattomasta 

toiminnasta 

 Laskennallinen vuokra 

 Asumiskustannukset, tuetut sähkö-, 

kaasu- ja vesikustannukset mukaan 

luettuina 

 Pääasiallinen tulonlähde 

 Varojen kokonaisarvo tulot pois luettuna 

 Varallisuus 

 Velat  

 Maksurästit 

 COICOP:in mukainen kulutus 

 COICOP:in mukaiset rajatylittävät 

kulutusmenot 

 Oma kulutus 
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PERUSTELUT 

Luotettavat ja laadukkaat tilastot ovat asianmukaisen poliittisen päätöksenteon tukiranka. 

Poliittisina päättäjinä tarvitsemme perusteltua tietoa työmarkkinatilanteesta, EU:n 

kansalaisten elinoloista ja tuloista, heidän terveydentilastaan, koulutusoloistaan, 

kulutustottumuksistaan, ajankäytöstään ja tekniikan käytöstään, jotta voimme kehittää 

luotettavaa ja näyttöön perustuvaa politiikkaa. Tämä tilastokehys, jossa yhdistyy seitsemän 

kotitalouksia koskevaa kyselytutkimusta, on merkittävä tämänsuuntainen toimi, jonka myötä 

voidaan jatkaa sosiaalitilastojen laadun parantamista. Tästä syystä on tärkeää, että kehitämme 

yhdessä luotettavaa ja käytännössä toimivaa lainsäädäntöä, jolla tuotetaan laadukasta, 

ajantasaista, vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa ja jota voidaan mukauttaa ajan myötä 

muuttuviin tarpeisiin.  

Parlamentin mietintöluonnoksessa vahvistin näitä elementtejä ja esitin lisäehdotuksia 

seuraavien tavoitteiden painottamiseksi. Euroopan tilastoihin olisi kerättävä luotettavaa ja 

vertailukelpoista laadukasta tietoa, jota on mukautettu käyttäjien tarpeisiin, olipa kyse 

poliittisista päättäjistä, tutkijoista tai muista sidosryhmistä. Tilastoilla olisi myös vastattava 

tehokkaasti unioniin kohdistuviin sosiaalisiin haasteisiin, jotta voidaan tukea perusteltuja 

politiikkatoimia. 

On tärkeää tarkastella tiedon luotettavuuden laajuutta koskevaa kysymystä. 

Kotitaloustutkimukset kattavat yksityisissä kotitalouksissa asuvat henkilöt, kun taas 

hoitolaitoksissa asuvia henkilöitä ja asunnottomia ei haastatella, mikä on hyvin huolestuttavaa 

erityisesti terveyteen liittyvien tietojen osalta. Kansallisten tilastolaitosten olisi raportoitava 

kattamatta jäämisen laajuudesta. Kaikkien toimijoiden olisi pitkällä aikavälillä kehitettävä 

vaihtoehtoisia tapoja kattaa yksityisten kotitalouksien ulkopuoliset kansalaiset. Tulo- ja 

elinolotutkimuksesta saadaan korvaamatonta tietoa asunnottomuudesta takautuvien 

kysymysten muodossa, ja tätä on kehitettävä edelleen tarkastelemalla asumiseen liittyviä 

ongelmia.  

Vertailukelpoisuuden ja korkealaatuisuuden varmistamiseksi aggregointitason olisi oltava 

samankokoinen. Luxemburgin ja Saksan vertailuun voi liittyä tilastollisia haasteita, kun taas 

kaupunki- ja maaseutualueiden vertailulla tuotettaisiin olennaista lisätietoa. Pitäisin 

myönteisenä sitä, että näiden puitteiden myötä voitaisiin aloittaa tietojen aggregointi NUTS2-

tasolla. NUTS2-alueet on määritetty kooltaan vertailukelpoisiksi tilastollisiksi 

maantieteellisiksi yksiköiksi. Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on parantaa 

vertailukelpoisuutta. Olen tästä syystä esittänyt, että jäsenvaltioiden ja Eurostatin olisi 

pyrittävä tarkastelemaan tätä pitkällä aikavälillä.  

Tähän sääntelykehykseen kuuluvilla kyselytutkimuksilla tuotetaan keskeistä tietoa tuloista ja 

kulutuksesta, mikä on olennaisen tärkeää, jotta saadaan selkeä käsitys kotitalouksien 

hyvinvoinnista ja tietoja, joiden avulla voidaan arvioida markkinoiden asianmukaista 

toimintaa. Tiedonkeruussa ja tietojen analysoinnissa olisi keskityttävä enemmän 

viitebudjetoinnin kaltaisiin monitahoisiin indikaattoreihin.  

Kannatan voimakkaasti oikealla tasolla toteutettavaa sääntelyä. Euroopan parlamentin olisi 

oltava toimija, joka turvaa asetuksen toimivuuden täytäntöönpanokelpoisuuden ja laadun 

osalta (esimerkiksi kyselytutkimusten sisältö ja soveltamisala ja poikkeukset), minkä vuoksi 

näistä elementeistä olisi päätettävä joko itse säädöksessä tai delegoiduissa säädöksissä. 
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Täytäntöönpanosäädöksissä olisi säänneltävä vain puhtaasti teknisiä kysymyksiä. 

Taloudelliset seuraukset kompensoidaan sillä, että lisätään paremmin kohdistetun ja 

laadukkaan poliittisen päätöksenteon potentiaalia sekä mukauttamalla menetelmiä varhaisessa 

vaiheessa ja hyödyntämällä paremmin uutta teknistä kehitystä. Tilastotietojen ja -analyysien 

tuotantokustannuksista säästäminen johtaisi suoraan tilanteeseen, jossa poliittiset päättäjät ja 

mielipidejohtajat eivät voi enää käydä keskusteluja tietoon perustuen, vaan ne perustuisivat 

uskomuksiin, pelkoihin ja näennäistietoon. Tiedonkeruun vertailukelpoisuutta, 

ajantasaisuutta, tarkkuutta ja soveltamisalaa on jatkuvasti kehitettävä. Korostan ja suhtaudun 

myönteisesti siihen, että komissio voi myöntää määrärahoja kansallisille tilastolaitoksille 

erityisesti valmiuksien kehittämistä varten. Suosittelen kehyksen mukauttamista siten, että 

sillä voidaan riittävällä tavalla vastata uusiin tarpeisiin ja kehityssuuntiin, minkä vuoksi olisi 

valmisteltava pilottitutkimuksia uusiin haasteisiin vastaamiseksi.  

Tilastot ovat parhaita käytössämme olevia välineitä, joilla saamme tietoa yhteiskuntamme ja 

taloutemme nykytilasta, ja tämä tieto on suurin yksittäinen etu, joka poliittisella päättäjällä voi 

olla.  
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