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Tarkistus   20 

Notis Marias 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 – ottavat huomioon Euroopan 

unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyn pöytäkirjan N:o 1 kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa, 

Or. el 

 

Tarkistus   21 

Notis Marias 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 4 b viite (uusi) 

 
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 – ottavat huomioon Euroopan 

unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyn pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

Or. el 

Tarkistus   22 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

(1) Luotettavat empiiriset tiedot ja 

tilastot sekä sopimattomien aikaviiveiden 

välttäminen niiden tarjonnassa ovat 

ehdottoman välttämättömiä unionin 
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poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta 
erityisesti Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

poliittisten toimenpiteiden ja ohjelmien 

edistymisen mittaamisessa ja niiden 

tuloksellisuuden arvioimisessa erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, 

joka esitettiin komission 3 päivänä 

maaliskuuta 2010 antamassa 

tiedonannossa ”Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 

strategia” (COM(2010)2020). 

Or. en 

 

Tarkistus   23 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat, tarkoituksenmukaiset ja 

kaikkien saatavilla olevat tosiseikat ovat 

välttämätön edellytys, jotta voidaan mitata 

edistymistä unionin poliittisissa 

toimenpiteissä ja ohjelmissa sekä arvioida 

niiden tehokkuutta erityisesti Eurooppa 

2020 -strategian sekä työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus   24 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 
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voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä, samoin 

kuin muiden tavoitteiden vaikutuksia, 

kuten köyhyyden ja eriarvoisuuden 

torjuminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja 

ympäristön kestävyyden varmistaminen. 

Or. es 

 

Tarkistus   25 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. Lisäksi 

on tärkeää arvioida erityisesti unionia 

koskevia tilastoja kaikkien 27 jäsenvaltion 

osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus   26 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta ja tehdä 

päätöksiä kyseisten poliittisten toimien 

jatkamisesta tai keskeyttämisestä. 

Or. it 

 

Tarkistus   27 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

(1) Euroopan ajantasaisiin tilastoihin 

perustuvat luotettavat ja 

tarkoituksenmukaiset tosiseikat ovat 

välttämätön edellytys, jotta voidaan mitata 

edistymistä unionin poliittisissa 

toimenpiteissä ja ohjelmissa sekä arvioida 

niiden tehokkuutta erityisesti Eurooppa 

2020 -strategian sekä työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

Or. el 

 

Tarkistus   28 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata edistymistä unionin 

poliittisissa toimenpiteissä ja ohjelmissa 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

(1) Euroopan tilastoihin perustuvat 

luotettavat ja tarkoituksenmukaiset 

tosiseikat ovat välttämätön edellytys, jotta 

voidaan mitata unionin poliittisten 

toimenpiteiden ja ohjelmien vaikutusta 

sekä arvioida niiden tehokkuutta erityisesti 

Eurooppa 2020 -strategian sekä 

työllisyyden, kasvun, 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen 

muutoksen ohjelman yhteydessä. 

Or. en 

 

Tarkistus   29 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Monivuotisessa Euroopan tilasto-

ohjelmassa kehitettyjen, tuotettujen ja 

levitettyjen korkealaatuisten tilastojen 

avulla olisi edistettävä Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

toimintaohjelman 2030 tavoitteiden ja 

vuoden 2015 Pariisin sopimuksen 

tavoitteiden saavuttamista seuraamalla 

niiden tavoitteita ja päämääriä ja saatava 

monialaisista kysymyksistä parempia ja 

yhdennetympiä tilastoja, jotka kuvaavat 

monimutkaisia sosiaalisia, taloudellisia ja 

ympäristöilmiöitä laajemmin kuin 

perinteiset taloudellisen tuotoksen 

mittarit. 

Or. en 

 

Tarkistus   30 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Eurooppalaisissa tilastoissa on 

tarkasteltava kattavasti koko unionia ja 

niiden on ulotuttava laajemmalle kuin 

komission toimintalinjat ja poliittiset 

painopisteet, jotta saadaan täsmällistä 

tietoa tukemaan yhdentymisen etenemistä 

unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus   31 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Luotettavien ja kattavien 

tilastotietojen saaminen on tärkeä 

julkinen voimavara, joka hyödyttää 

päättäjiä, tutkijoita ja kansalaisia 

yleisesti. 

Or. es 

 

Tarkistus   32 

Gabriel Mato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Euroopan tilastoista annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 223/20093 säädetään, 

että Euroopan tilasto-ohjelmassa esitetään 

Euroopan tilastojen kehittämistä, 

tuottamista ja jakelua koskevat puitteet, 

pääasialliset alat ja suunniteltujen toimien 

(2) Euroopan tilastoista annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 223/20093 säädetään, 

että Euroopan tilasto-ohjelmassa esitetään 

vertailukelpoisten ja korkealaatuisten 
Euroopan tilastojen kehittämistä, 

tuottamista ja jakelua koskevat puitteet, 
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tavoitteet ajaksi, joka vastaa monivuotista 

rahoituskehystä. 

pääasialliset alat ja suunniteltujen toimien 

tavoitteet ajaksi, joka vastaa monivuotista 

rahoituskehystä. 

_________________ _________________ 

3 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). 

3 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). 

Or. es 

 

Tarkistus   33 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Euroopan tilastoista annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 223/2009113 

säädetään, että Euroopan tilasto-ohjelmassa 

esitetään Euroopan tilastojen kehittämistä, 

tuottamista ja jakelua koskevat puitteet, 

pääasialliset alat ja suunniteltujen toimien 

tavoitteet ajaksi, joka vastaa monivuotista 

rahoituskehystä. 

(2) Euroopan tilastoista annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 223/20093 säädetään, 

että Euroopan tilasto-ohjelmassa esitetään 

korkealaatuisten Euroopan tilastojen 

kehittämistä, tuottamista ja jakelua 

koskevat puitteet, pääasialliset alat ja 

suunniteltujen toimien tavoitteet ajaksi, 

joka vastaa monivuotista rahoituskehystä. 

_________________ _________________ 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 

päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 

tilastoista sekä salassapidettävien 

tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 

päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan 

tilastoista sekä salassapidettävien 

tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan 
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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). 

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). 

Or. el 

 

Tarkistus   34 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 99/20134 kattaa ainoastaan 

vuodet 2013–2017, kun taas nykyinen 

monivuotinen rahoituskehys ulottuu 

vuoteen 2020 saakka. Sitä olisi sen vuoksi 

muutettava, jotta Euroopan tilasto-

ohjelmaa voidaan jatkaa vuoteen 2020 

saakka. 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 99/2013 kattaa ainoastaan 

vuodet 2013–20174, kun taas nykyinen 

monivuotinen rahoituskehys ulottuu 

vuoteen 2020 saakka. Sitä olisi sen vuoksi 

välittömästi muutettava, jotta Euroopan 

tilasto-ohjelmaa voidaan jatkaa vuoteen 

2020 saakka ja jotta se kattaa tilastolliset 

puutteet, jotka kaipaavat korjaamista 

kaikkein pikimmin. 

_________________ _________________ 

4 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). 

4 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). 

Or. el 

 

Tarkistus   35 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Paremman sääntelyn periaatteen 

mukaisesti unionin toimia olisi yhä 

useammin suunniteltava ja seurattava 

vankkojen tosiseikkojen perusteella. 

Euroopan tilastot ovat tämän suhteen 

erityisasemassa, ja niillä voi olla olennaista 

merkitystä erityisesti sellaisilla politiikan 

aloilla, joilla poliittisten toimien 

onnistuminen riippuu reagointikyvystä. 

(4) Paremman sääntelyn periaatteen 

mukaisesti unionin toimia olisi yhä 

useammin suunniteltava ja seurattava 

jäsenvaltioiden tarpeiden ja vankkojen 

tosiseikkojen perusteella. Euroopan tilastot 

ovat tämän suhteen erityisasemassa, ja 

niillä voi olla olennaista merkitystä 

erityisesti sellaisilla politiikan aloilla, joilla 

poliittisten toimien onnistuminen riippuu 

reagointikyvystä. 

Or. el 

 

Tarkistus   36 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Paremman sääntelyn periaatteen 

mukaisesti unionin toimia olisi yhä 

useammin suunniteltava ja seurattava 

vankkojen tosiseikkojen perusteella. 

Euroopan tilastot ovat tämän suhteen 

erityisasemassa, ja niillä voi olla olennaista 

merkitystä erityisesti sellaisilla politiikan 

aloilla, joilla poliittisten toimien 

onnistuminen riippuu reagointikyvystä. 

(4) Paremman sääntelyn periaatteen 

mukaisesti unionin toimia olisi yhä 

useammin suunniteltava ja seurattava 

vankkaan tilastotietoon perustuvien 

luotettavien tosiseikkojen perusteella. 

Euroopan tilastot ovat tämän suhteen 

erityisasemassa, ja niillä voi olla olennaista 

merkitystä erityisesti sellaisilla politiikan 

aloilla, joilla poliittisten toimien 

onnistuminen riippuu reagointikyvystä. 

Or. en 

 

Tarkistus   37 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä yhdentyneempi ja parempi. Olisi 

toteutettava myös lisätoimia, joilla voidaan 

vauhdittaa investoimista virallisiin 

tilastoihin sekä Euroopan että kansallisella 

tasolla. Tältä pohjalta olisi asetettava 

saataville ohjeistusta poliittisilla 

painopistealoilla ja valmiuksien 

kehittämistä varten nykyisen ohjeistuksen 

ja meneillään olevan uudelleenpainotuksen 

lisäksi. Erityisesti olisi toteutettava 

toimenpiteitä, joilla korjataan kaikkein 

kiireellisimmät tilastopuutteet, parannetaan 

ajantasaisuutta, seurataan vakaus- ja 

kasvusopimuksen noudattamista sekä 

tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson ja maakohtaisten suositusten 

välityksellä. Komission (Eurostatin) olisi 

annettava myös uusia väestöennusteita 

tiiviissä yhteistyössä kansallisten 

tilastolaitosten kanssa, jotta voidaan 

päivittää analyysiä väestön ikääntymisen ja 

muuttovirtojen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon sekä lisääntyvän 

taloudellisen eriarvoisuuden 

taloudellisista vaikutuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus   38 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 
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entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan painopisteitä, joiden avulla 

saavutetaan Yhdistyneiden kansakuntien 

17 kestävän kehityksen tavoitetta 

kiinnittäen erityistä huomiota tuloeroihin 

ja sukupuolten epätasa-arvoon. 

Komission (Eurostatin) olisi annettava 

myös uusia väestöennusteita tiiviissä 

yhteistyössä kansallisten tilastolaitosten 

kanssa, jotta voidaan päivittää analyysiä 

väestön ikääntymisen ja muuttovirtojen 

sosiaalisista vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

Or. pt 

 

Tarkistus   39 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 
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uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen ja muuttovirtojen 

vaikutuksista talouteen ja talousarvioon 

painottaen erityisesti pakolaiskriisin 

vaikutusta. 

Or. en 

 

Tarkistus   40 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 
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(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon, sekä tarkempia tietoja 

maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista. 

Or. es 

 

Tarkistus   41 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla, jotta 

niiden tehokkuus lisääntyy. Tältä pohjalta 

olisi asetettava saataville ohjeistusta 

poliittisilla painopistealoilla ja valmiuksien 

kehittämistä varten nykyisen ohjeistuksen 

ja meneillään olevan uudelleenpainotuksen 

lisäksi. Erityisesti olisi toteutettava 

toimenpiteitä, joilla korjataan kaikkein 

kiireellisimmät tilastopuutteet, parannetaan 

ajantasaisuutta sekä tuetaan poliittisia 

painopisteitä ja talouspolitiikan 

koordinointia talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson välityksellä. 

Komission (Eurostatin) olisi annettava 

myös uusia väestöennusteita tiiviissä 

yhteistyössä kansallisten tilastolaitosten 

kanssa, jotta voidaan päivittää analyysiä 

väestön ikääntymisen vaikutuksista 

talouteen ja talousarvioon. 

Or. el 
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Tarkistus   42 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen vaikutuksista talouteen ja 

talousarvioon. 

(5) Siksi on ratkaisevan tärkeää 

parantaa tilastoja, jotta voidaan saavuttaa 

parempia tuloksia ja tehdä Euroopasta 

entistä parempi. Olisi toteutettava myös 

lisätoimia, joilla voidaan vauhdittaa 

investoimista virallisiin tilastoihin sekä 

Euroopan että kansallisella tasolla. Tältä 

pohjalta olisi asetettava saataville 

ohjeistusta poliittisilla painopistealoilla ja 

valmiuksien kehittämistä varten nykyisen 

ohjeistuksen ja meneillään olevan 

uudelleenpainotuksen lisäksi. Erityisesti 

olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 

korjataan kaikkein kiireellisimmät 

tilastopuutteet, parannetaan ajantasaisuutta 

sekä tuetaan poliittisia painopisteitä ja 

talouspolitiikan koordinointia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson välityksellä. Komission 

(Eurostatin) olisi annettava myös uusia 

väestöennusteita tiiviissä yhteistyössä 

kansallisten tilastolaitosten kanssa, jotta 

voidaan päivittää analyysiä väestön 

ikääntymisen ja demografiakehityksen 

vaikutuksista talouteen ja talousarvioon. 

Or. en 

 

Tarkistus   43 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, 

erityisesti jotta voidaan tukea vuonna 

2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät 

uusia tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   44 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät 
uusia tilastoja energiankulutuksesta, 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Tämä edellyttää 

uusia tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 
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energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 

Or. pt 

 

Tarkistus   45 

Neena Gill 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät uusia 

tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät uusia 

tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta, energiaköyhyydestä, 

energian hintojen kehityksestä suhteessa 

keskipalkkoihin sekä siirtymisestä 

kestävään energiaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   46 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät uusia 

tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät uusia 

tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta sekä kiertotaloudesta 

ja biotaloudesta. 

Or. es 

 

Tarkistus   47 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 

(6) Olisi kehitettävä edelleen 

kokeellista ekosysteemitilinpitoa ja 

ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, 

myös niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja 

”ympäristöjalanjäljen” kannalta, erityisesti 

jotta voidaan tukea vuonna 2015 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen ja 

kestävän kehityksen toimintaohjelman 

2030 täytäntöönpanoa. Euroopan 

energiaunioni sekä ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteet 2030, joilla 
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pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

varmempi ja kestävämpi, edellyttävät uusia 

tilastoja energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

tehokkaampi, varmempi ja kestävämpi, 

edellyttävät uusia tilastoja 

energiankulutuksesta, 

energiatehokkuudesta, uusiutuvista 

energialähteistä, energiariippuvuudesta ja 

toimitusvarmuudesta. 

Or. en 

 

Tarkistus   48 

Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Maataloustilastoissa on 

merkittäviä puutteita Euroopan 

tilastojärjestelmässä. Tämän vuoksi on 

ratkaisevan tärkeää määrittää nykyisten 

tilastojen aukkoja ja entistä vankempia 

indikaattoreita jäsenvaltioissa ja niiden 

välillä (muun muassa sukupuoli, ikä, 

uskonto) maatalousalaa koskevien 

taloudellisten ja sosiaalisten 

indikaattorien lisäksi (kuten epätyypilliset 

työsuhteet, tuloerot ja työssäkäyvien 

köyhyys sekä maanomistusmallit), jotka 

täydentävät nykyisiä tietoja 

maataloustulosta jne. On myös tärkeää 

saada eritellympää tietoa 

maataloustuotteiden hintaindekseistä, 

myös absoluuttisista arvoista, jotta 

voidaan seurata maatalousmarkkinoita ja 

puuttua mahdollisiin ongelmiin, myös 

kilpailun puutteeseen 

maataloustuotteiden jakelussa ja 

markkinoille saattamisessa. 

Or. en 
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Tarkistus   49 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. Tällainen jatko olisi 

myönnettävä vuosittain tiettyjen ehtojen 

mukaisesti. Euroopan tilastojärjestelmän 

(ESS) olisi esitettävä kunkin vuoden 

lopussa ennakkoon ohjelma, jossa 

ilmoitetaan tavoitteet, odotetut tulokset 

sekä seuraavan vuoden arvioidut 

kustannukset. Ennakkoon tehtävän 

ohjelmasuunnittelun yhteydessä on myös 

määritettävä, miten resurssit jaetaan 

osallistuvien viranomaisten kesken. 

Euroopan komission ja Euroopan 

parlamentin on hyväksyttävä suunnitelma 

yksimielisesti. 

Or. it 

 

Tarkistus   50 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta, lujittaa Eurostatin ja 

kansallisten tilastolaitosten välistä 

yhteistyötä, vahvistaa säännöllistä 

vuoropuhelua eurooppalaisen tilastoja 

käsittelevän neuvoa-antavan komitean 
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kanssa ja sen koordinointia Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän kanssa. 

Ohjelmassa keskitytään myös ”BKT ja 

muut tunnusluvut” -toimissa esitettyihin 

ensisijaisiin aiheisiin, ja sillä 

varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat 

Euroopan tilastoja koskevia 

käytännesääntöjä. 

Or. en 

 

Tarkistus   51 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta ja varmistaa 

historiallisten tietosarjojen jatkuvuus. 

Or. es 

 

Tarkistus   52 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

(7) Ohjelman jatkamisen myötä on 

tehtävä mukautuksia uuden ohjeistuksen 

perusteella sekä täydennettävä nykyisiä 

tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

Or. el 
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Tarkistus   53 

Gabriel Mato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Ohjelman jatkaminen tarjoaa 

tilaisuuden tehdä mukautuksia uuden 

ohjeistuksen perusteella sekä täydentää 

nykyisiä tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

(7) Ohjelman jatkamisen vuoksi olisi 

tehtävä mukautuksia uuden ohjeistuksen 

perusteella sekä täydennettävä nykyisiä 

tavoitteita ja meneillään olevaa 

uudelleenpainotusta. 

Or. es 

 

Tarkistus   54 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Tilastojen määrärahoja olisi 

korotettava asianmukaisesti EU:n tasolla, 

jotta voidaan tukea näitä 

ohjelmamuutoksia, tuottaa merkittävää 

lisäarvoa ja tuloksia suurhankkeiden 

avulla, luoda rakenteellisia 

vipuvaikutuksia ja saada mittakaavaetuja, 

jotka hyödyttävät tilastojärjestelmiä 

kaikissa jäsenvaltioissa. 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus   55 

Notis Marias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 



 

PE599.677v01-00 24/42 AM\1116879FI.docx 

FI 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Tilastojen määrärahoja olisi 

korotettava asianmukaisesti EU:n tasolla, 

jotta voidaan tukea näitä 

ohjelmamuutoksia, tuottaa merkittävää 

lisäarvoa ja tuloksia suurhankkeiden 

avulla, luoda rakenteellisia vipuvaikutuksia 

ja saada mittakaavaetuja, jotka hyödyttävät 

tilastojärjestelmiä kaikissa jäsenvaltioissa. 

(8) Tilastojen määrärahoja olisi 

korotettava asianmukaisesti unionin 

tasolla, jotta voidaan tukea näitä 

ohjelmamuutoksia, tuottaa merkittävää 

lisäarvoa ja tuloksia suurhankkeiden 

avulla, luoda rakenteellisia vipuvaikutuksia 

ja saada mittakaavaetuja, jotka parantavat 

välittömästi tilastojärjestelmiä kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Or. el 

Tarkistus   56 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitetta, joka on Euroopan tilasto-

ohjelman jatkaminen vuosina 2018–2020, 

vaan se voidaan saavuttaa paremmin 

unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

(10) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitetta, joka on Euroopan tilasto-

ohjelman jatkaminen vuosina 2018–2020, 

vaan se voidaan saavuttaa paremmin 

unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

Jatkamisen edellytyksenä on kuitenkin, 

että Euroopan komissio ja Euroopan 

parlamentti hyväksyvät yksimielisesti 

Euroopan tilastojärjestelmän määritetyt 

ohjelmat. 

Or. it 

 

Tarkistus   57 

Barbara Kappel 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitetta, joka on Euroopan tilasto-

ohjelman jatkaminen vuosina 2018–2020, 

vaan se voidaan saavuttaa paremmin 

unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

(10) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän asetuksen 

tavoitetta, joka on Euroopan tilasto-

ohjelman jatkaminen vuosina 2018–2020, 

mutta suunnitellun toiminnan laajuuden 

tai vaikutusten vuoksi se voidaan saavuttaa 

paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

Or. en 

 

Tarkistus   58 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

1 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

Unionin rahoituspuitteet ohjelman 

toteuttamiseksi ohjelmakauteen 2014–2020 

kuuluvina vuosina 2018–2020 ovat 

218,1 miljoonaa euroa. 

Unionin rahoituspuitteet ohjelman 

toteuttamiseksi ohjelmakauteen 2014–2020 

kuuluvina vuosina 2018–2020 ovat 

70 miljoonaa euroa. 

Or. it 

 

Tarkistus   59 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 99/2013 

1 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Seuraavan vuoden rahoituksen 

myöntäminen edellyttää, että Euroopan 

komissio ja Euroopan parlamentti antavat 

yhteisen suostumuksensa sen jälkeen, kun 

ne ovat hyväksyneet Euroopan 

tilastojärjestelmän etukäteen toimittaman 

määritetyn suunnitelman, jossa 

määritetään selvästi tavoitteet, odotetut 

tulokset ja kustannukset sekä resurssien 

jako osallistuvien viranomaisten kesken; 

Or. it 

 

Tarkistus   60 

Gabriel Mato 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio varmistaa asianmukaisin 

toimenpitein, että tämän asetuksen 

mukaisesti rahoitettavia toimia 

toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 

suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 

laitonta toimintaa ehkäisevillä 

toimenpiteillä, johdonmukaisilla ja 

tehokkailla tarkastuksilla ja, jos 

sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä 

aiheettomasti maksetut määrät takaisin 

sekä soveltuvin osin käyttämällä 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 

hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia. 

1. Komissio varmistaa tarvittavin 

toimenpitein, että tämän asetuksen 

mukaisesti rahoitettavia toimia 

toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 

turvataan petoksia, lahjontaa ja muuta 

laitonta toimintaa ehkäisevillä 

toimenpiteillä, johdonmukaisilla ja 

tehokkailla tarkastuksilla ja, jos 

sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä 

aiheettomasti maksetut määrät takaisin 

sekä soveltuvin osin käyttämällä 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 

hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia. 

Or. es 
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Tarkistus   61 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

15 kohta – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään 15 artiklaan 1 a kohta 

seuraavasti: 

 ”1 a. Komissio esittää vuodesta 2018 

alkaen vuosittain Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle edistymiskertomuksen 

tilastojensa, myös verkkosivuillaan 

esitettyjen tietojen, käyttäjäystävällisyyden 

lisäämisestä sekä tietojen saatavuuden 

paranemisesta erityisesti kolmannen 

sektorin ja yhteisötalouden taloudellisen 

toiminnan osalta sekä Eurooppa 2020 -

indikaattoreista.” 

Or. en 

 

Tarkistus   62 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta– 1 alakohta – a alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 1.1.1 – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastotietoja, 

joiden olisi oltava saatavilla oikea-

aikaisesti talouspolitiikan eurooppalaista 

ohjausjaksoa varten, jotta voidaan seurata 

Eurooppa 2020 -strategian 

täytäntöönpanoa. Uusien indikaattoreiden 

on perustuttava mahdollisimman pitkälle 

saatavilla olevaan tilastotietoon. 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastotietoja, 

joiden olisi oltava saatavilla oikea-

aikaisesti, jotta voidaan seurata Eurooppa 

2020 -strategian täytäntöönpanoa. Tiedot 

on asetettava saataville kunkin 

indikaattorin osalta viimeistään 

12 kuukauden kuluttua kyseisen vuoden 

päättymisestä. Jos tietojen toimittaminen 

viivästyy, komissio julkaisee lausunnon, 
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jossa se selittää viivästymisen syyt, myös 

sen, mistä kansallisista 

tilastoviranomaisista viivästyminen 

johtuu, sekä mitä toimenpiteitä 

sovelletaan ja mihin mennessä ongelma 

ratkaistaan. Uusien indikaattoreiden on 

perustuttava mahdollisimman pitkälle 

saatavilla olevaan tilastotietoon. 

Or. en 

 

Tarkistus   63 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta– 1 alakohta – a alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 1.1.1 – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastotietoja, 

joiden olisi oltava saatavilla oikea-

aikaisesti talouspolitiikan eurooppalaista 

ohjausjaksoa varten, jotta voidaan seurata 

Eurooppa 2020 -strategian 

täytäntöönpanoa. Uusien indikaattoreiden 

on perustuttava mahdollisimman pitkälle 

saatavilla olevaan tilastotietoon. 

Tuotetaan korkealaatuisia luotettavia 

tilastotietoja, joiden on oltava saatavilla 

oikea-aikaisesti ja joilla seurataan 

Eurooppa 2020 -strategian 

täytäntöönpanoa. Uusien indikaattoreiden 

on perustuttava mahdollisimman pitkälle 

saatavilla olevaan tilastotietoon. 

Or. en 

 

Tarkistus   64 

Neena Gill CBE 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – 1 kohta – tavoite 1.1.1 – 4 luetelmakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Korvataan kohdassa ”Tavoite 

1.1.1” neljäs luetelmakohta seuraavasti: 
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”– kehitetään työllisyyden 

indikaattoreita, joissa tehdään ero osa-

aikaisen työn ja kokopäivätyön välillä, 

sekä työttömyyden indikaattoreita, joissa 

otetaan huomioon aktivointitoimiin 

osallistuvat kuten koulutuksessa mukana 

olevat ihmiset.” 

”– kehitetään työllisyyden 

indikaattoreita, joissa tehdään ero niin osa-

aikaisen työn ja kokopäivätyön kuin 

määräaikaisten ja vakinaisten sopimusten 
välillä, sekä työttömyyden indikaattoreita, 

joissa otetaan huomioon aktivointitoimiin, 

kuten koulutukseen, osallistuvat ihmiset. 

Näihin indikaattoreihin on sisällyttävä 

myös tiedot sukupuolten välisestä 

kuilusta.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0099-

20131229&qid=1486736960612&from=EN) 

 

Tarkistus   65 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 osa – 1 kohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– tuotetaan tilastomateriaalia 

vakaus- ja kasvusopimuksen 

tehostamiseksi ja pyritään erityisesti 

tuottamaan ja tarjoamaan korkealaatuisia 

tilastoja julkisen talouden alijäämästä ja 

velasta; 

Poistetaan. 

Or. it 

Tarkistus   66 

Neena Gill CBE 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta– 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 1.2.1 – 2 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– tuotetaan tilastomateriaalia vakaus- 

ja kasvusopimuksen tehostamiseksi ja 

– tuotetaan tilastomateriaalia vakaus- 

ja kasvusopimuksen tehostamiseksi ja 
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pyritään erityisesti tuottamaan ja 

tarjoamaan korkealaatuisia tilastoja 

julkisen talouden alijäämästä ja velasta; 

pyritään erityisesti tuottamaan ja 

tarjoamaan korkealaatuisia tilastoja 

julkisen talouden alijäämästä ja velasta; 

tuotetaan ja tarjotaan myös 

korkealaatuisia tilastoja vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisista 

hyväksytyistä joustotoimenpiteistä. 

Or. en 

 

Tarkistus   67 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – -i luetelmakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 1.2.1 – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Lisätään tavoitteen 1.2.1 toisen 

luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta 

seuraavasti: 

 ”– tuotetaan tilastomateriaalia 

talouskasvua haittaavan taloudellisen 

eriarvoisuuden seurannan 

tehostamiseksi” 

Or. en 

 

Tarkistus   68 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite I – 1 kohta – tavoite 1.2.1 – 3 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) Korvataan kohdassa ”Tavoite 

1.2.1” kolmas luetelmakohta seuraavasti: 

luodaan kilpailukyvyn kehittymistä ”luodaan kilpailukyvyn kehittymistä 
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mittaavat indikaattorit; ja mittaavat indikaattorit maakohtaisten 

suositusten mukaisesti; ja” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FI:PDF) 

 

Tarkistus   69 

Gabriel Mato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013  

Liite – I kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komission 20 päivänä elokuuta 2009 

antama tiedonanto ”BKT ja muut 

indikaattorit: Edistyksen mittaaminen 

muuttuvassa maailmassa” sekä talouden 

suorituskyvyn ja sosiaalisen edistyksen 

mittaamista käsittelevän Stiglitzin, Senin ja 

Fitoussin raportin julkistaminen ovat 

antaneet uutta puhtia ESS:n keskeisen 

haasteen ratkaisemiseen: miten saadaan 

monialaisista kysymyksistä parempia ja 

yhdennetympiä tilastoja, jotka kuvaavat 

monimutkaisia sosiaalisia, taloudellisia ja 

ympäristöilmiöitä laajemmin kuin 

perinteiset taloudellisen tuotoksen mittarit. 

BKT:tä ja muita indikaattoreita koskevaan 

tiedonantoon liittyvä työ keskittyy ESS:n 

yhteydessä kolmeen painopistealaan: 

kotitalousalan tilastot ja sellaiset tilastot, 

joilla mitataan tulonjakoa, kulutusta ja 

vaurautta, tilastot, joilla mitataan 

elämänlaatua moniulotteisella tavalla, sekä 

tilastot, joilla mitataan ympäristön kannalta 

kestävää kehitystä. Lisäpontta antavat 

vuonna 2015 hyväksytyt uudet 

maailmanlaajuiset kestävän kehityksen 

tavoitteet. Euroopan kansantalouden 

tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä (EKT) 

tarjoaa kaikille taloustilastoille yhdennetyt 

ja yhdenmukaiset puitteet, joita olisi 

Komission 20 päivänä elokuuta 2009 

antama tiedonanto ”BKT ja muut 

indikaattorit: Edistyksen mittaaminen 

muuttuvassa maailmassa” sekä talouden 

suorituskyvyn ja sosiaalisen edistyksen 

mittaamista käsittelevän Stiglitzin, Senin ja 

Fitoussin raportin julkistaminen ovat 

antaneet uutta puhtia ESS:n keskeisen 

haasteen ratkaisemiseen: miten saadaan 

monialaisista kysymyksistä parempia ja 

yhdennetympiä tilastoja, jotka kuvaavat 

monimutkaisia sosiaalisia, alueellisia, 

taloudellisia ja ympäristöilmiöitä 

laajemmin kuin perinteiset taloudellisen 

tuotoksen mittarit. BKT:tä ja muita 

indikaattoreita koskevaan tiedonantoon 

liittyvä työ keskittyy ESS:n yhteydessä 

kolmeen painopistealaan: kotitalousalan 

tilastot ja sellaiset tilastot, joilla mitataan 

tulonjakoa, kulutusta ja vaurautta, tilastot, 

joilla mitataan elämänlaatua 

moniulotteisella tavalla, sekä tilastot, joilla 

mitataan ympäristön kannalta kestävää 

kehitystä. Lisäpontta antavat vuonna 2015 

hyväksytyt uudet maailmanlaajuiset 

kestävän kehityksen tavoitteet. Euroopan 

kansantalouden tilinpito- ja 

aluetilinpitojärjestelmä (EKT) tarjoaa 

kaikille taloustilastoille yhdennetyt ja 
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täydennettävä muilla indikaattoreilla, jotta 

voidaan tuottaa kattavampia tietoja 

toimintapoliittista ja muuta päätöksentekoa 

varten. EKT 2010:n täysimääräistä 

täytäntöönpanoa tuetaan arvioimalla laatua 

ja vaatimustenmukaisuutta säännöllisesti 

ottaen huomioon poikkeusten vaiheittainen 

päättyminen vuoteen 2020 mennessä, mikä 

parantaa indikaattoreiden ajantasaisuutta ja 

saatavuutta entisestään.” 

yhdenmukaiset puitteet, joita olisi 

täydennettävä muilla indikaattoreilla, jotta 

voidaan tuottaa kattavampia tietoja 

toimintapoliittista ja muuta päätöksentekoa 

varten. EKT 2010:n täysimääräistä 

täytäntöönpanoa tuetaan arvioimalla laatua 

ja vaatimustenmukaisuutta säännöllisesti 

ottaen huomioon poikkeusten vaiheittainen 

päättyminen vuoteen 2020 mennessä, mikä 

parantaa indikaattoreiden ajantasaisuutta ja 

saatavuutta entisestään.” 

Or. es 

 

Tarkistus   70 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite I – I kohta – 2.1 kohta – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 d a) Korvataan 2.1 kohdan 

ensimmäinen kohta seuraavasti: 

Talouskriisi on lisännyt korkealaatuisten 

makrotaloudellisten indikaattoreiden 

tarvetta, jotta voidaan ymmärtää ja 

analysoida paremmin talouden 

suhdannevaihteluita ja niiden vaikutuksia 

yhteiskuntaan ja siten helpottaa 

päätöksentekoprosessia. Tuotannon 

kasvava globalisoituminen edellyttää 

yhdenmukaisten puitteiden kehittämistä, 

jotta voidaan helpottaa eri alojen tilastojen 

tulkintaa ja integroimista. 

”Talouskriisi on lisännyt korkealaatuisten 

makrotaloudellisten indikaattoreiden 

tarvetta, jotta voidaan ymmärtää ja 

analysoida paremmin talouden 

suhdannevaihteluita, taloudellisen 

eriarvoisuuden kehittymistä ja niiden 

vaikutuksia yhteiskuntaan ja siten helpottaa 

päätöksentekoprosessia. Tuotannon 

kasvava globalisoituminen edellyttää 

yhdenmukaisten puitteiden kehittämistä, 

jotta voidaan helpottaa eri alojen tilastojen 

tulkintaa ja integroimista.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FI:PDF) 

 

Tarkistus   71 



 

AM\1116879FI.docx 33/42 PE599.677v01-00 

 FI 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 2.1.1 – 4 luetelmakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

– lujitetaan yhteyksiä kansantalouden 

tilinpitoon sosiaalisen suojelun, 

terveydenhuollon ja koulutuksen alalla; 

– lujitetaan yhteyksiä kansantalouden 

tilinpitoon sosiaalisen suojelun, 

terveydenhuollon ja koulutuksen alalla 

sekä kehitetään ’BKT:hen ja muihin 

tunnuslukuihin’ liittyviä indikaattoreita, 

joilla mitataan elämänlaatua 

moniulotteisesti sekä mitataan ympäristön 

kannalta kestävää kehitystä ja ulkoisia 

vaikutuksia kansantalouden tilinpidon 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus   72 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – 2.1.1 alakohta – 4 luetelmakohta  

 
Komission teksti Tarkistus 

– lujitetaan yhteyksiä kansantalouden 

tilinpitoon sosiaalisen suojelun, 

terveydenhuollon ja koulutuksen alalla; 

– lujitetaan yhteyksiä kansantalouden 

tilinpitoon maahanmuuton, sosiaalisen 

suojelun, terveydenhuollon ja koulutuksen 

alalla; 

Or. es 

 

Tarkistus   73 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite I – I kohta – 2.1.1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – Lisätään tavoitteen 2.1.1 

neljännen luetelmakohdan jälkeen 

luetelmakohta seuraavasti: 

 ”– kehitetään veronkierron ja verojen 

välttelyn mittaamiseksi ja analysoimiseksi 

käsitteistö, johon olisi sisällyttävä oikea-

aikaisen ja laadukkaan tilastotiedon 

kerääminen verotusalan 

läpinäkymättömyydestä, verotuksen 

oikeudenmukaisuudesta, veroyhteistyöstä 

sekä verovajeesta jäsenvaltioiden ja 

unionin tasolla;” 

Or. en 

 

Tarkistus   74 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – ii alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) Lisätään kaksi uutta luetelmakohtaa 

viidennen luetelmakohdan jälkeen 

seuraavasti: 

ii) Lisätään neljä uutta luetelmakohtaa 

viidennen luetelmakohdan jälkeen 

seuraavasti: 

Or. es 

 

Tarkistus   75 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – ii alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) Lisätään kaksi uutta luetelmakohtaa ii) Lisätään kolme uutta 
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viidennen luetelmakohdan jälkeen 

seuraavasti: 

luetelmakohtaa seitsemännen 

luetelmakohdan jälkeen seuraavasti: 

Or. pt 

 

Tarkistus   76 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – ii a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – 2.1.1 alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – kehitetään ja parannetaan 

aggregoituja indikaattoreita tuloihin ja 

varallisuuteen liittyvästä 

eriarvoisuudesta; 

Or. es 

 

Tarkistus   77 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – ii b alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013  

Liite – I kohta – 2.1.1 alakohta – 5 b luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – lasketaan vakavaraisuussuhde 

työntekijää kohti; 

Or. es 

 

Tarkistus   78 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta – ii a alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – 1 kohta – 2.1.1. alakohta – 5 c luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 – kehitetään sukupuolten epätasa-

arvon mittaamiseen ja analysoimiseen 

tarkoitettua toimintamallia kiinnittäen 

erityistä huomiota tuloeroihin; 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. pt 

Tarkistus   79 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 2.1.1 – 2 luetelmakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 e a) Korvataan kohdassa ”Tavoite 

2.1.1” toinen luetelmakohta seuraavasti: 

tuotetaan kotitalouksien tulojen ja 

kulutuksen jakautumista koskevat 

indikaattorit (yhdistämällä kansantalouden 

tilinpitoaggregaatit ja kotitalouksia 

koskevien tutkimusten tiedot tai niitä 

koskevat hallinnolliset tiedot); 

”tuotetaan kotitalouksien tulojen, 

varallisuuden ja kulutuksen jakautumista 

koskevat indikaattorit (yhdistämällä 

kansantalouden tilinpitoaggregaatit ja 

kotitalouksia koskevien tutkimusten tiedot 

tai niitä koskevat hallinnolliset tiedot);” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FI:PDF) 

 

Tarkistus   80 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 
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Liite – I kohta – tavoite 3.1.1 – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Lisätään tilastojen tuotantoprosessin 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Koska 

Lissabonin sopimuksessa kehotetaan 

parantamaan sääntelyä, yritystilastoja 

koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen 

virtaviivaistaa. Tässä yhteydessä olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon tietojen 

tuottajien resurssien rajallisuus ja 

vastaajien kokonaisrasite sääntelyn 

toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan 

komission ohjelman (REFIT) mukaisesti. 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 

keskeisistä aloista, joilla yritykset ovat 

avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 

esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 

indikaattorit, yritysten investoinnit 

henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 

kansainväliset liiketoimet, globalisaatio, 

sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 

innovointi sekä matkailu. Erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 

saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus- 

ja palvelualoista, erityisesti vihreän 

talouden, digitaalitalouden ja 

yhteisötalouden (kuten terveydenhuolto ja 

koulutus) aloista. 

Lisätään tilastojen tuotantoprosessin 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Koska 

Lissabonin sopimuksessa kehotetaan 

parantamaan sääntelyä, yritystilastoja 

koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen 

virtaviivaistaa. Tässä yhteydessä olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon tietojen 

tuottajien resurssien rajallisuus ja 

vastaajien kokonaisrasite sääntelyn 

toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan 

komission ohjelman (REFIT) mukaisesti. 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 

keskeisistä aloista, joilla yritykset ovat 

avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 

esimerkiksi yritystilastot, myös 

perheyritysten osalta, lyhyen aikavälin 

indikaattorit, yritysten investoinnit 

henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 

kansainväliset liiketoimet, globalisaatio, 

sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 

innovointi sekä matkailu. Erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 

saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus- 

ja palvelualoista, erityisesti vihreän 

talouden, digitaalitalouden, 

terveydenhuollon, koulutuksen ja 

yhteisötalouden aloista. 

Or. en 

 

Tarkistus   81 

Gabriel Mato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – 3.1.1 alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Lisätään tilastojen tuotantoprosessin 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Koska 

Lisätään tilastojen tuotantoprosessin 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Koska 
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Lissabonin sopimuksessa kehotetaan 

parantamaan sääntelyä, yritystilastoja 

koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen 

virtaviivaistaa. Tässä yhteydessä olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon tietojen 

tuottajien resurssien rajallisuus ja 

vastaajien kokonaisrasite sääntelyn 

toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan 

komission ohjelman (REFIT) mukaisesti. 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 

keskeisistä aloista, joilla yritykset ovat 

avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 

esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 

indikaattorit, yritysten investoinnit 

henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 

kansainväliset liiketoimet, globalisaatio, 

sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 

innovointi sekä matkailu. Erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 

saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus- 

ja palvelualoista, erityisesti vihreän 

talouden, digitaalitalouden ja 

yhteisötalouden (kuten terveydenhuolto ja 

koulutus) aloista. 

Lissabonin sopimuksessa kehotetaan 

parantamaan sääntelyä, yritystilastoja 

koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen 

virtaviivaistaa. Tässä yhteydessä olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon tietojen 

tuottajien resurssien rajallisuus ja 

vastaajien kokonaisrasite sääntelyn 

toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan 

komission ohjelman (REFIT) mukaisesti. 

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 

keskeisistä aloista, joilla yritykset ovat 

avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 

esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 

indikaattorit, yritysten investoinnit 

henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 

kansainväliset liiketoimet, globalisaatio, 

sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 

innovointi sekä matkailu. Erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 

saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus- 

ja palvelualoista, erityisesti vihreän 

talouden, digitaalitalouden ja jakamis- ja 

yhteisötalouden (kuten terveydenhuolto ja 

koulutus) aloista. 

Or. es 

 

Tarkistus   82 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – i alakohta – ii alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) Lisätään uusi luetelmakohta 

seitsemännen luetelmakohdan jälkeen 

seuraavasti: 

ii) Lisätään kolme uutta 

luetelmakohtaa seitsemännen 

luetelmakohdan jälkeen seuraavasti: 

Or. en 

 

Tarkistus   83 

Sven Giegold 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – i alakohta – ii alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 3.2.1 – 7 a, 7 b ja 7 c luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

– tarjotaan väestöennusteita 

vuosittaisine päivityksineen; 

– tarjotaan väestöennusteita 

vuosittaisine päivityksineen; 

 – kehitetään kattavia indikaattoreita 

maahanmuuttajien ja pakolaisten 

tilanteesta unionissa; 

 – kehitetään tässä yhteydessä 

menetelmiä sukupuoleen perustuvaa 

väkivaltaa koskevaa tutkimusta varten 

yhteistyössä tällä alalla toimivien unionin 

instituutioiden kanssa;” 

Or. en 

 

Tarkistus   84 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite – I kohta – tavoite 3.3.4 a (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 i a) Lisätään uusi kohta tavoitteen 

3.3.4 jälkeen seuraavasti: 

 ”Tavoite 3.3.4 a: 

 Euroopan kansalaisten olisi voitava 

helposti ja esteettä hyödyntää Euroopan 

tilastoja, jotta he voivat käyttää tietoja 

koulutuksessa ja päätöksenteossa. Tämä 

tavoite pannaan täytäntöön vahvistamalla 

Euroopan tilastojen käyttäjäystävällisyyttä 

ja helpottamalla tietoja saatavuutta. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

tilastotietojen, myös kaavioiden ja 
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karttojen löydettävyyteen ja 

muunnettavuuteen käytännön 

hyödyntämistä varten. Euroopan 

tilastojen on oltava laajemmin 

kansalaisten hyödynnettävissä, jotta 

helpotetaan tilastotietojen levittämistä 

kaikkialla eurooppalaisissa 

yhteiskunnissa.” 

Or. en 

 

Tarkistus   85 

Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – i a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 99/2013 

Liite I – I kohta – tavoite 3.2.1 – 4 luetelmakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 i a) Korvataan kohdassa ”Tavoite 

3.2.1” neljäs luetelmakohta seuraavasti: 

– tuotetaan tuloeroja koskevia 

tilastoja, joissa esitetään vertailukelpoinen 

kansallinen pääindikaattori sekä tietoja 

perushyödykkeiden ja -palvelujen 

saatavuuteen liittyvästä eriarvoisuudesta; 

– tuotetaan tuloeroja koskevia 

tilastoja, joissa käytetään Gini-indeksin 

kaltaisia indikaattoreita ja esitetään 

tulonjakautumisen huippudesiilien 

kehitys ja joissa esitetään vertailukelpoinen 

kansallinen pääindikaattori sekä tietoja 

perushyödykkeiden ja -palvelujen 

saatavuuteen liittyvästä eriarvoisuudesta; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:039:0012:0029:FI:PDF) 

Tarkistus   86 

Gabriel Mato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – k alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013  

Liite – I kohta – 3.3.1 alakohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Korvataan ensimmäinen kappale 

seuraavasti: ”Edistetään näyttöön 

perustuvaa päätöksentekoa käyttämällä 

paikkatietoa joustavammin ja laajemmin 

yhdessä sosiaali-, talous- ja 

ympäristötilastotietojen kanssa alueiden, 

alueellisten typologioiden, kaupunkien ja 

kaupungistumisasteen osalta.” 

Korvataan ensimmäinen kappale 

seuraavasti: ”Edistetään näyttöön 

perustuvaa päätöksentekoa käyttämällä 

paikkatietoa joustavammin ja laajemmin 

yhdessä sosiaali-, alue-, talous- ja 

ympäristötilastotietojen kanssa alueiden, 

alueellisten typologioiden, kaupunkien ja 

kaupungistumisasteen osalta.” 

Or. es 

 

Tarkistus   87 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – l alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 99/2013  

Liite – I kohta – 3.3.3 alakohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Euroopan energiaunionia koskevan 

komission painopisteen mukaisesti erityistä 

huomiota kiinnitetään tilastoihin, jotka 

koskevat energiankulutusta, 

energiatehokkuutta, uusiutuvia 

energialähteitä, energiariippuvuutta ja 

toimitusvarmuutta. Energiatilastoilla on 

tarkoitus myös tukea vuoteen 2030 

ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan 

puitteita, joilla pyritään tekemään unionin 

taloudesta ja energiajärjestelmästä 

kilpailukykyisempi, turvallisempi ja 

kestävämpi. 

Euroopan energiaunionia koskevan 

komission painopisteen mukaisesti erityistä 

huomiota kiinnitetään tilastoihin, jotka 

koskevat energiankulutusta, 

energiatehokkuutta, uusiutuvia 

energialähteitä, energiariippuvuutta ja 

toimitusvarmuutta sekä kiertotaloutta ja 

biotaloutta. Energiatilastoilla on tarkoitus 

myös tukea vuoteen 2030 ulottuvia 

ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta ja 

energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, 

turvallisempi ja kestävämpi. 

Or. es 

 

Tarkistus   88 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 99/2013  

Liite – II kohta – 3.1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Lisätään kohtaan ”Tavoite 3.1” 

luetelmakohta seuraavasti: 

 ”– parannetaan ja syvennetään 

tutkimusta siitä, mitä tietoja kansalaisilla 

on EU:n historiasta, arvoista, toiminnasta 

ja toimivaltuuksista, sekä lisätään näiden 

tutkimusten tiheyttä;” 

Or. es 

 


