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Tarkistus 11
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jotta syrjintää voidaan torjua 
tehokkaasti Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
10 artiklan mukaisesti ja auttaa 
varmistamaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklan 
noudattaminen sekä tavoitella 
täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan mukaisesti ja seurata Eurooppa 
2020 -strategian yleistavoitteiden 
kaltaisten politiikan tavoitteiden 
toteutumista, on saatava vertailukelpoisia, 
luotettavia ja puolueettomia tilastotietoja 
työssä olevien henkilöiden, työttömien 
henkilöiden ja työmarkkinoiden 
ulkopuolella olevien henkilöiden 
tilanteesta ja otettava samalla huomioon 
tilastosalaisuus sekä yksityisyyden ja 
henkilötietojen suoja.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella ”tarkistetaan” esittelijän tarkistusta 1 sisällyttämällä siihen viittaukset 
perusoikeuskirjaan ja SEU-sopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaisesti EU tavoittelee 
täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä, sen sijaan, että viitattaisiin SEUT-sopimuksen 
9 artiklaan, jossa edellytetään korkean työllisyystason edistämistä ja ”riittävän sosiaalisen 
suojelun” takaamista.
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Tarkistus 12
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä 
osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja 
teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Komission olisi varmistettava, ettei näistä 
delegoiduista säädöksistä aiheudu
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille.

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä 
osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja 
teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. 
Näistä delegoiduista säädöksistä ei saisi 
aiheutua suhteetonta lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajille.

Or. en

Perustelu

Ei ole pelkästään komission tehtävä arvioida delegoitujen säädösten vaikutusta. 
”Huomattava hallinnollinen rasite” ei ole aina kielteistä, eikä ole selvää, minkälaista 
”hallinnollista” rasitetta vastaajille voisi aiheutua. ”Vastaajat”, jota käytetään myöhemmin 
7 c artiklan 2 kohdassa, on parempi kuin ”vastaajayksiköt”.

Tarkistus 13
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä 
osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja 
teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. 

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä 
osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja 
teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. 
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Komission olisi varmistettava, ettei näistä 
delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa hallinnollista lisärasitetta 
jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille.

Komission olisi varmistettava, ettei näistä 
delegoiduista säädöksistä aiheudu 
huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai 
vastaajayksiköille.

Or. en

Tarkistus 14
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska työvoimatutkimuksen 
lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys 
unionin politiikkojen tukemisessa, 
ehdotetaan, että unioni osallistuu
lisäkysymysten täytäntöönpanon
rahoitukseen avustusmenettelyillä ilman 
ehdotuspyyntöjä. Avustukset myönnetään
Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille 
ja muille kansallisille viranomaisille. 
Avustukset työvoimatutkimusten 
toteuttamiseksi voidaan myöntää 
kertakorvauksina. Tässä yhteydessä 
kertakorvausten käytön olisi oltava 
pääasiallinen tapa yksinkertaistaa 
avustusten hallinnointia.

(8) Koska työvoimatutkimuksen 
lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys 
unionin politiikkojen kannalta, unioni voi 
myöntää lisäkysymysten täytäntöönpanoa 
varten rahoitusta avustusmenettelyillä 
ilman ehdotuspyyntöjä Euroopan tilastoista 
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille 
tilastolaitoksille ja muille kansallisille 
viranomaisille. Avustukset 
työvoimatutkimusten toteuttamiseksi 
voidaan myöntää kertakorvauksina. Tässä 
yhteydessä kertakorvausten käytön olisi 
oltava yksi pääasiallisista tavoista 
yksinkertaistaa avustusten hallinnointia.

Or. en

Perustelu

Ilmausta ”voi myöntää” käytetään 7 b artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 15
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska työvoimatutkimuksen 
lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys 
unionin politiikkojen tukemisessa, 
ehdotetaan, että unioni osallistuu
lisäkysymysten täytäntöönpanon
rahoitukseen avustusmenettelyillä ilman 
ehdotuspyyntöjä. Avustukset myönnetään 
Euroopan tilastoista 11 päivänä 
maaliskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille 
ja muille kansallisille viranomaisille. 
Avustukset työvoimatutkimusten 
toteuttamiseksi voidaan myöntää 
kertakorvauksina. Tässä yhteydessä 
kertakorvausten käytön olisi oltava 
pääasiallinen tapa yksinkertaistaa 
avustusten hallinnointia.

(8) Koska työvoimatutkimuksen 
lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys 
unionin politiikkojen tukemisessa, unioni 
myöntää lisäkysymysten täytäntöönpanoa 
varten rahoitusta avustusmenettelyillä 
ilman ehdotuspyyntöjä. Avustukset 
myönnetään Euroopan tilastoista 
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille 
tilastolaitoksille ja muille kansallisille 
viranomaisille. Avustukset 
työvoimatutkimusten toteuttamiseksi 
voidaan myöntää kertakorvauksina. Tässä 
yhteydessä kertakorvausten käytön olisi 
oltava pääasiallinen tapa yksinkertaistaa 
avustusten hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 16
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Poiketen siitä, mitä unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 
3 kohdan e alakohdassa säädetään, 
kansallisten hallintojen henkilöstön 
palkkakustannuksia on tarpeen 
yhteisrahoittaa, vaikka asianomainen 
viranomainen olisi toteuttanut tuetun 

(9) Poiketen siitä, mitä unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 
3 kohdan e alakohdassa säädetään, 
kansallisten hallintojen henkilöstön 
palkkakustannuksia on tarpeen 
yhteisrahoittaa, vaikka asianomainen 
viranomainen olisi toteuttanut tuetun 
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toimenpiteen ilman EU:n avustustakin, 
koska indikaattorit kolmelle Eurooppa 
2020 -strategian yleistavoitteelle 
tuottavien lisätietojen keräämisestä
työvoimatutkimuksen yhteydessä aiheutuu
hallinnollista lisärasitetta.

toimenpiteen ilman EU:n avustustakin, 
koska työvoimatutkimuksen yhteydessä 
työmäärä lisääntyy.

Or. en

Tarkistus 17
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Poiketen siitä, mitä unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 
3 kohdan e alakohdassa säädetään, 
kansallisten hallintojen henkilöstön 
palkkakustannuksia on tarpeen 
yhteisrahoittaa, vaikka asianomainen 
viranomainen olisi toteuttanut tuetun 
toimenpiteen ilman EU:n avustustakin, 
koska indikaattorit kolmelle Eurooppa 
2020 -strategian yleistavoitteelle tuottavien 
lisätietojen keräämisestä 
työvoimatutkimuksen yhteydessä aiheutuu 
hallinnollista lisärasitetta.

(9) Poiketen siitä, mitä unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 
3 kohdan e alakohdassa säädetään, 
kansallisten hallintojen henkilöstön 
palkkakustannuksia on tarpeen 
yhteisrahoittaa, vaikka asianomainen 
viranomainen olisi toteuttanut tuetun 
toimenpiteen ilman EU:n avustustakin, 
koska unionin politiikoille indikaattorit 
tuottavien lisätietojen keräämisestä 
työvoimatutkimuksen lisäkysymysten 
yhteydessä aiheutuu lisärasitetta.

Or. en

Tarkistus 18
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
tarpeen, että tämä asetus ei vaikuta 
sellaisiin toimenpiteiden 
hyväksymismenettelyihin, jotka on 
käynnistetty mutta joita ei ole saatettu 
päätökseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa.

(12) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
tarpeen varmistaa, että tämä asetus ei 
vaikuta sellaisiin toimenpiteiden 
hyväksymismenettelyihin, jotka on 
käynnistetty mutta joita ei ole saatettu 
päätökseen ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa.

Or. en

Tarkistus 19
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 577/98
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unioni voi myöntää taloudellista tukea 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi 
nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja 
muille kansallisille viranomaisille 
7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten 
täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 
609 lopullinen] X artiklan mukaisesti.

Unioni myöntää taloudellista tukea 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi 
nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja 
muille kansallisille viranomaisille 
7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten 
täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 
609 lopullinen] X artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 20
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Asetus (EY) N:o 577/98
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unioni voi myöntää taloudellista tukea 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi 
nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja 
muille kansallisille viranomaisille 
7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten 
täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 
609 lopullinen] X artiklan mukaisesti.

Unioni voi myöntää taloudellista tukea 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi 
nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja 
muille kansallisille viranomaisille 
7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten 
täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 
609 lopullinen] X artiklan mukaisesti. 
Avustukset voidaan myöntää 
kertakorvauksina, ja niiden myöntämisen 
edellytyksenä on jäsenvaltioiden 
tosiasiallinen osallistuminen 
lisäkysymysten täytäntöönpanoon.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 8 kappaleen mukaan avustukset voidaan myöntää kertakorvauksina.

Tarkistus 21
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 577/98
7 c artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 4 artiklan 2 kohdan ja 
7 a artiklan mukaisesti siirrettyä valtaansa 
komissio varmistaa, ettei delegoiduista 
säädöksistä aiheudu huomattavaa 
hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille ja 
vastaajille.

2. Käyttäessään 4 artiklan 2 kohdan ja 
7 a artiklan mukaisesti siirrettyä valtaansa 
komissio varmistaa, ettei delegoiduista 
säädöksistä aiheudu huomattavaa 
lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. 
Lisäksi komissio perustelee 
asianmukaisesti kyseisten suunniteltujen 



PE516.828v01-00 10/11 AM\1001050FI.doc

FI

delegoitujen säädösten toimet ja esittää 
jäsenvaltioiden myötävaikutuksella tiedot 
rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 22
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 577/98
7 c artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttäessään 4 artiklan 2 kohdan ja 
7 a artiklan mukaisesti siirrettyä valtaansa 
komissio varmistaa, ettei delegoiduista 
säädöksistä aiheudu huomattavaa
hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille ja 
vastaajille.

2. Käyttäessään 4 artiklan 2 kohdan ja 
7 a artiklan mukaisesti siirrettyä valtaansa 
komissio varmistaa, ettei delegoiduista 
säädöksistä aiheudu suhteetonta 
lisärasitetta jäsenvaltioille ja vastaajille.

Or. en

Perustelu

”Huomattava hallinnollinen lisärasite” ei ole aina kielteistä.

Tarkistus 23
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 577/98
7 c artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään 4 artiklan 2 kohdassa ja 
7 a artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 

3. Siirretään 4 artiklan 2 kohdassa ja 
7 a artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi 
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määräämättömäksi ajaksi (Publications 
office: please insert the exact date of the 
entry into force of the amending 
Regulation).

vuodeksi ... päivästä ...kuuta ...*. 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 sitä 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä.
______________

*EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 24
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 577/98
7 c artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 4 artiklan 2 kohdan ja 
7 a artiklan 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 olevien 4 artiklan 2 kohdan ja 
7 a artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kolmen 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 kolmella kuukaudella”

Or. fi


