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Tarkistus 15
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Luotettavat empiiriset tiedot ja tilastot 
ovat olennaisen tärkeitä unionin 
politiikan ja ohjelmien edistymisen 
mittaamisessa ja niiden tuloksellisuuden 
arvioimisessa erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä. 

Or. en

Tarkistus 16
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksen mukaan Euroopan tilasto-
ohjelmassa vahvistetaan Euroopan 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
levittämistä koskevat puitteet sekä 
toteutettavien toimien pääasialliset alat ja 
tavoitteet enintään viiden vuoden ajaksi.
Siinä olisi määriteltävä prioriteetit 
Euroopan unionin toiminnassa tarvittavien 
tietojen osalta. Tarpeita olisi punnittava 
suhteessa voimavaroihin, joita tarvittavien 
tilastojen toimittaminen edellyttää unionin 
ja kansallisella tasolla, sekä 
vastausrasitteeseen ja vastaajalle 
aiheutuviin kustannuksiin.

(2) Asetuksen mukaan Euroopan tilasto-
ohjelmassa vahvistetaan Euroopan 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
levittämistä koskevat puitteet sekä 
toteutettavien toimien pääasialliset alat ja 
tavoitteet enintään viiden vuoden ajaksi.
Siinä olisi määriteltävä prioriteetit 
Euroopan unionin toiminnassa tarvittavien 
tietojen osalta. Tarpeita on punnittava 
suhteessa voimavaroihin, joita tarvittavien 
tilastojen toimittaminen edellyttää unionin 
ja kansallisella tasolla, sekä 
vastausrasitteeseen ja vastaajalle 
aiheutuviin kustannuksiin, ja 
kustannustehokkuuteen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Or. de
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Tarkistus 17
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ohjelman täytäntöönpanon olisi 
merkittävä tilaisuutta 
yhdenmukaistettujen Euroopan tilastojen 
tuottamiseen yhteisten, vertailukelpoisten 
ja luotettavien tilastotietojen kehittämisen, 
tuottamisen ja levittämisen edistämiseksi 
Euroopan tasolla.

Or. en

Tarkistus 18
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
lippulaivahankkeiden sekä muiden 
komission strategisiin painopistealueisiin 
kuuluvien politiikkojen (esimerkiksi 
kestävä ja yhdennetty talouden hallinta, 
ilmastonmuutos, uudistettu 
maatalouspolitiikka, kasvu ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, kansalaisten Eurooppa ja 
globalisaatio) mukaisesti ohjelmassa
kehitettyjen, tuotettujen ja levitettyjen 
tilastojen olisi myötävaikutettava 
Euroopan unionin politiikkojen 
täytäntöönpanoon, ja niitä olisi edistettävä 
ohjelmasta rahoitettavilla toimilla, joissa 

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
lippulaivahankkeiden sekä muiden 
komission strategisiin painopistealueisiin 
kuuluvien politiikkojen (esimerkiksi 
kestävä ja yhdennetty talouden hallinta, 
ilmastonmuutos, uudistettu 
maatalouspolitiikka, kasvu ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, kansalaisten Eurooppa ja 
globalisaatio) mukaisesti ohjelmassa
kehitetyt, tuotetut ja levitetyt 
korkealaatuiset tilastot ovat olennaisen 
tärkeitä näyttöön perustuvalle 
päätöksenteolle ja niiden olisi 
myötävaikutettava Euroopan unionin 
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Euroopan unioni voi tuoda selvää 
lisäarvoa.

politiikkojen täytäntöönpanoon ja niitä 
olisi edistettävä ohjelmasta rahoitettavilla 
toimilla, joissa Euroopan unioni voi tuoda 
selvää lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 19
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon 
maailmanlaajuinen rahoituskriisi, joka 
on johtanut talouskriisiin, 
tilastotutkimuksia olisi tehtävä erityisesti 
työntekijöihin ja työpaikkoihin 
kohdistuvasta vaikutuksesta.

Or. de

Tarkistus 20
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korkealaatuiset tilastot ovat myös 
välttämättömiä, jotta kansalaisia autetaan 
ymmärtämään EU:ta ja tulemaan 
mukaan demokraattiseen prosessiin.

Or. en

Tarkistus 21
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Lisäksi erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä niiden toimien, joita EU on 
toteuttanut valtioiden ja troikan välisillä 
sopimuksilla maailmanlaajuisesta 
rahoitus- ja talouskriisistä selviytymiseksi, 
aiheuttamaa työntekijöihin ja kansalaisiin 
kohdistuvaa vaikutusta koskeviin 
tilastotutkimuksiin. Tätä tarkoitusta 
varten olisi kerättävä tilastotietoja siten, 
että varmistetaan yksittäisten 
jäsenvaltioiden kehityksen näkyminen 
esimerkiksi seuraavien osalta: työttömyys, 
työpaikanvaihdot, sosiaalisten 
tulonsiirtojen määrä ja muutokset, 
työpaikkojen määrä ja laatu, 
jäsenvaltioiden sisällä ja EU:n sisällä 
tapahtuneista sekä EU:sta sen 
ulkopuolelle ja ulkopuolelta sisään 
EU:hun suuntautuneista 
työpaikanvaihdoista johtuvat 
sosiaalimaantieteelliset muutokset sekä 
palkkarakenteen ja jatkokoulutustoimien 
muutokset. 

Or. de

Tarkistus 22
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Neljänneksi talousarvioon liittyvät 
rajoitukset sekä kansallisella että Euroopan 
tasolla ja tarve keventää yrityksille ja 
kansalaisille aiheutuvaa rasitetta tekevät 
tilanteesta vielä haastavamman.

– Neljänneksi talousarvioon liittyvät 
rajoitukset sekä kansallisella että Euroopan 
tasolla tekevät tilanteesta vielä 
haastavamman.

Or. de
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Tarkistus 23
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Olisi säädettävä Euroopan 
talousalueeseen kuuluvien Euroopan 
vapaakauppaliiton maiden, jäljempänä 
'EFTAn ETA-maat', mahdollisuudesta 
osallistua ohjelmaan. Lisäksi olisi 
säädettävä siitä, että ohjelmaan voivat 
osallistua myös muut maat, etenkin 
Euroopan unionin naapurimaat, 
Euroopan unionin jäsenyyttä hakevat 
maat, ehdokasmaat ja unioniin liittymässä 
olevat maat.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 24
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti on suoritettu 
ennakkoarviointi sen varmistamiseksi, että 
tällä asetuksella perustettavassa ohjelmassa 
keskitytään saavuttamaan tavoitteet 
tehokkaasti ja että ohjelmaan sisällytetään 
talousarvioon liittyvät rajoitukset jo sen 
suunnitteluvaiheessa. Ohjelman perusteella 
toteutettujen toimenpiteiden kantavuutta ja 
vaikutuksia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, myös käyttämällä 
riippumattomia ulkopuolisia arvioijia.
Ohjelman arvioimiseksi on määritelty 
mitattavia tavoitteita ja kehitetty 

(14) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti on suoritettu 
ennakkoarviointi sen varmistamiseksi, että 
tällä asetuksella perustettavassa ohjelmassa 
keskitytään saavuttamaan tavoitteet 
tehokkaasti ja että ohjelmaan sisällytetään 
talousarvioon liittyvät rajoitukset jo sen 
suunnitteluvaiheessa. Ohjelman perusteella 
toteutettujen toimenpiteiden kantavuutta ja 
vaikutuksia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, myös käyttämällä 
riippumattomia ulkopuolisia arvioijia ja 
niiden tuloksista olisi tehtävä tarvittavat 
päätelmät. Ohjelman arvioimiseksi on 
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indikaattoreita. määritelty mitattavia tavoitteita ja kehitetty 
indikaattoreita.

Or. de

Tarkistus 25
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan Euroopan tilasto-ohjelma, 
jäljempänä 'ohjelma', kaudeksi 2013–2017.

Perustetaan Euroopan tilasto-ohjelma, 
jäljempänä 'ohjelma', kaudeksi 2013–2017.
Ohjelma sisältyy liitteisiin.

Or. de

Tarkistus 26
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman lisäarvo muodostuu sen 
varmistamisesta, että Euroopan tilastot 
antavat juuri niitä tietoja, joita unionin 
politiikkojen suunnittelussa, seurannassa ja 
arvioinnissa tarvitaan. Lisäksi ohjelmalla 
tehostetaan resurssien käyttöä tukemalla 
toimia, joiden avulla edistetään 
yhdenmukaistettujen, vertailukelpoisten ja 
luotettavien tilastotietojen kehittämistä, 
tuottamista ja levittämistä.

Ohjelman lisäarvo muodostuu sen 
varmistamisesta, että Euroopan tilastot 
antavat juuri niitä tietoja, joita unionin 
politiikkojen suunnittelussa, seurannassa ja 
arvioinnissa tarvitaan. Lisäksi ohjelmalla 
tehostetaan resurssien käyttöä tukemalla 
toimia, joiden avulla edistetään 
yhdenmukaistettujen, vertailukelpoisten ja 
luotettavien tilastotietojen kehittämistä, 
tuottamista ja levittämistä yhdenmukaisten 
standardien ja yhteisten 
laadunarviointikriteerien pohjalta, joita 
ovat erityisesti "relevanssi", "tarkkuus", 
"ajankohtaisuus", "saatavuus" ja 
"koherenssi".

Or. en
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Tarkistus 27
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleistavoite on, että Euroopan
tilastojärjestelmä on korkealaatuisten 
Eurooppaa koskevien tilastojen johtava 
tuottaja.

1. Ohjelman yleistavoite on turvata
Euroopan tilastojärjestelmän asema
korkealaatuisten Eurooppaa koskevien 
tilastojen korkealaatuisena tuottajana ja 
edistää sitä.

Or. de

Tarkistus 28
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleistavoite on, että Euroopan
tilastojärjestelmä on korkealaatuisten 
Eurooppaa koskevien tilastojen johtava 
tuottaja.

1. Ohjelman yleistavoite on säilyttää
Euroopan tilastojärjestelmän asema
korkealaatuisten Eurooppaa koskevien 
tilastojen johtavana julkisena tuottajana, 
joka palvelee poliittisia päättäjiä, 
julkishallinnon virkailijoita, yrittäjiä, 
kansalaisia ja muita käyttäjiä.

Or. en

Tarkistus 29
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavissa tilastotoimissa on 
huomioitava kansallisten 
tilastoviranomaisten ja komission 
käytettävissä olevat resurssit sekä 
vastausrasite. 

Or. fi

Tarkistus 30
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tavoite 4: Varmistetaan sellaisten 
välineiden kehittäminen ja toimeenpano, 
joilla tilastoalan toimet priorisoidaan 
uudelleen Euroopan tilastojärjestelmän 
joustavuuden lisäämiseksi ja parannetaan 
tämän järjestelmän kykyä vastata oikea-
aikaisesti käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.

Or. fi

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tässä artiklassa tarkoitetut tavoitteet ja 
ohjelman täytäntöönpanon seurantaan 
liittyvät indikaattorit määritellään 
tarkemmin liitteessä. Asetuksen (EY) N:o 
223/2009 mukaisesti tavoitteista laaditaan 
yksityiskohtaiset vuotuiset suunnitelmat, 

3. Tässä artiklassa tarkoitetut tavoitteet ja 
ohjelman täytäntöönpanon seurantaan 
liittyvät indikaattorit määritellään 
tarkemmin liitteessä. Asetuksen (EY) N:o 
223/2009 mukaisesti tavoitteista laaditaan 
yksityiskohtaiset vuotuiset suunnitelmat, 
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joissa priorisointimekanismilla on tärkeä 
osa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään 
tiivistä ja koordinoitua yhteistyötä 
Euroopan tilastojärjestelmässä, joka on 
unionin tilastoviranomaisen ja kansallisten 
tilastolaitosten sekä muiden kansallisten 
viranomaisten kumppanuus.

joissa priorisointimekanismilla on tärkeä 
osa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään 
tiivistä ja koordinoitua yhteistyötä 
Euroopan tilastojärjestelmässä, joka on 
unionin tilastoviranomaisen ja kansallisten 
tilastolaitosten sekä muiden kansallisten 
viranomaisten kumppanuus. Ohjelmaan 
olisi sisällytettävä sellaisten 
asianmukaisten välineiden kehittäminen, 
joilla tilastoalan toimet priorisoidaan ja 
Euroopan tilastojärjestelmän laatua 
parannetaan ja sen joustavuutta lisätään. 

Or. en

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan tilastojen on palveltava 
käyttäjien, poliittisten päättäjien, 
hallintovirkailijoiden, tutkijoiden, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, 
yritysten ja suuren yleisön etuja, ja niiden 
olisi oltava kaikille helposti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 33
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 
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yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan.
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta.
Kansallisten viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita.

yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan.
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa rasitetta ja siten hyödynnetään 
paremmin unionin ja jäsenvaltioiden 
rajallisia voimavaroja. Kansallisten 
viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita. Valitut prioriteetit asetetaan 
yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden 
kanssa. Lisäksi komissio uusia 
toimenpiteitä käyttöön ottaessaan 
perustelee toimintansa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille ja toimittaa 
ajoissa kaikki asiaankuuluvat tiedot.

Or. de

Tarkistus 34
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan. 
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan. 
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
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varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. 
Kansallisten viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita.

varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. 
Kansallisten viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita. Priorisoinnilla tulee tavoitella 
uusista tilastointivaateista aiheutuvien 
lisäkustannusten tasapainottamista 
vähentämällä olemassa olevia 
tilastointivaateita ja sen tulee tapahtua 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Suunnitellessaan uusia toimia tai 
suuria muutoksia nykyisiin tilastoihin, 
komissio esittää Euroopan tilastoja 
koskevan asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut perustelut. 
Jäsenmaiden tilastoviranomaisten ja 
EU:n tilastoviranomaisen yhteistyötä 
tulee tiivistää kansainvälisellä tasolla 
toimivien tilastoelinten kanssa, jotta 
varmistetaan erityisesti tilastojen 
johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

Or. fi

Tarkistus 35
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia, 
yhdenmukaistettuja ja vertailukelpoisia
Euroopan tilastoja ja varmistaa Euroopan 
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moitteeton toiminta kokonaisuudessaan.
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta.
Kansallisten viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita.

tilastojärjestelmän moitteeton toiminta 
kokonaisuudessaan sekä näin kunnioittaa 
koskemattomuuden, riippumattomuuden 
ja vastuuvelvollisuuden periaatteita.
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta ja 
edistetään rajallisten voimavarojen 
mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä 
EU:n ja kansallisella tasolla. Kansallisten 
viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita.

Or. en

Tarkistus 36
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan.
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta.

Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja levittää korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja Euroopan tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan.
Euroopan tilastojärjestelmän hyvän 
koordinoinnin ja tehokkaan priorisoinnin 
varmistamiseksi toteutetaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, jotta kevennetään vastaajille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitetta.
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Kansallisten viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita.

Kansallisten viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat eurooppalaisten 
laatustandardien mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita Euroopan tilastojen vapaata ja 
avointa saatavuutta koskevan periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman täytäntöönpanon 
rahoituskehykseksi vahvistetaan 299,4 
miljoonaa euroa, josta 57,3 miljoonaa 
euroa kohdennetaan ohjelmakaudelle 
2007–2013 ja 242,1 miljoonaa euroa 
ohjelmakaudelle 2014–2017.

1. Jotta varmistetaan tilastojen 
luotettavuus, vertailukelpoisuus ja 
kustannustehokkuus, rahoituskehykseksi 
vahvistetaan 299,4 miljoonaa euroa, josta 
57,3 miljoonaa euroa kohdennetaan 
ohjelmakaudelle 2007–2013 ja 242,1 
miljoonaa euroa ohjelmakaudelle 2014–
2017.

Or. en

Tarkistus 38
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman rahoituskehys voidaan jakaa 
myös siten, että katetaan menetelmien ja 
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korkealaatuisten tilastojen tuottamiskyvyn 
parantamiseen kansallisella tasolla ja 
kansallisten tilastotieteilijöiden 
koulutustarpeisiin tarvittavat kulut. 

Or. en

Tarkistus 39
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi vuotuiset 
työohjelmat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 
223/2009 17 artiklan vaatimusten mukaisia 
ja joissa vahvistetaan saavutettavat 
tavoitteet ja odotetut tulokset.

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi vuotuiset 
työohjelmat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 
223/2009 17 artiklan vaatimusten mukaisia 
ja joissa vahvistetaan saavutettavat 
tavoitteet ja odotetut tulokset, tämän 
asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 40
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi vuotuiset 
työohjelmat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 
223/2009 17 artiklan vaatimusten mukaisia 
ja joissa vahvistetaan saavutettavat 
tavoitteet ja odotetut tulokset.

Komissio hyväksyy ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi vuotuiset 
työohjelmat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 
223/2009 17 artiklan vaatimusten mukaisia 
ja joissa vahvistetaan saavutettavat 
tavoitteet ja odotetut tulokset. Kukin 
vuotuinen ohjelma toimitetaan Euroopan 
parlamentille.
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Or. de

Tarkistus 41
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Liite – Johdanto – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilastojärjestelmän työnjako on 
seuraava: jäsenvaltioiden viranomaiset 
vastaavat harmonisoitujen kansallisten 
tilastojen tuottamisesta ja Eurostat 
Euroopan tilastojen tuottamisesta 
kansallisten tilastoviranomaisten 
toimittamien tietojen pohjalta.

Or. fi

Tarkistus 42
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – Tavoitteet – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tavoite 1: Tuotetaan laadukkaita ja 
prioriteettien mukaisia tilastotietoja 
Euroopan unionin politiikkojen 
kehittämisen, seuraamisen ja arvioimisen 
tueksi.

– Tavoite 1: Tuotetaan korkealaatuisia ja 
prioriteettien mukaisia tilastotietoja 
Euroopan unionin politiikkojen 
kehittämisen, seuraamisen ja arvioimisen 
tueksi.

Or. en

Tarkistus 43
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina.
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien oppimiseen
liittyvä liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen vähentämällä 
köyhyyttä).

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina.
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien
koulunkäynnin keskeyttämisen 
ehkäiseminen ja korkea-asteen 
koulutuksessa tai vastaavassa 
ammatillisessa koulutuksessa olevien 
nuorten määrän kasvattaminen, 
aikuiskoulutuksen ja oppimiseen liittyvän 
liikkuvuuden edistäminen, aktiivisena ja 
terveenä ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen siten, että 
otetaan erityisesti huomioon vammaiset ja 
vähemmistötaustaiset henkilöt,
vähentämällä köyhyyttä).

Or. en

Tarkistus 44
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun
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-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina.
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien
EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen vähentämällä
köyhyyttä).

Eurooppa 2020 -strategia vaikuttaa 
merkittävästi Euroopan unionin strategisiin 
linjauksiin ja kansallisiin politiikkoihin 
tulevina vuosina. Strategiaan kuuluu useita 
yleisiä tavoitteita ja lippulaivahankkeita, 
joille ESS laatii tilastoindikaattorit monilla 
aloilla (esimerkiksi innovoinnin ja 
tutkimuksen ja kehittämisen edellytysten 
parantaminen, työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, koulunkäynnin 
keskeyttäjien määrän vähentäminen,
mukaan lukien oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen vähentämällä
köyhien ja köyhyysuhan alaisten sekä 
sosiaalisesti syrjäytyneiden ja 
syrjäytymisuhan alaisten ihmisten 
määrää).

Or. en

Tarkistus 45
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina. 
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla 
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina. 
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla 
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 
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EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen vähentämällä 
köyhyyttä).

EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen vähentämällä 
köyhyyttä). Uusien indikaattorien tulee 
pohjautua pääosin olemassa oleviin 
tilastoaineistoihin.

Or. fi

Tarkistus 46
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina.
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistäminen vähentämällä 
köyhyyttä).

Kesäkuussa 2010 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston hyväksymä älykkään, kestävän 
ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategia vaikuttaa merkittävästi Euroopan 
unionin strategisiin linjauksiin ja 
kansallisiin politiikkoihin tulevina vuosina.
Strategiaan kuuluu useita yleisiä tavoitteita 
ja lippulaivahankkeita, joille ESS laatii 
tilastoindikaattorit monilla aloilla
(esimerkiksi innovoinnin ja tutkimuksen ja 
kehittämisen edellytysten parantaminen, 
työllisyyden edistäminen, työpaikkojen 
laadun edistäminen, ilmastonmuutokseen 
ja energiaan liittyvien EU:n tavoitteiden 
saavuttaminen, resurssitehokkuus, 
koulutustason parantaminen, mukaan 
lukien oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 
aktiivisena ja terveenä ikääntyminen ja 
yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen 
vähentämällä köyhyyttä).

Or. el
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Tarkistus 47
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Päivitetään Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteita koskevat indikaattorit
(työllisyyden, tutkimuksen ja kehittämisen, 
innovoinnin, energian/ilmastonmuutoksen, 
koulutuksen, ympäristön, sosiaalisen 
suojelun ja yhteiskunnallisen osallisuuden 
aloilla) ja asetetaan ne saataville Eurostatin 
verkkosivuilla.

Päivitetään Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteita koskevat indikaattorit
(työllisyyden, tutkimuksen ja kehittämisen, 
innovoinnin, energian/ilmastonmuutoksen, 
koulutuksen, ympäristön, sosiaalisen 
suojelun ja yhteiskunnallisen osallisuuden
sekä köyhyyden torjumisen aloilla) ja 
asetetaan ne saataville Eurostatin 
verkkosivuilla.

Or. el

Tarkistus 48
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Päivitetään Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteita koskevat indikaattorit
(työllisyyden, tutkimuksen ja kehittämisen, 
innovoinnin, energian/ilmastonmuutoksen, 
koulutuksen, ympäristön, sosiaalisen 
suojelun ja yhteiskunnallisen osallisuuden 
aloilla) ja asetetaan ne saataville Eurostatin 
verkkosivuilla.

Päivitetään Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteita koskevat indikaattorit
(työllisyyden, tutkimuksen ja kehittämisen, 
innovoinnin, energian/ilmastonmuutoksen, 
koulutuksen, ympäristön, sosiaalisen 
suojelun, yhteiskunnallisen osallisuuden ja 
köyhyyden vähentämisen aloilla) ja 
asetetaan ne saataville Eurostatin 
verkkosivuilla.

Or. en
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Tarkistus 49
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.1 kohta – 3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään työllisyyden laadullisia 
indikaattoreita, joissa tehdään ero osa-
aikaisen ja kokopäivätyön välillä, sekä 
työttömyyden laadullisia indikaattoreita, 
joissa otetaan huomioon 
aktivointipolitiikassa kuten koulutuksessa 
mukana olevat ihmiset.

Or. en

Tarkistus 50
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.2 kohta – 3 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Otetaan tuotantoketjussa käyttöön tehokas 
laadunhallinta, joka kattaa myös 
julkisyhteisöjen rahoitusta koskevat 
lähdetiedot ja niiden perustana olevat 
jäsenvaltioiden työnkulut.

Otetaan tuotantoketjussa käyttöön tehokas 
laadunhallinta kehitetään liiallisia 
alijäämiä koskevaa menettelyä koskevien 
tietojen laadunvarmistamisen viitekehystä 
ja toimeenpannaan se.

Or. fi

Tarkistus 51
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.2 kohta – 3 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Luodaan joukko sosiaalisia 
indikaattoreita, jotta voidaan seurata 
talouden hallintaa työllisyyttä ja kasvua 
edistävän Eurooppa 2020 -strategian 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 52
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoituskriisin vaikutukset, rajatylittävien 
virtojen kasvu ja tuotantoprosessien 
fragmentoituminen ovat korostaneet 
tarvetta luoda tuotannon
globalisoitumiselle yhdenmukaisemmat 
puitteet ja mitata sitä tehokkaammin.

Rahoituskriisin sosiaaliset ja taloudelliset
vaikutukset, rajatylittävien virtojen kasvu 
ja tuotantoprosessien fragmentoituminen 
ovat korostaneet tarvetta luoda tuotannon 
globalisoitumiselle yhdenmukaisemmat 
puitteet ja mitata sitä tehokkaammin.

Or. en

Tarkistus 53
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.3 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan EU:n päättäjien ja suuren 
yleisön käytettävissä olevia talouden 
globalisaatiota ja globaaleja arvoketjuja 
koskevia indikaattoreita ja tilastotietoja.

Parannetaan EU:n päättäjien ja suuren 
yleisön käytettävissä olevia talouden 
globalisaatiota ja globaaleja arvoketjuja 
koskevia indikaattoreita ja tilastotietoja.
Näiden tietojen olisi edistettävä 
globalisaation taloudellista ja sosiaalista 
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arviointia.

Or. en

Tarkistus 54
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 1.3 kohta – 3 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Analysoidaan globalisaation sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, työllisyys ja 
elintasoarvioinnit mukaan lukien. 

Or. en

Tarkistus 55
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.1 TALOUDELLINEN JA 
SOSIAALINEN SUORITUS

TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN 
SUORITUS SEKÄ TYÖLLISYYS

Or. de

Tarkistus 56
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Talouskriisi on lisännyt korkealaatuisten 
makrotaloudellisten indikaattoreiden 

Talouskriisi on lisännyt korkealaatuisten 
makrotaloudellisten indikaattoreiden 
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tarvetta, jotta voidaan ymmärtää ja 
analysoida paremmin talouden 
suhdannevaihteluita ja siten helpottaa 
päätöksentekoprosessia. Tuotannon 
kasvava globalisoituminen edellyttää 
yhdenmukaisten puitteiden kehittämistä, 
jotta voidaan helpottaa eri alojen tilastojen 
tulkintaa ja integroimista.

tarvetta, jotta voidaan ymmärtää ja 
analysoida paremmin talouden 
suhdannevaihteluita myös suhteessa 
yhteiskunnallisiin seurauksiin ja
levottomuuksiin ja siten helpottaa 
päätöksentekoprosessia. Tuotannon 
kasvava globalisoituminen edellyttää 
yhdenmukaisten puitteiden kehittämistä, 
jotta voidaan helpottaa eri alojen tilastojen 
tulkintaa ja integroimista.

Or. el

Tarkistus 57
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Täydennetään talouden suorituskyvyn 
mittaamista globalisaation, elämänlaadun, 
ympäristön kestävyyden, terveyden, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden eri ulottuvuuksilla.
Kehitetään puitteet tuotannon 
globalisoitumisen analysoimiseksi.

Täydennetään talouden suorituskyvyn 
mittaamista globalisaation, elämänlaadun,
tavaroiden ja palvelujen saatavuuden,
ympäristön kestävyyden, terveyden, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen 
osallisuuden eri ulottuvuuksilla.
Kehitetään puitteet tuotannon 
globalisoitumisen analysoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 58
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 3 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään satelliittitilit vähintään kahdelta 
uudelta alueelta (esimerkiksi tutkimus ja 
kehittäminen, terveys, sosiaaliset tilit).

Kehitetään satelliittitilit vähintään kahdelta 
uudelta alueelta (esimerkiksi tutkimus ja 
kehittäminen, terveys, koulutus, sosiaaliset 
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tilit, mukaan lukien asuminen ja 
palvelujen saatavuus, sosiaalinen 
osallisuus).

Or. en

Tarkistus 59
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 3 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään suunnitelma taloustuotannon 
mittaamiseksi muullakin kuin vain BKT-
kriteerillä.

Or. de

Tarkistus 60
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 3 kohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laaditaan tietoja sellaisessa muodossa, 
joka tuo näkyviin talouskriisin 
vaikutuksen työntekijöihin ja kansalaisiin 
kussakin jäsenvaltiossa. 

Or. de

Tarkistus 61
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 3 kohta – 6 c luetelmakohta (uusi)



AM\898342FI.doc 27/37 PE487.671v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Laaditaan tietoja sellaisessa muodossa, 
joka tuo näkyviin kussakin jäsenvaltiossa 
talouskriisin hoitamiseksi toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutuksen työntekijöihin 
ja kansalaisiin. 

Or. de

Tarkistus 62
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.1 kohta – 5 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan kaikista jäsenvaltioista 
yhdenmukaiset asumis- ja muut siihen 
liittyvät tilastot.

Tuotetaan kaikista jäsenvaltioista 
yhdenmukaiset asumis- ja muut siihen 
liittyvät tilastot, mukaan lukien asuntojen 
kohtuuhintaisuutta ja esteettömyyttä 
koskevat tilastot.

Or. en

Tarkistus 63
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 2.2 kohta – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään ympäristötilejä koskeva 
yhdenmukainen järjestelmä kansallisen 
tilinpidon "satelliittitileinä". Tilit tarjoavat 
tietoa ilmakehään joutuvista päästöistä, 
energiankulutuksesta, aineellisten 
luonnonvarojen ja veden virroista ja 
varannoista, perus- ja kriittisten raaka-
aineiden kaupasta, ympäristöverotuksesta 
ja ympäristönsuojeluun liittyvistä 

Kehitetään ympäristötilejä koskeva 
yhdenmukainen järjestelmä kansallisen 
tilinpidon "satelliittitileinä". Tilit tarjoavat 
tietoa ilmakehään joutuvista päästöistä, 
energiankulutuksesta, aineellisten 
luonnonvarojen ja veden virroista ja 
varannoista, perus- ja kriittisten raaka-
aineiden kaupasta, ympäristöverotuksesta 
ja ympäristönsuojeluun liittyvistä 
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menoista, sekä mahdollisesti vihreästä 
kasvusta ja ympäristöä säästävistä 
hankinnoista.

menoista, sekä mahdollisesti vihreästä 
kasvusta ja ympäristöä säästävistä 
hankinnoista. Kehitettävien 
tilastointialueiden määrittelyssä tulee 
ottaa huomioon Euroopan 
ympäristötilinpitoasetuksen (EU) N:o 
691/2011 tavoitteet, jotka koskevat uusien 
ympäristötilinpitomoduulien kehittämistä.

Or. fi

Tarkistus 64
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.1 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään tuotantoprosessin tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Tuotetaan laadukkaita
tilastoja keskeisistä aloista, joilla yritykset 
ovat avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 
indikaattorit, yritysten investoinnit 
henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 
kansainväliset toiminnot, globalisaatio, 
sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 
innovointi sekä matkailu. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 
saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus-
ja palvelualoista.

Lisätään tuotantoprosessin tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Tuotetaan korkealaatuisia
tilastoja keskeisistä aloista, joilla yritykset 
ovat avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 
indikaattorit, yritysten investoinnit 
henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 
kansainväliset toiminnot, globalisaatio, 
sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 
innovointi sekä matkailu. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 
saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus-
ja palvelualoista.

Or. en

Tarkistus 65
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.1 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisätään tuotantoprosessin tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Tuotetaan laadukkaita 
tilastoja keskeisistä aloista, joilla yritykset 
ovat avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 
indikaattorit, yritysten investoinnit 
henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 
kansainväliset toiminnot, globalisaatio, 
sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 
innovointi sekä matkailu. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 
saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus-
ja palvelualoista.

Lisätään tuotantoprosessin tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Tuotetaan laadukkaita 
tilastoja keskeisistä aloista, joilla yritykset 
ovat avainasemassa. Tällaisia aloja ovat 
esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin 
indikaattorit, yritysten investoinnit 
henkiseen pääomaan ja osaamiseen, 
kansainväliset toiminnot, globalisaatio, 
sisämarkkinoiden seuranta, T&K ja 
innovointi sekä matkailu. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä tietojen 
saatavuuteen korkean lisäarvon teollisuus-
ja palvelualoista, erityisesti vihreän 
talouden tai digitaalitalouden aloista.

Or. en

Tarkistus 66
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.1 kohta – 3 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita tilastoja 
innovoinnin ja T&K:n keskeisten alojen 
suorituskyvystä hyödyntämällä
patenttirekistereitä ja tarkastelemalla 
yksittäisiä mikrotietoja ja käyttämällä niitä 
tilastotarkoituksiin.

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 
innovoinnin ja T&K:n keskeisten alojen 
suorituskyvystä hyödyntämällä 
patenttirekistereitä ja tarkastelemalla 
yksittäisiä mikrotietoja ja käyttämällä niitä 
tilastotarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 67
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.1 kohta – 3 kohta – 8 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita tilastoja matkailun 
tarjonnasta ja kysynnästä optimoimalla 
tiedonkeruu ja integroimalla matkailua 
koskevat tiedot muita aloja koskeviin 
tietoihin.

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 
matkailun tarjonnasta ja kysynnästä 
optimoimalla tiedonkeruu ja integroimalla 
matkailua koskevat tiedot muita aloja 
koskeviin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 68
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan kansalaiset ovat monien EU:n 
politiikkojen ytimessä. Tästä syystä 
sosiaalitilastojen tarve niiden laajassa 
merkityksessä päätöksentekoprosessin 
tueksi on suuri. Sosiaalitilastot myös 
auttavat Euroopan kansalaisia arvioimaan 
näiden politiikkojen vaikutusta elämäänsä.

Euroopan kansalaiset ovat monien EU:n 
politiikkojen ytimessä. Tästä syystä 
sosiaalitilastojen tarve niiden laajassa 
merkityksessä päätöksentekoprosessin 
tueksi, muun muassa kytkemällä ne 
taloudellisiin indikaattoreihin, on suuri. 
Sosiaalitilastot myös auttavat Euroopan 
kansalaisia arvioimaan näiden politiikkojen 
vaikutusta elämäänsä.

Or. el

Tarkistus 69
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, väestöhaasteet

Tuotetaan laadukkaita tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, väestöhaasteet
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(erityisesti ikääntyminen ja muuttoliike), 
työmarkkinat, koulutus mukaan lukien 
nuorten oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 
kulttuuri, liikunta, elämänlaatu, 
turvallisuus, terveys, vammaisuus, kulutus, 
vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, nuorten 
liikkuvuus, teknologinen innovointi ja 
uudet elämäntapavalinnat.

(erityisesti ikääntyminen ja vammaisuus, 
vähemmistötausta, esimerkiksi 
romanitausta, ja muuttoliike), 
työmarkkinat, koulutus mukaan lukien
varhaiskasvatus, aikuiskoulutus ja
nuorten oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 
kulttuuri, liikunta, elämänlaatu mukaan 
lukien asuminen ja palvelujen saatavuus, 
turvallisuus, terveys, vammaisuus, kulutus, 
vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, nuorten 
liikkuvuus, teknologinen innovointi ja 
uudet elämäntapavalinnat.

Or. en

Tarkistus 70
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, väestöhaasteet 
(erityisesti ikääntyminen ja muuttoliike), 
työmarkkinat, koulutus mukaan lukien 
nuorten oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 
kulttuuri, liikunta, elämänlaatu, 
turvallisuus, terveys, vammaisuus, kulutus, 
vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, nuorten 
liikkuvuus, teknologinen innovointi ja 
uudet elämäntapavalinnat.

Tuotetaan korkealaatuisia tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, vammaisuus,
väestöhaasteet (erityisesti ikääntyminen ja 
muuttoliike), työmarkkinat, koulutus 
mukaan lukien nuorten oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus, kulttuuri, liikunta, elämänlaatu, 
turvallisuus, terveys, vammaisuus, kulutus, 
vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, nuorten 
liikkuvuus, teknologinen innovointi ja 
uudet elämäntapavalinnat.

Or. en

Tarkistus 71
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, väestöhaasteet
(erityisesti ikääntyminen ja muuttoliike), 
työmarkkinat, koulutus mukaan lukien 
nuorten oppimiseen liittyvä liikkuvuus, 
kulttuuri, liikunta, elämänlaatu, 
turvallisuus, terveys, vammaisuus, kulutus, 
vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, nuorten 
liikkuvuus, teknologinen innovointi ja 
uudet elämäntapavalinnat.

Tuotetaan laadukkaita tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, mukaan lukien 
työntekijöiden köyhyysilmiö,
väestöhaasteet (erityisesti ikääntyminen ja 
muuttoliike), työmarkkinat, työttömyys,
koulutus mukaan lukien nuorten 
oppimiseen liittyvä liikkuvuus, kulttuuri, 
liikunta, elämänlaatu, turvallisuus, terveys, 
vammaisuus, kulutus, vapaa liikkuvuus ja 
sisämarkkinat, nuorten liikkuvuus, 
teknologinen innovointi ja uudet 
elämäntapavalinnat.

Or. el

Tarkistus 72
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 3 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan tilastoja työpaikkojen 
luonteesta ja laadusta; tuotetaan 
työllisyyden laadullisia indikaattoreita, 
joissa tehdään ero osa-aikaisen ja 
kokopäivätyön välillä, sekä työttömyyden 
laadullisia indikaattoreita, joissa otetaan 
huomioon aktivointipolitiikassa kuten 
koulutuksessa mukana olevat ihmiset.

Or. en

Tarkistus 73
Karima Delli
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan tilastoja asianmukaisten ja 
kohtuuhintaisten asuntojen 
saatavuudesta. 

Or. en

Tarkistus 74
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.2 kohta – 3 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan elämänlaatua koskevia 
indikaattoreita yhteiskunnissa tapahtuvan 
edistyksen mittaamiseksi.

Tuotetaan elämänlaatua, asuminen ja 
palvelujen saatavuus mukaan lukien,
koskevia indikaattoreita yhteiskunnissa 
tapahtuvan edistyksen mittaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 75
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.3 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita ympäristötilastoja 
EU:n päätöksentekoprosessin tueksi.

Tuotetaan korkealaatuisia
ympäristötilastoja EU:n 
päätöksentekoprosessin tueksi.

Or. en
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Tarkistus 76
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.3 kohta – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita energia- ja 
liikennetilastoja EU:n politiikkojen tueksi.

Tuotetaan korkealaatuisia energia- ja 
liikennetilastoja EU:n politiikkojen tueksi.

Or. en

Tarkistus 77
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.3 kohta – 9 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan ja levitetään 
liikenneturvallisuutta, matkustajien 
liikkuvuutta, tieliikenteen mittaamista ja 
intermodaalista tavaraliikennettä koskevia 
tilastoja.

Tuotetaan ja levitetään 
liikenneturvallisuutta, matkustajien 
liikkuvuutta ja eri liikennemuotojen 
esteettömyyttä, tieliikenteen mittaamista ja 
intermodaalista tavaraliikennettä koskevia 
tilastoja.

Or. en

Tarkistus 78
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Liite – I luku – 3.3 kohta – 9 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan ja levitetään 
liikenneturvallisuutta, matkustajien 
liikkuvuutta, tieliikenteen mittaamista ja 
intermodaalista tavaraliikennettä koskevia 
tilastoja.

Tuotetaan ja levitetään 
liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä, 
matkustajien liikkuvuutta, tieliikenteen 
mittaamista ja intermodaalista 
tavaraliikennettä koskevia tilastoja.
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Or. en

Tarkistus 79
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
Liite – II luku – 2 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tilastojärjestelmällä on edessään 
merkittävä haaste: miten voidaan tuottaa 
korkealaatuisia Euroopan tilastoja, jotka 
täyttävät kasvavat tilastotarpeet, samalla 
kun jäsenvaltioiden määrärahat ovat 
merkittävästi pienentyneet ja henkilöstön 
osalta noudatetaan nollakasvun politiikkaa
sekä komissiossa että jäsenvaltioissa. Kun 
otetaan huomioon nämä resurssirajoitukset 
sekä Euroopan että kansallisella tasolla, 
priorisointia on lisättävä ja toimintaa 
yksinkertaistettava, mikä edellyttää 
kaikkien ESS-kumppaneiden sitoutumista.
Olennaisena osana vuotuisten työohjelmien 
valmistelua on otettu käyttöön 
priorisointimekanismi, joka ohjaa 
toimintaa Euroopan tilasto-ohjelman 2013–
2017 koko keston ajan. Mekanismi sisältää 
muun muassa tilastovaatimusten 
vuosittaisen tarkastelun ja hallinnollisen 
mekanismin korvaamisen strategisella 
toimintatavalla, jossa otetaan huomioon 
käyttäjien, tuottajien ja vastaajien edut.

Euroopan komissio tekee aloitteita 
tilastoaloja koskevien tilastointivaateiden 
vähentämiseksi. Euroopan 
tilastojärjestelmällä on edessään merkittävä 
haaste: miten voidaan tuottaa 
korkealaatuisia Euroopan tilastoja, jotka 
täyttävät kasvavat tilastotarpeet, samalla 
kun jäsenvaltioiden määrärahat ovat 
merkittävästi pienentyneet ja henkilöstön 
osalta noudatetaan nollakasvun politiikkaa 
sekä komissiossa että jäsenvaltioissa. Kun 
otetaan huomioon nämä resurssirajoitukset 
sekä Euroopan että kansallisella tasolla, 
priorisointia on lisättävä ja toimintaa 
yksinkertaistettava, mikä edellyttää 
kaikkien ESS-kumppaneiden sitoutumista.
Olennaisena osana vuotuisten työohjelmien 
valmistelua on otettu käyttöön 
priorisointimekanismi, joka ohjaa 
toimintaa Euroopan tilasto-ohjelman 2013–
2017 koko keston ajan. Valmistelussa on 
otettava huomioon myös negatiivisten 
prioriteettien määrittely. Mekanismi 
sisältää muun muassa tilastovaatimusten 
vuosittaisen tarkastelun ja hallinnollisen 
mekanismin korvaamisen strategisella 
toimintatavalla, jossa otetaan huomioon 
käyttäjien, tuottajien ja vastaajien edut.

Or. fi

Tarkistus 80
Thomas Händel
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Ehdotus asetukseksi
Liite – II luku – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Otetaan asteittain käyttöön ESS:n 
toimintarakenne, joka sallii EU:n tilastojen 
tuottamisen integroidummin. 
Yhdenmukaistetaan ja standardisoidaan 
tilastojen tuotantotapaa ja metatietoja. 
Parannetaan horisontaalista (tilastoalojen 
välistä) ja vertikaalista (ESS-
kumppaneiden kesken) tilastojen 
tuotantoprosessien integraatiota ESS:ssä 
noudattaen toissijaisuusperiaatetta. 
Käytetään ja yhdistetään eri tietolähteitä ja 
tuotetaan tilastoja, joita voidaan käyttää 
moniin tarkoituksiin. 

Otetaan asteittain käyttöön ESS:n 
toimintarakenne, joka sallii EU:n tilastojen 
tuottamisen integroidummin. 
Yhdenmukaistetaan ja standardisoidaan 
tilastojen tuotantotapaa ja metatietoja. 
Parannetaan horisontaalista (tilastoalojen 
välistä) ja vertikaalista (ESS-
kumppaneiden kesken) tilastojen 
tuotantoprosessien integraatiota ESS:ssä 
noudattaen toissijaisuusperiaatetta. 
Käytetään ja yhdistetään eri tietolähteitä. 
Tuotetaan tilastoja, joita voidaan käyttää 
moniin tarkoituksiin. Parannetaan tietojen 
toimittamisen nopeutta ja/tai niiden 
keräämistiheyttä.

Or. de

Tarkistus 81
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Liite – II luku – 3 kohta – 2 kohta – 11 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Parannetaan "tarpeellisten tietojen" eli 
tietojen keräämistapa, tietojen laatua ja 
niitä menetelmiä, joita käytetään sen 
varmistamiseen, että käyttäjät voivat 
helpommin ymmärtää kerätyt tiedot, 
koskevien taustatietojen toimittamista.

Or. de

Tarkistus 82
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
Liite – II luku – 4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tehdään ESS:stä ensisijainen EU:n 
tilastoja koskeva tietolähde kaikille 
käyttäjille ja etenkin julkisille ja 
yksityisille päättäjille tarjoamalla 
laadukkaita tilastotietopalveluja, joiden 
periaatteena on vapaa pääsy Euroopan 
tilastoihin.

Tehdään ESS:stä ensisijainen EU:n 
tilastoja koskeva tietolähde kaikille 
käyttäjille ja etenkin julkisille ja 
yksityisille päättäjille tarjoamalla 
laadukkaita tilastotietopalveluja, joiden 
periaatteena on vapaa ja helppo pääsy 
Euroopan tilastoihin.

Or. el

Tarkistus 83
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Liite – II luku – 4 kohta – 6 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään mikrotietopakettien tarjontaa 
tilastollista tutkimusta varten.

Lisätään mikrotietopakettien tarjontaa 
tilastollista tutkimusta varten ja 
huolehditaan siitä, että tutkijat pääsevät 
helpommin tutustumaan tietoihin.

Or. de


