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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi otettava käyttöön luotettava 
menettely makrotalouden epätasapainoa 
koskevan menettelyn kannalta olennaisten 
tietojen kokoamista, seurantaa ja 
julkaisemista sekä kyseisten tietojen 
pohjana olevien tilastotietojen jatkuvaa 
parantamista varten eurooppalaisten 
tilastojen laadunhallintaa koskevien 
komission kehysten4 mukaisesti. 
Komission perustama makrotaloustilastoja 
käsittelevien johtajien ryhmä (DMES) on 
sopiva asiantuntijaryhmä antamaan 
komissiolle (Eurostatille) tarvittavaa apua 
varman laadunvalvontamenettelyn 
soveltamisessa makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisiin tietoihin.

(5) Olisi otettava käyttöön luotettava 
menettely makrotalouden epätasapainoa 
koskevan menettelyn kannalta olennaisten 
tietojen kokoamista, seurantaa ja 
julkaisemista sekä kyseisten tietojen 
pohjana olevien tilastotietojen jatkuvaa 
parantamista varten eurooppalaisten 
tilastojen laadunhallintaa koskevien 
komission kehysten4 mukaisesti. 
Komission perustama makrotaloustilastoja 
käsittelevien johtajien ryhmä (DMES) ja 
sosiaalialan tilastoista vastaavat 
eurooppalaiset johtajat ovat sopivia 
asiantuntijaryhmiä antamaan komissiolle 
(Eurostatille) tarvittavaa apua varman 
laadunvalvontamenettelyn soveltamisessa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisiin tietoihin.

_____________ _____________
4 KOM(2005)217 lopullinen ja 
KOM(2011)211 lopullinen.

4 KOM(2005)217 lopullinen ja 
KOM(2011)211 lopullinen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltiot ovat epävarmoja 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 

Jos jäsenvaltiot ovat epävarmoja 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
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menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
kokoamista ja toimittamista koskevien 
sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta, 
kyseisen jäsenvaltion on pyydettävä 
komissiolta (Eurostatilta) selvennystä. 
Komissio käsittelee kysymykset nopeasti ja 
toimittaa selvennyksensä kyseiselle 
jäsenvaltiolle, komission perustamalle
makrotaloustilastoja käsittelevälle 
asiantuntijaryhmälle, kaikille 
jäsenvaltioille ja yleisölle. 

menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
kokoamista ja toimittamista koskevien 
sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta, 
kyseisen jäsenvaltion on pyydettävä 
komissiolta (Eurostatilta) selvennystä. 
Komissio käsittelee kysymykset nopeasti ja 
toimittaa selvennyksensä kyseiselle 
jäsenvaltiolle, komission perustamille
makrotaloustilastoja ja sosiaalialan 
tilastoja käsitteleville 
asiantuntijaryhmille, kaikille 
jäsenvaltioille ja yleisölle. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio (Eurostat) antaa neuvoston 
päätöksellä 74/122/ETY7 perustetulle 
talouspoliittiselle komitealle kertomuksen 
virkamatkojen tuloksista, mukaan lukien 
huomautukset, jotka kyseinen jäsenvaltio 
on mahdollisesti esittänyt tuloksista. Kun 
kertomukset ja kyseisen jäsenvaltion niistä 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
toimitettu talouspoliittiselle komitealle, ne 
on julkistettava, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tilastosalaisuutta koskevia 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 säännöksiä.

3. Komissio (Eurostat) antaa neuvoston 
päätöksellä 74/122/ETY perustetulle 
talouspoliittiselle komitealle ja neuvoston 
päätöksellä 2000/98/EY7a perustetulle 
työllisyyskomitealle kertomuksen 
virkamatkojen tuloksista, mukaan lukien 
huomautukset, jotka kyseinen jäsenvaltio 
on mahdollisesti esittänyt tuloksista. Kun 
kertomukset ja kyseisen jäsenvaltion niistä 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
toimitettu talouspoliittiselle komitealle, 
työllisyyskomitealle ja Euroopan 
parlamentin asiasta vastaaville 
valiokunnille, ne on julkistettava, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tilastosalaisuutta 
koskevia asetuksen (EY) N:o 223/2009 
säännöksiä.

____________ ____________
7 EYVL L 63, 5.3.1974, s.21 7 EYVL L 63, 5.3.1974, s.21

7a Neuvoston päätös 2000/98/EY, tehty 
24 päivänä tammikuuta 2000, 
työllisyyskomitean perustamisesta (EUVL 
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L 29, 4.2.2000, s. 21).

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden 
antamat tiedot eivät ole 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisia, komissio (Eurostat) voi tehdä 
muutoksia jäsenvaltioiden toimittamiin 
tietoihin ja esittää muutetut tiedot muutosta 
koskevine perusteluineen. Komissio 
(Eurostat) ilmoittaa muutetut tiedot 
muutosta koskevine perusteluineen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
talouspoliittisen komitean 
puheenjohtajalle viimeistään kolme 
työpäivää ennen suunniteltua 
julkistamispäivää.

4. Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden 
antamat tiedot eivät ole 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisia tai jos jäsenvaltioiden 
toimittamat tiedot ovat puutteellisia, 
komissio (Eurostat) voi tehdä muutoksia 
jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja 
esittää muutetut tiedot muutosta koskevine 
perusteluineen. Komissio (Eurostat) 
ilmoittaa muutetut tiedot muutosta 
koskevine perusteluineen asianomaiselle 
jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen 
komitean ja työllisyyskomitean 
puheenjohtajille viimeistään kolme 
työpäivää ennen suunniteltua 
julkistamispäivää.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tulot 
osoitetaan jäsenvaltioiden kansallisten 
uudistusohjelmien ja niiden tulosten 
rahoittamiseen osana talouspolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa, ja 
tarkoituksena on minimoida taloudelliset, 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset erot 
euroalueella.
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Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden kansalliset tilastolaitokset 
varmistavat asetuksen (EY) N:o 223/2009 
5 artiklan mukaisesti makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen 
koordinoinnista kansallisella tasolla. 
Kaikkien muiden kansallisten 
viranomaisten on raportoitava kansalliselle 
tilastolaitokselle tässä tarkoituksessa. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän säännöksen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Jäsenvaltioiden kansalliset tilastolaitokset 
varmistavat asetuksen (EY) N:o 223/2009 
5 artiklan mukaisesti makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen 
koordinoinnista kansallisella tasolla. 
Kaikkien muiden kansallisten 
viranomaisten, kansalliset keskuspankit 
sekä työllisyystilastoista ja sosiaalialan 
tilastoista vastaavat elimet mukaan 
luettuina, on raportoitava kansalliselle 
tilastolaitokselle tässä tarkoituksessa 
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän säännöksen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio (Eurostat) antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
kertomuksen komission (Eurostatin) tämän 
asetuksen täytäntöön panemiseksi 
harjoittamasta toiminnasta.

Komissio (Eurostat) antaa Euroopan 
parlamentin asiasta vastaaville 
valiokunnille ja neuvostolle säännöllisesti 
kertomuksen komission (Eurostatin) tämän 
asetuksen täytäntöön panemiseksi 
harjoittamasta toiminnasta.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käytetyn seurantaprosessin 
asianmukaisuutta ja tehokkuutta 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
tarkistamisen tai lisäämisen yhteydessä. 

Or. en


