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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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, että Euroopan 
tilastojärjestelmä – joka on unionin 
tilastoviranomaisen ja kansallisten 
tilastolaitosten sekä muiden kansallisten 
viranomaisten kumppanuus – on edelleen 
korkealaatuisten Eurooppaa koskevien, 
politiikan suunnitteluun ja laajemmalle 
käyttäjäjoukolle tarkoitettujen tilastojen 
johtava tuottaja.

Or. en

Tarkistus 2

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, 
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.

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, 
joissa priorisointimekanismilla on tärkeä 
osa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään 
tiivistä ja koordinoitua yhteistyötä 
Euroopan tilastojärjestelmässä. Ohjelma 
kattaa sellaisten välineiden kehittämisen, 
joilla tilastoalan toimet priorisoidaan, 
Euroopan tilastojärjestelmän joustavuutta 
lisätään ja parannetaan sen kykyä vastata 
oikea-aikaisesti käyttäjien tarpeisiin.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

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. 
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.

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 rasitetta ja hyödynnetään 
paremmin rajallisia voimavaroja 
unionissa ja jäsenvaltioissa. Uusia toimia 
käyttöön otettaessa komissio perustelee ne 
asianmukaisesti ja antaa tietoa asetuksen 
(EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Eurooppaa koskevista 
tilastoista vastaavien kansallisten 
viranomaisten ja unionin 
tilastoviranomaisten on varmistettava, että 
Euroopan tilastot ovat yleisesti hyvin 
määriteltyihin, jäsenvaltioiden kanssa 
sovittuihin prioriteetteihin perustuvien, 
Euroopan tilastoja koskevien 
käytännesääntöjen mukaisia ja että ne 
vastaavat Euroopan unionin 
institutionaalisten käyttäjien, kansallisten 
viranomaisten, alueellisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, yritysten ja laajan yleisön 
tarpeita.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 1.1 – 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, 
ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvien 
EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
resurssitehokkuus, koulutustason 
parantaminen, mukaan lukien oppimiseen 
liittyvä liikkuvuus, aktiivisena ja terveenä 
sekä esteettömästi ikääntyminen ja 
yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen 
vähentämällä köyhyyttä).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 1.1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan laadukkaita tilastotietoja, joilla 
seurataan älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa.

Tuotetaan laadukkaita tilastotietoja, joilla 
seurataan älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa. Uusien 
indikaattoreiden on mahdollisimman 
tarkoin perustuttava saatavilla olevaan 
tilastotietoon.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 1.1 – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Luodaan kasvun ja tuottavuuden
mittaamista koskeva tietokanta.

Luodaan kasvun mittaamista koskeva 
tietokanta.

Or. en

Perustelu

Vaikka tuottavuutta koskevan tietokannan luominen olisi käyttäjille hyödyllistä, sen 
perustaminen vaatisi paljon resursseja tiedontuottajilta, mikä ei ole rasitteen vähentämistä 
koskevan edellytyksen mukaista. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 2.1 – 2 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhdenmukaistetaan vastaavat tilinpito- ja 
tilastokäsitteet.

Or. en

Perustelu

Tämä vähentäisi vastausrasitetta ja lisäisi hallinnollisten tietojen käytön tehokkuutta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 2.1 – 2 kohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kehitetään käsitteistö elämänlaadun ja 
hyvinvoinnin mittaamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 2.1 – 3 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 
esteettömyyttä koskevat tilastot.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 3.2 – 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 laadukkaita tilastoja 
sosiaalipolitiikan keskeisistä alueista, jotka 
kohdistuvat kansalaisiin. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, köyhyys, väestöhaasteet 
(erityisesti ikääntyminen, vammaisuus ja 
muuttoliike), työmarkkinat, koulutus 
mukaan lukien nuorten oppimiseen liittyvä 
liikkuvuus, kulttuuri, liikunta, elämänlaatu, 
turvallisuus, terveys, vammaisuus ja 
esteetön ympäristö ja esteettömät palvelut, 
kulutus, vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat, 
nuorten liikkuvuus, teknologinen 
innovointi ja uudet elämäntapavalinnat.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 3.2 – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotetaan tilastoja turvallisuudesta, 
terveydestä ja vammaisuudesta.

Tuotetaan tilastoja turvallisuudesta, 
terveydestä ja vammaisuudesta, mukaan 
lukien esteettömyyttä koskevat tilastot.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku I – kohta 3.3 – 6 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 esteettömyyttä, tieliikenteen 
mittaamista ja intermodaalista 
tavaraliikennettä koskevia tilastoja.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku II – kohta 3 – 1 kohta – 10 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään yhdenmukaistettujen 
menetelmien (mukaan lukien yhdistetyn 
moodin lähestymistapa tiedonkeruuseen) ja 
metatietojen käyttöä ja saatavuutta.

Kehitetään menetelmiä koskevia 
standardeja yhdenmukaistettujen 
menetelmien (mukaan lukien yhdistetyn 
moodin lähestymistapa tiedonkeruuseen) ja 
metatietojen käytön ja saatavuuden 
lisäämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite – luku II – kohta 5 – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjotaan koulutusohjelmia, joilla 
vastataan käyttäjien tarpeisiin.

Tarjotaan koulutusohjelmia, joilla 
vastataan käyttäjien ja kansalaisten
tarpeisiin.

Or. en


