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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön 
demografisia tietoja koskevista tilastoista
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0903),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0518/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä 
toukokuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1059/2003 mukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa 
tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten 
yksiköiden mukaan, on käytettävä NUTS-
luokitusta. Sen vuoksi alueelliset yksiköt 
olisi alueellisten tilastojen 

Poistetaan.
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vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
määriteltävä NUTS-luokitusta 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 
artiklan nojalla Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle joka kolmas 
vuosi kertomuksen siitä, miten 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on 
edistytty. Näiden kertomusten valmistelu 
ja demografisen kehityksen sekä 
mahdollisten demografisten haasteiden 
säännöllinen seuranta EU:n eri alueilla, 
mukaan lukien raja-alueet, 
suurkaupunkialueet, maaseutualueet, 
vuoristoalueet sekä saarialueet, edellyttää 
NUTS 3-aluetason vuosittaisia alueellisia 
tietoja. Koska väestön ikääntymisessä on 
suuria alueellisia eroja, Eurostatia 
pyydetään valmistelemaan säännöllisiä 
alueellisia ennusteita täydentämään 
Euroopan unionin NUTS-luokituksen 2-
tason alueiden demografista kuvaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Väestön demografisten tietojen olisi 
oltava yhdenmukaisia niiden tietojen 
kanssa, jotka kerätään muuttoliikettä ja 
kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön 
tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä 
koskevien tilastojen laatimisesta annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 
nojalla ja väestö- ja asuntolaskennoista 9 
päivänä heinäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 nojalla.

(11) Väestön demografisten tietojen olisi 
oltava yhteensopivia niiden tietojen kanssa, 
jotka kerätään muuttoliikettä ja 
kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön 
tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä 
koskevien tilastojen laatimisesta annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 
kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 
nojalla ja väestö- ja asuntolaskennoista 9 
päivänä heinäkuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 nojalla.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 'vakinaisella asukkaalla' kaikkia 
henkilöitä, joiden laillinen vakinainen 
asuinpaikka on jäsenvaltiossa kyseisenä 
viiteajankohtana;

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 'alueellisella' samaa kuin asetuksen 
(EY) N:o 763/2008 2 artiklan g 
alakohdassa; Euroopan unionin 
ulkopuolisten maiden osalta sillä 
tarkoitetaan kyseisten maiden ja 
komission (Eurostat) välillä sovittuja 
tilastollisia alueita 1-, 2- tai 3-tasolla sen 
toisinnon mukaisesti, jota sovelletaan 
viiteajankohtana;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 'vakinaisesti asuvalla väestöllä' kaikkia 
henkilöitä, joiden vakinainen asuinpaikka 
on jäsenvaltiossa kyseisenä 
viiteajankohtana;

(c) 'tilapäisesti asuvalla väestöllä' kaikkia 
henkilöitä, joiden tilapäinen asuinpaikka 
on jäsenvaltiossa kyseisenä 
viiteajankohtana;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - d alakohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) 'vakinaisella asuinpaikalla' samaa kuin 
asetuksen (EY) N:o 763/2008 2 artiklan d 
alakohdan ensimmäisessä kappaleessa; 
ainoastaan seuraavia henkilöitä on 
pidettävä kyseisen maantieteellisen alueen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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vakinaisina asukkaina:

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - d alakohta - 1 alakohta - i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i. henkilöt, jotka ovat asuneet vakinaisessa
asuinpaikassaan yhtäjaksoisesti vähintään 
12 kuukauden ajan ennen viiteajankohtaa; 
tai

i. henkilöt, jotka ovat asuneet 
asuinpaikassaan yhtäjaksoisesti vähintään 
viiden vuoden ajan ennen viiteajankohtaa; 
tai

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - d alakohta - 1 alakohta - ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii. henkilöt, jotka ovat saapuneet 
vakinaiseen asuinpaikkaansa 
viiteajankohtaa edeltävien 12 kuukauden
aikana tarkoituksenaan pysyä siellä 
vähintään yhden vuoden ajan.

ii. henkilöt, jotka ovat saapuneet 
asuinpaikkaansa viiteajankohtaa edeltävien 
viiden vuoden aikana tarkoituksenaan 
pysyä siellä vähintään viiden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - d alakohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltaessaan ’vakinaisen asuinpaikan’ 
määritelmää jäsenvaltioiden on 

Poistetaan.
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käsiteltävä erityistapauksia komission 
asetuksen (EY) N:o 1201/2009 liitteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla - h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) 'etniseen ryhmään kuulumisella' 
kansalaisuuden tasoa alempaa etnis-
kulttuurista samastumista kieleen tai 
kulttuuriin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Article 3 - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. Jollei 
2 artiklan d alakohdan i tai ii alakohdassa 
kuvattuja olosuhteita voida määrittää, 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) tiedot viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä; 
tällöin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitettua väestöä.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle (Eurostat) viiteajankohtana 
voimassa olevat 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitetut väestötiedot. Jollei 
2 artiklan d alakohdan i tai ii alakohdassa 
kuvattuja olosuhteita voida määrittää, 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostatille) tiedot viiteajankohtana 
vakinaisessa tai rekisteröidyssä
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä; 
tällöin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
oikeasuhteisiin toimenpiteisiin 
toimittaakseen tiedot, jotka vastaavat 
mahdollisimman tarkasti 2 artiklan c ja d 
alakohdassa tarkoitettua väestöä.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a ja 
b alakohdan mukaisesti määritellyillä 
kansallisilla ja alueellisilla tasoilla.

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä samaa 
väestön määritelmää kaikilla 2 artiklan a 
alakohdan mukaisesti määritellyillä 
kansallisilla tasoilla sekä paikallisilla
tasoilla.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten. Tämän artiklan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden ei edellytetä 
toimittavan tietoja viiteajankohtana 
laillisessa tai rekisteröidyssä 
asuinpaikassaan oleskelevasta väestöstä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
(Eurostat) 2 artiklan c alakohdassa 
tarkoitetut viiteajankohtana voimassa 
olevat kokonaisväestöä kansallisella tasolla 
koskevat tiedot kahdeksan kuukauden 
kuluessa viitevuoden päättymisestä 
neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa 
äänestystä varten.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Väestötietoja koskeva viiteajankohta on 
31 päivä joulukuuta keskiyöllä.

1. Väestötietoja koskeva viiteajankohta on 
1 päivä tammikuuta klo 00.00.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ensimmäinen viiteajankohta, joka tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi otetaan 
huomioon, on vuosi 2013. Viimeinen 
viiteajankohta on vuosi 2027.

3. Ensimmäinen viiteajankohta, joka tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi otetaan 
huomioon, on vuosi 2014. Viimeinen 
viiteajankohta on vuosi 2028.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt 
väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen 
(EY) N:o 862/2007 3 artiklassa 
edellytettyjen tietojen kanssa.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen 3 artiklassa edellytetyt 
väestötiedot ovat yhdenmukaiset asetuksen 
(EY) N:o 862/2007 3 artiklassa 
edellytettyjen tietojen kanssa ja että niitä 
täydennetään kansallisen ja paikallisen 
tason tiedoilla, jotka koskevat yksittäisten 
henkilöiden, perheiden ja kotitalouksien 
demografisia, sosiologisia, kulttuurisia ja 
muita ominaispiirteitä, kuten asuinoloja.
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