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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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa 
koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 577/98 muuttamisesta
(COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0155),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0086/2013),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

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 -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Jotta voidaan torjua tehokkaasti 
sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
10 artiklan mukaisesti, on saatava 
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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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan asetuksen 
(EY) N:o 577/98 tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia siltä osin kuin on kyse 
lisäkysymysten sisällöstä, määritelmistä ja 
menetelmien ja käsitteiden kehityksestä 
johtuvista tutkittavien muuttujien 
luetteloon tehtävistä välttämättömistä 
mukautuksista. Lisäksi komissiolle 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä rakenteellisten muuttujien 
luettelon mukauttamiseksi, vähimmäisotos 
ja tutkimustiheys mukaan luettuina.

(5) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan asetuksen 
(EY) N:o 577/98 tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia siltä osin kuin on kyse 
lisäkysymysten sisällöstä, määritelmistä ja 
menetelmien ja käsitteiden kehityksestä 
johtuvista tutkittavien muuttujien 
luetteloon tehtävistä välttämättömistä 
mukautuksista. Lisäksi komissiolle 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä rakenteellisten muuttujien 
luettelon mukauttamiseksi, vähimmäisotos 
ja tutkimustiheys mukaan luettuina, sekä 
käytettävien tarkistussääntöjen, 
muuttujien koodauksen ja työmarkkina-
asemaa koskevien kysymysten 
muotoiluperiaatteiden vahvistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 3

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, 
ehdotetaan, että unioni osallistuu 
lisäkysymysten täytäntöönpanon 
rahoitukseen avustusmenettelyillä ilman 
ehdotuspyyntöjä unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/20121 128 artiklan 
1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. 
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 sillä 
edellytyksellä, että lisäkysymykset 
pannaan tehokkaasti täytäntöön. 
Avustukset työvoimatutkimusten 
toteuttamiseksi voidaan myöntää 
kertakorvauksina. Tässä yhteydessä 
kertakorvausten käytön olisi oltava 
pääasiallinen tapa yksinkertaistaa 
avustusten hallinnointia.

_____________
1EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 577/98
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 12 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan a alakohdan 
kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:
”– (valinnainen tieto) syntymämaa [...], 
rotu, etninen alkuperä, uskonto tai 
vakaumus, vammaisuus, sukupuolinen 
suuntautuminen”

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti: a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 577/98
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle annetaan 7 c artiklan 
mukaisesti valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat määritelmiä ja 
tekniikan ja käsitteiden kehityksestä 
johtuvia tutkittavien muuttujien luetteloon 
tehtäviä välttämättömiä mukautuksia.

2. Komissiolle annetaan 7 c artiklan 
mukaisesti valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat määritelmiä ja 
tekniikan ja käsitteiden kehityksestä 
johtuvia tutkittavien muuttujien luetteloon 
tehtäviä välttämättömiä mukautuksia
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vaadittujen tietojen valinnaiseen 
luonteeseen liittyviä muutoksia lukuun 
ottamatta.

Komissiolle annetaan 7 c artiklan 
mukaisesti valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, joilla voidaan määrittää 
1 kohdassa tarkoitettujen, tutkimuksessa 
käytettävien tietojen joukosta muuttujien 
luettelo, jäljempänä ’rakenteelliset 
muuttujat’, vähimmäisotos ja 
tutkimustiheys mukaan luettuina, joita on 
tarpeen tutkia vain vuosittaisina 
keskiarvoina 52 viikon tarkastelujaksoissa, 
eikä neljännesvuosittaisina keskiarvoina.

Komissiolle annetaan 7 c artiklan 
mukaisesti valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, joilla voidaan määrittää 
1 kohdassa tarkoitettujen, tutkimuksessa 
käytettävien tietojen joukosta muuttujien 
luettelo, jäljempänä ’rakenteelliset 
muuttujat’, vähimmäisotos ja 
tutkimustiheys mukaan luettuina, joita on 
tarpeen tutkia vain vuosittaisina 
keskiarvoina 52 viikon tarkastelujaksoissa, 
eikä neljännesvuosittaisina keskiarvoina. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 7 c artiklan 
mukaisesti tarkistussäännöistä, 
muuttujien koodauksesta ja työmarkkina-
asemaa koskevien kysymysten 
muotoiluperiaatteista.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 577/98
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
tarkistussäännöt, muuttujien koodauksen 
ja työmarkkina-asemaa koskevien 
kysymysten muotoiluperiaatteet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.”

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 4 kohta. b) Poistetaan 3 ja 4 kohta.

Or. en

Tarkistus 9

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.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
128 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
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 
kertaluonteisina maksuina ja niiden 
myöntämisen edellytyksenä on 
jäsenvaltioiden osallistuminen kaikilta 
osin lisäkysymysten täytäntöönpanoon.

Or. en
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Tarkistus 10

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 
määräämättömäksi ajaksi (Publications 
office: please insert the exact date of the 
entry into force of the amending 
Regulation).

3. Siirretään 4 artiklan 2 kohdassa ja 
7 a artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi 
vuodeksi ... päivästä ...kuuta ...*. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
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


