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Tarkistus 6
Ana Miranda

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.

(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, samoin kuin 
nuorten työikäisten muuttoliikkeissä
Euroopassa on suuria alueellisia eroja, 
Eurostatia pyydetään valmistelemaan 
säännöllisiä alueellisia ennusteita 
täydentämään Euroopan unionin NUTS-
luokituksen 2-tason alueiden demografista 
kuvaa. On myös arvioitava mahdollisuutta 
toteuttaa NUTS-luokituksen 1-tason 
alueita koskevia tutkimuksia näihin 
alueisiin mahdollisesti liittyvistä 
erityisaiheista.

Or. es

Tarkistus 7
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Vuosittaisia tilastollisia väestön 
demografisia tietoja käytetään laaja-
alaisesti perustana eri toimintalinjojen 
tutkimuksessa ja määrittelyssä, erityisesti 
kansallisen ja alueellisen tason sosiaali- ja 
talousasioita käsiteltäessä. Väestötilastot 
ovat useilla eri toimintalinjoilla 
käytettävien indikaattorien tärkeä nimittäjä.

(8) Vuosittaisia tilastollisia väestön 
demografisia tietoja käytetään laaja-
alaisesti perustana eri toimintalinjojen 
tutkimuksessa ja määrittelyssä, erityisesti 
kansallisen ja alueellisen tason sosiaali-, 
talous- ja alueasioita käsiteltäessä. 
Väestötilastot ovat useilla eri 
toimintalinjoilla käytettävien indikaattorien 
tärkeä nimittäjä. Esimerkiksi 
"demografista haavoittuvuutta koskevaa 
indeksiä" käytetään erityisesti joidenkin 
unionin alueiden vakavien ja pysyvien 
demografisten epäkohtien tutkimiseen.

Or. es

Tarkistus 8
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Demografiset väestötilastot ovat 
olennainen osa Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa 
tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia.

(9) Demografiset väestötilastot ovat 
olennainen osa Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT) puitteissa 
tehtävää kokonaisväkiluvun arviointia.
Tietojen päivitys ja käsittely on tärkeä osa 
unionin tilastojen laatimista.

Or. es

Tarkistus 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Käytettävien tietojen pitäisi perustua 
samoihin käsitteisiin ja viitata samaan 
viiteajankohtaan tai -kauteen, jotta 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatu 
ja erityisesti vertailukelpoisuus voidaan 
taata ja jotta Euroopan unionin tasolla 
voidaan tehdä luotettavia katsauksia.

(10) On käynyt ilmi, että jäsenvaltioiden 
tuottamia tilastotietoja ei aina ole kerätty 
saman menetelmän mukaisesti. 
Käytettävien tietojen pitäisi perustua 
samoihin käsitteisiin ja viitata samaan 
viiteajankohtaan tai -kauteen, jotta 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatu 
ja erityisesti vertailukelpoisuus voidaan 
taata ja jotta Euroopan unionin tasolla 
voidaan tehdä luotettavia katsauksia.

Or. lt

Tarkistus 10
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten, joilla on 
lainsäädäntövaltaa, on noudatettava 
samoja kriteereitä unionin tilastojen 
kehittämistä, tuottamista ja levittämistä 
koskevassa yhteistyössään.

Or. es

Tarkistus 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) "validoiduilla tiedoilla" tietoja, jotka 
täyttävät joukon tiedon kokoamista 
koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien 

(h) "validoiduilla tiedoilla"  tilastotietoja, 
jotka täyttävät joukon tiedon kokoamista 
koskevia laatukriteerejä, mukaan lukien 
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kaikki julkaistavan tai jo julkaistun tiedon 
laatua koskevat tarkastukset.

kaikki julkaistavan tai jo julkaistun tiedon 
laatua koskevat tarkastukset.

Or. lt

Tarkistus 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 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 väestöä koskevat 
tilastotiedot. Jollei 2 artiklan d alakohdan i 
tai ii alakohdassa kuvattuja olosuhteita 
voida määrittää, jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle (Eurostatille) 
tilastotiedot 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.

Or. lt

Tarkistus 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tietojen on perustuttava jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti valitsemiin tietolähteisiin.
Tieteellisesti perusteltuja ja hyvin 

Tietojen on perustuttava jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti valitsemiin tietolähteisiin.
Tieteellisesti perusteltuja ja hyvin 
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dokumentoituja tilastollisia 
estimointimenetelmiä on käytettävä 
tarvittaessa.

dokumentoituja tilastollisia 
estimointimenetelmiä on käytettävä 
tarvittaessa. Ei voida käyttää sellaisia 
menetelmiä eikä nojautua sellaisiin 
lähteisiin, joiden perusteella on 
mahdollista saada selville suoraan tai 
välillisesti tilastokohteiden henkilöllisyys. 

Or. lt

Tarkistus 14
Ana Miranda

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tietojen on perustuttava jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti valitsemiin tietolähteisiin. 
Tieteellisesti perusteltuja ja hyvin 
dokumentoituja tilastollisia 
estimointimenetelmiä on käytettävä 
tarvittaessa.

Tietojen on perustuttava jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti valitsemiin tietolähteisiin. 
Tieteellisesti perusteltuja ja hyvin 
dokumentoituja tilastollisia 
estimointimenetelmiä on käytettävä 
tarvittaessa. On edistettävä 
lähentymistoimia näiden menetelmien 
valinnassa eri jäsenvaltioissa.

Or. es

Tarkistus 15
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
toimitettavien tietojen laatu.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro
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