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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteena on säännellä jäsenvaltioiden väestötietojen yhdenmukaistamista ja 
toimittamista. Ehdotuksessa esitetään, että Euroopan väestön demografisia tietoja koskevien 
tilastojen järjestelmällistä tuottamista varten luodaan yhteinen viitekehys, jossa säännellään 
väestötietojen keräämistä, käsittelyä ja toimittamista sekä väestönmuutostapahtumia koskevia 
tilastotietoja.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ajatukseen Euroopan laajuisista, yhtenäisistä ja 
vertailukelpoisista demografiatilastoista. Demografiset haasteet lisääntyvät, ja niillä on yhä 
tärkeämpi rooli EU:n kehityksessä. Vain silloin, kun käytettävissä on asianmukaisia tilastoja,
on mahdollista tehdä luotettavia vertailuja, vetää niistä johtopäätöksiä ja työstää 
toimintavaihtoehtoja.

Valmistelija muistutti jo väestörakenteen muutosta ja sen vaikutuksia EU:n tulevaan 
koheesiopolitiikkaan käsitelleessä valiokunta-aloitteisessa mietinnössään (2010/2157(INI)) 
tämän asian merkityksestä. Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä vaaditaan tilastotietoja 
alueiden väestörakenteen muuttumisesta. Lisäksi siinä vaaditaan väestörakenteen muutosta 
koskevien paikallisten, alueellisten ja kansallisten tietopankkien tekemistä vertailukelpoisiksi, 
jotta tietoja voidaan arvioida Euroopan laajuisesti ja jotta parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
valtioiden, alueiden ja kuntien välillä voidaan tukea.

Valmistelija tukee myös komission ehdotuksessaan esittämää ajatusta siitä, että tietoja 
käytettäisiin erilaisten indikaattorien luomiseen. Komission demografista haavoittuvuutta 
koskeva indeksi (Demography Vulnerability Index) voisi olla tällainen indikaattori. Edellä 
mainitussa mietinnössään parlamentti vaatii myös, että kyseinen indeksi laaditaan 
säännöllisesti, jotta saadaan selville, mihin Euroopan alueisiin väestörakenteen muutos 
vaikuttaa erityisesti.

Valmistelija tukeekin pääosin komission ehdotusta, joka koostuu lähinnä määritelmistä ja 
täytäntöönpanosäännöistä. Tiettyjen alueiden huoli siitä, että väestölukujen kerääminen 
vakinaisen asuinpaikan mukaan olisi liian työlästä (2 artiklan d alakohdan i ja ii alakohdat), ei 
ole enää ajankohtainen, sillä 3 artiklan 1 kohta mahdollistaa nyt myös tietojen toimittamisen 
"mahdollisimman tarkasti".

Tarkistukset tähtäävätkin ennen kaikkea alueiden roolin vahvistamiseen tässä prosessissa ja 
sen vaatimuksen täyttämisessä, että myös alueelliset (saatavilla olevat) väestötiedot 
välitettäisiin Eurostatille, jotta olisi mahdollista tutkia myös alueiden väestörakenteen 
muuttumisen eroja. Koska toimitettavien tietojen laajuutta tai toimitusten tiheyttä ei määritellä 
tekstissä, pitää tässä yhteydessä mainita, ettei tilastoviranomaisille saa asettaa kohtuuttomia 
taloudellisia tai hallinnollisia rasitteita.

Lisäksi valmistelija muistuttaa, että tietojen toimittamisessa pitää ottaa huomioon 
henkilötietojen suojaamisen välttämättömyys.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komissio on jo kehitellyt ajatusta 
Euroopan alueiden demografisten 
tilastotietojen arvioimiseksi "demografista 
haavoittuvuutta koskevalla indeksillä", 
joka perustuu 65-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien arvioituun osuuteen 
kokonaisväestöstä, työikäisten osuuteen 
kokonaisväestöstä ja väestön vähenemisen 
asteeseen vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

"Demografista haavoittuvuutta koskeva indeksi", joka esiteltiin ensimmäisen kerran 
komission yksiköiden alueiden tulevien haasteiden arviota koskevassa valmisteluasiakirjassa 
"Regions 2020: an assessment of future challenges for EU regions", osoittaa, kuinka 
väestörakenteen muutos vaikuttaa eri alueisiin. Parlamentti painotti väestörakenteen 
muutosta ja sen vaikutuksia EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan käsitelleessä valiokunta-
aloitteisessa mietinnössään (2010/2157(INI)), että tämä indikaattori on hyödyllinen ja sitä 
tulisi kehittää edelleen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kansallisten ja Euroopan 
tilastoviranomaisten olisi Euroopan 
tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja 
levittäessään otettava huomioon Euroopan 
tilastoja koskevissa käytännesäännöissä 
vahvistetut periaatteet sellaisina kuin 
Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä 

(13) Kansallisten, Euroopan ja soveltuvin 
osin alueellisten tilastoviranomaisten olisi 
Euroopan tilastoja kehittäessään, 
tuottaessaan ja levittäessään otettava 
huomioon Euroopan tilastoja koskevissa 
käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet 
sellaisina kuin Euroopan tilastojärjestelmää 
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komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 
tarkistanut ja saattanut ajan tasalle.

käsittelevä komitea on ne 28 päivänä 
syyskuuta 2011 tarkistanut ja saattanut ajan 
tasalle.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltiossa alueelliset tilastoviranomaiset kokoavat tilastot. Näiden 
viranomaisten olisi noudatettava samaa periaatetta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun alueelliset viranomaiset 
toimittavat tilastotietoja kansalliselle 
tasolle, pitää jäsenvaltioiden välittää 
nämä tiedot komissiolle (Eurostat), jotta 
on mahdollista saada tarkempi kuva 
unionin demografisesta tilanteesta.

Or. en

Perustelu

Demografiset muutokset vaikuttavat alueisiin monilla eri tavoilla. Jäsenvaltioiden sisällä on 
suuria eroja, minkä vuoksi kehityksen vertaaminen voisi olla kansallisen tason lisäksi 
hyödyllistä myös alueellisella tasolla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen jaotteluun liittyvät 
yhdenmukaiset edellytykset sekä tietojen 
toimittamisen tiheys, määräajat ja 
tarkistukset hyväksytään 9 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 

4. Komissio antaa
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään edellä olevassa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen jaotteluun 
liittyvät yhdenmukaiset edellytykset sekä 
tietojen toimittamisen tiheys, määräajat ja 
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mukaisesti. tarkistukset. Täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Yhdenmukaisten edellytysten 
olisi aiheutettava kansallisille tai 
alueellisille tilastoviranomaisille 
mahdollisimman vähän ylimääräistä 
taloudellista tai hallinnollista rasitetta.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksessa ei säädetä tietojen toimittamisen tiheydestä, pitää varmistaa, ettei 
viranomaisia pakoteta toimittamaan tietoa niin usein, ettei se ole enää realistista tai 
odotettavissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietojen toimittaminen pitää tehdä 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun asetuksen (EY) 
N:o xxx/xxxx ... (yleinen tietosuoja-
asetus) säännösten ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen suojelu mainitaan johdanto-osan 14 kappaleessa, mutta se pitäisi toistaa 
tässä kohtaa, sillä se on erittäin tärkeä asia tilastotietoja käsiteltäessä.


