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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tilasto-
ohjelmasta vuosiksi 2008–2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0687)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0427/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan 
sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot 
(A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
6 artiklan 1 kohta

1. Komissio laatii ja esittää tilasto-
ohjelmakomitealle ohjelman kolmannen 
täytäntöönpanovuoden kuluessa 
välikertomuksen ohjelman edistymisestä.

1. Komissio laatii ja esittää tilasto-
ohjelmakomitealle ja Euroopan 
parlamentille ohjelman kolmannen 
täytäntöönpanovuoden kuluessa 
välikertomuksen ohjelman edistymisestä. 
Kertomuksessa
a) annetaan tarvittaessa komission 
ehdotus yhteisön tilasto-ohjelman 
tuotantosyklin saattamisesta Euroopan 
parlamentin vaalisyklin mukaiseksi 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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vuoteen 2014 mennessä ja EY:n 
perustamissopimuksen mahdollisten 
muutosten mukaiseksi; 
b) esitetään analyysi vaikutuksista, joita 
ehdotuksilla hallinnollisen taakan 
vähentämisestä – erityisesti Intrastat-
tietojen toimittamisen osalta – olisi pk-
yritysten kilpailukykyyn, sen mukaisesti, 
mitä komission tiedonannossa ehdotetaan 
vastaustaakan vähentämisestä, 
yksinkertaistamisesta ja yhteisön tilastoja 
koskevien prioriteettien asettamisesta;
c) kiinnitetään suunnitellun 
uudelleentarkastelun osana erityistä 
huomiota tarvittaviin 
tietokokonaisuuksiin, välineisiin ja 
menetelmiin, joiden avulla voidaan 
tuottaa puolueettomia ja objektiivisia 
analyyseja sosiaalisista ja taloudellisista 
vaikutuksista jatkuvaa seurantaa ja 
uudelleentarkastelua tarvitsevilla 
merkityksellisillä alueilla, joita ovat muun 
muassa rahoitusnäkymät, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY1, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, palveluista 
sisämarkkinoilla täytäntöönpano, 
yhteinen maatalouspolitiikka ja vakaus-
ja kasvusopimus; 
d) uudet politiikan alueet, kuten 
innovaatio, energia, siirtolaisuus ja 
verotietojen toimittaminen olisi 
sisällytettävä vuodeksi 2010 suunniteltuun 
tilastoja koskevaan 
uudelleentarkasteluun, jotta voidaan 
tuottaa puolueettomia, objektiivisia 
tietoja, joita voidaan käyttää kehityksen 
arvioimiseen kyseisillä uusilla alueilla;
e) olisi myös arvioitava asianmukaisesti 
ohjelman toteuttamiseen sekä 
jäsenvaltioiden institutionaalisiin 
valmiuksiin liittyvän taloudellisen taakan 
jakamista EU:n ja jäsenvaltioiden 
talousarvioiden välillä, ottaen huomioon 
vuosina 2004 ja 2007 Euroopan unioniin 
liittyneiden jäsenvaltioiden edut. 
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PERUSTELUT

1. TAUSTA

Ehdotus viisivuotiseksi ohjelmaksi vuosille 2008–2012 on Eurostatin laatima seitsemäs 
keskipitkän aikavälin työohjelma. Ohjelmien tavoitteena on ollut antaa yleiskuva 
ohjelmakaudelle suunnitelluista strategioista, prioriteeteista ja työskentelysuunnitelmista. 
Nykyinen suunnitelma, joka koskee vuosia 2003–2007, käynnistettiin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston 16. joulukuuta 2002 antamalla päätöksellä 2367/2002/EY. Viisivuotisen 
ohjelman tukena ovat vuotuiset ohjelmat, joissa esitetään yksityiskohtaisemmin kunkin 
vuoden työlle asetetut tavoitteet.

Yhteisön tilasto-ohjelmasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 edellytetään, 
että laaditaan yhteisön tilasto-ohjelma, "jossa määritellään lähestymistavat, pääasialliset alat 
ja suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteet enintään viiden vuoden ajaksi".

Päätösehdotusta käsitellään nyt yhteispäätösmenettelyllä Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 285 artiklan mukaisesti.

2. OHJELMAN ESITTELY

Komission ehdotuksen perusteluosassa on ohjelmaa koskevia yleisiä huomioita. Asiakirja on 
järjestetty samaan tapaan kuin aikaisemmat parlamentin käsiteltäväksi annetut ohjelmat ja 
siinä on seuraavat elementit:

(a) Perustelut

Ehdotuksen tausta

(b) Säädös

Oikeudellisen kehyksen oleelliset osatekijät

(c) Liite I: Lähestymistavat

Painopistealueet ja tapa, jolla komissio aikoo hallinnoida vuosittaisia toimintaohjelmia

(d) Liite II: Tavoitteet ja toimet

Monialaisia tilastotoimia, jotka tukevat yhteisön politiikan yleisiä prioriteetteja, koskevan 
kappaleen jälkeen on kuvaus kertomuksessa ehdotetusta tilastotyöstä perustamissopimuksen 
kussakin 20 "osastossa". Kunkin "osaston" kohdalla tehtävä työ on esitetty otsikoilla 
oikeudellinen kehys, nykytilanne ja tärkeimmät aloitteet vuosiksi 2008–2012.
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(e) Rahoitusselvitys

Rahoitusselvityksessä on taulukon muodossa esitetty yhteenveto ohjelman tärkeimmistä 
näkökohdista ja ehdotus määrärahojen jaosta vuosittain ja tyypeittäin. Tähän liittyy teksti, 
jossa käsitellään muun muassa seurantaa ja arviointia sekä petosten vastaisia toimia. 

3. Esittelijän kommentit

Yleisesti ottaen esittelijä tukee komission ehdotuksia. Hän ehdottaa kuitenkin tarkistuksia:

Neuvoston asetuksen 322/19971 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tilasto-
ohjelman kesto saa olla enintään viisi vuotta. Nykyisin yhteisön tilasto-ohjelman tuotantosykli 
ei seuraa Euroopan parlamentin eikä komission lainsäädäntösykliä. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että osana vuodeksi 2010 suunniteltua uudelleen tarkastelua, niin kuin se on kuvattu 
neuvoston asetuksessa 322/1997, komissio esittää ehdotuksia näiden kahden syklin 
yhteensovittamisesta vuodesta 2014. Tämä ehdotus noudattaa Euroopan parlamentin toivetta 
lainsäädäntösyklin yhteensovittamisesta talousarviosyklin kanssa. 

On tarpeen varmistaa, että yhteisön tilasto-ohjelmalla tuotetut monimutkaiset tilastotiedot 
pysyvät merkityksellisinä ja johdonmukaisina, ja että tietojen keruuseen liittyvä byrokratia ei 
muodostu hallinnolliseksi taakaksi etenkään pk-yrityksille. Se olisi Lissabonin strategian 
vastaista ja jäsenvaltioiden sopimaa yleistä pyrkimystä vähentää byrokratiaa 25 prosentilla. 
On välttämätöntä, että komission tiedonannossa esitetyt ehdotukset vastaustaakan 
vähentämisestä, yksinkertaistamisesta ja tilastoalan prioriteettien asettamisesta pannaan 
täytäntöön riittävän ajoissa. Sen vuoksi ehdotetaan, että vuodeksi 2010 suunnitellussa 
uudelleentarkastelussa arvioidaan kilpailuvaikutukset, joita pk-yritykset saavat tilastoihin 
liittyvän hallinnollisen taakan vähentämisestä (KOM(2006)0693) erityisesti Intrastat-tietojen 
toimittamisen osalta.

Esittelijän muita havaintoja:

Ottaen huomioon EU:n huippukokouksessa 2005 sovittu aikomus ratkaista perustuslakia 
koskeva umpikuja kesäkuuhun 2009 mennessä on välttämätöntä, että kolmannen 
täytäntöönpanovuoden kohdalla vuonna 2010 tehtävän uudelleentarkastelun yhteydessä 
mukautetaan liitteen II tehtäväluettelon (osasto) alakohtaista jaottelua, joka nykyisin perustuu 
Nizzan sopimukseen.

NACE 2 korvataan NACE 1:llä vuoteen 2008 mennessä. Kansalliset tilastoviranomaiset eivät 
kuitenkaan pane sitä täysimääräisesti täytäntöön ennen vuotta 2011. Järjestelmien 
rinnakkainen käyttö on budjettitaakka kansallisille tilastoviranomaisille siihen asti, kunnes on 
saavutettu yhtenäinen ja johdonmukainen tilastolaskentajärjestelmä. Rinnakkaisten 
järjestelmien toiminta tulee erittäin kalliiksi varsinkin uusille jäsenvaltioille.

Osana vuoden 2010 uudelleentarkastelua komission olisi käsiteltävä kysymystä tarvittavista 
tietokokonaisuuksista, välineistä ja menetelmistä, joiden avulla voidaan tuottaa puolueettomia 
ja objektiivisia analyyseja sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista jatkuvaa seurantaa ja 

  
1 EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.
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uudelleentarkastelua tarvitsevilla merkityksellisillä alueilla, joita ovat muun muassa 
rahoitusnäkymät, palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin asianmukainen 
täytäntöönpano ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistus.

Vuoden 2010 uudelleentarkastelun on tuotettava yksityiskohtainen analyysi ohjelmaan 
liittyvän taakan jakamisesta EU:n ja jäsenvaltioiden talousarvioiden välillä erityisesti 
äskettäin liittyneiden valtioiden kohdalla.

Uudet politiikan alueet, kuten innovaatio, energia, siirtolaisuus ja verotietojen toimittaminen 
olisi sisällytettävä vuodeksi 2010 suunniteltuun tilastoja koskevaan uudelleentarkasteluun, 
jotta voidaan tuottaa puolueettomia ja objektiivisia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää 
kehityksen arvioimiseen kyseisillä uusilla alueilla.


