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LIITE
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 99/2013 liite seuraavasti:
1)

Muutetaan kohta ”I. Tilastotuotokset” seuraavasti:
a)

Korvataan kohdassa ”Tavoite 1.1.1” ensimmäinen kappale seuraavasti:

”Tuotetaan korkealaatuisia tilastotietoja, joiden olisi oltava saatavilla oikea-aikaisesti
talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa varten, jotta voidaan seurata Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanoa. Uusien indikaattoreiden on perustuttava mahdollisimman pitkälle
saatavilla olevaan tilastotietoon.”
b)

Korvataan kohdassa ”Tavoite 1.2.1" toinen luetelmakohta seuraavasti:

”— tuotetaan tilastomateriaalia vakaus- ja kasvusopimuksen tehostamiseksi ja pyritään
erityisesti tuottamaan ja tarjoamaan korkealaatuisia tilastoja julkisen talouden alijäämästä ja
velasta;”
c)

Korvataan kohdassa ”Tavoite 1.3.1” kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”— analysoidaan globaalit arvoketjut, mahdollisesti soveltuvien panos-/tuotostaulukoiden
avulla, sekä ulkomaankauppa- ja yritystilastot, mukaan lukien mikrotietojen linkittäminen.
Sisällytetään nämä tuotokset osaksi unionin edun mukaisia kansainvälisiä aloitteita; ja”
d)

Korvataan kohta 2 seuraavasti:

”2. Tilinpitopuitteet
Komission 20 päivänä elokuuta 2009 antama tiedonanto ”BKT ja muut indikaattorit:
Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa” sekä talouden suorituskyvyn ja sosiaalisen
edistyksen mittaamista käsittelevän Stiglitzin, Senin ja Fitoussin raportin julkistaminen ovat
antaneet uutta puhtia ESS:n keskeisen haasteen ratkaisemiseen: miten saadaan monialaisista
kysymyksistä parempia ja yhdennetympiä tilastoja, jotka kuvaavat monimutkaisia sosiaalisia,
taloudellisia ja ympäristöilmiöitä laajemmin kuin perinteiset taloudellisen tuotoksen mittarit.
BKT:tä ja muita indikaattoreita koskevaan tiedonantoon liittyvä työ keskittyy ESS:n
yhteydessä kolmeen painopistealaan: kotitalousalan tilastot ja sellaiset tilastot, joilla mitataan
tulonjakoa, kulutusta ja vaurautta, tilastot, joilla mitataan elämänlaatua moniulotteisella
tavalla, sekä tilastot, joilla mitataan ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Lisäpontta
antavat vuonna 2015 hyväksytyt uudet maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet.
Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä (EKT) tarjoaa kaikille
taloustilastoille yhdennetyt ja yhdenmukaiset puitteet, joita olisi täydennettävä muilla
indikaattoreilla, jotta voidaan tuottaa kattavampia tietoja toimintapoliittista ja muuta
päätöksentekoa varten. EKT 2010:n täysimääräistä täytäntöönpanoa tuetaan arvioimalla laatua
ja vaatimustenmukaisuutta säännöllisesti ottaen huomioon poikkeusten vaiheittainen
päättyminen vuoteen 2020 mennessä, mikä parantaa indikaattoreiden ajantasaisuutta ja
saatavuutta entisestään.”
e)

Muutetaan kohta ”Tavoite 2.1.1” seuraavasti:
i) Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”— lujitetaan yhteyksiä kansantalouden tilinpitoon sosiaalisen suojelun, terveydenhuollon ja
koulutuksen alalla;”
ii) Lisätään kaksi uutta luetelmakohtaa viidennen luetelmakohdan jälkeen
seuraavasti:
”— kehitetään ajantasaisia sosiaalisia indikaattoreita, mukaan lukien edistyneet tekniikat
lyhyen aikavälin ennusteita ja pika-arvioita varten;
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— tuetaan makrotaloustietojen kansainvälistä vaihtoa, jotta voidaan vähentää tietojen
tuottajien rasitetta sekä parantaa vertailukelpoisten ja johdonmukaisten tietojen saatavuutta
käyttäjien kannalta;”
f)

Korvataan kohdassa ”Tavoite 2.1.2” viimeinen luetelmakohta seuraavasti:

”— asetetaan saataville ja laajennetaan asuntojen hintoja koskevia yhdenmukaistettuja
tilastotietoja kaikkien jäsenvaltioiden osalta.”
g)

Korvataan kohdassa ”Tavoite 2.2.1” luetelmakohdat seuraavasti:

”— kehitetään ympäristötilejä koskeva yhdenmukainen järjestelmä kansantalouden tilinpidon
”satelliittitileinä”. Tilit tarjoavat tietoa ilmakehään joutuvista päästöistä, energiankulutuksesta,
luonnonvarojen
virroista,
raaka-aineiden
kaupasta,
ympäristöverotuksesta
ja
ympäristönsuojeluun liittyvistä menoista, sekä mahdollisesti vihreästä kasvusta ja ympäristöä
säästävistä hankinnoista;
— kehitetään kokeellista ekosysteemitilinpitoa;
— kehitetään ilmastonmuutokseen liittyviä tilastoja, mukaan lukien tilastot, jotka ovat
merkityksellisiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta; ja
— kehitetään indikaattoreita, joilla mitataan ”ympäristöjalanjälkeä”.”
h)

Muutetaan kohta ”Tavoite 3.1.1” seuraavasti:
i) Korvataan ensimmäinen kappale seuraavasti:

”Lisätään tilastojen tuotantoprosessin tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Koska Lissabonin
sopimuksessa kehotetaan parantamaan sääntelyä, yritystilastoja koskevaa lainsäädäntöä on
tarpeen virtaviivaistaa. Tässä yhteydessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tietojen
tuottajien resurssien rajallisuus ja vastaajien kokonaisrasite sääntelyn toimivuutta ja
tuloksellisuutta koskevan komission ohjelman (REFIT) mukaisesti. Tuotetaan korkealaatuisia
tilastoja keskeisistä aloista, joilla yritykset ovat avainasemassa. Tällaisia aloja ovat
esimerkiksi yritystilastot, lyhyen aikavälin indikaattorit, yritysten investoinnit henkiseen
pääomaan ja osaamiseen, kansainväliset liiketoimet, globalisaatio, sisämarkkinoiden seuranta,
T&K ja innovointi sekä matkailu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tietojen saatavuuteen
korkean lisäarvon teollisuus- ja palvelualoista, erityisesti vihreän talouden, digitaalitalouden
ja yhteisötalouden (kuten terveydenhuolto ja koulutus) aloista.”
ii) Korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
”— käytetään uudelleen tilastojärjestelmässä tai yhteiskunnassa saatavilla olevia tietoja,
luodaan yhteinen oikeusperusta kaikille yrityksiin liittyville tilastotiedoille sekä kehitetään
yhteinen infrastruktuuri ja yhteisiä työkaluja;”
i)

Muutetaan kohta ”Tavoite 3.2.1” seuraavasti:
i) Korvataan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

”— toteutetaan työohjelmaan sisältyviä toimia muuttoliiketilastojen ottamiseksi huomioon
pitäen silmällä uusia haasteita, erityisesti kansainvälistä kehitystä;”
ii) Lisätään uusi luetelmakohta seitsemännen luetelmakohdan jälkeen
seuraavasti:
"— tarjotaan väestöennusteita vuosittaisine päivityksineen;”
j)
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Korvataan kohdassa 3.3 kolmas kappale seuraavasti:
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”Maatalous on edelleen tärkeä politiikan ala unionissa. Yhteisessä maatalouspolitiikassa
korostetaan tarvetta saavuttaa sen päätavoitteet eli kestävä elintarviketuotanto,
luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet sekä tasapainoinen aluekehitys. Painopiste
asetetaan ympäristökysymyksiin, biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin,
talouteen, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä sosiaalisiin kysymyksiin.”
k)

Muutetaan kohta ”Tavoite 1.3.3” seuraavasti:
i) Korvataan ensimmäinen kappale seuraavasti:

”Edistetään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa käyttämällä paikkatietoa joustavammin ja
laajemmin yhdessä sosiaali-, talous- ja ympäristötilastotietojen kanssa alueiden, alueellisten
typologioiden, kaupunkien ja kaupungistumisasteen osalta.”
ii) Lisätään kaksi uutta luetelmakohtaa seuraavasti:
”— otetaan käyttöön maankäyttöä ja maanpeitettä koskevat tilastot (LUCAS);
— koordinoidaan tilastotiedot alueista, alueellisista typologioista, kaupungeista ja
kaupungistumisasteesta.”
l)

Muutetaan kohta ”Tavoite 3.3.3” seuraavasti:
i) Lisätään toinen kappale seuraavasti:

”Euroopan energiaunionia koskevan komission painopisteen mukaisesti erityistä huomiota
kiinnitetään tilastoihin, jotka koskevat energiankulutusta, energiatehokkuutta, uusiutuvia
energialähteitä, energiariippuvuutta ja toimitusvarmuutta. Energiatilastoilla on tarkoitus myös
tukea vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, joilla pyritään tekemään
unionin taloudesta ja energiajärjestelmästä kilpailukykyisempi, turvallisempi ja kestävämpi.”
ii) Lisätään uusi luetelmakohta seuraavasti:
”— energiariippuvuutta ja toimitusvarmuutta koskevia tilastoja.”
2)

Muutetaan kohta ”II. Euroopan tilastojen tuotantotavat” seuraavasti:
a)

Korvataan ensimmäinen kappale seuraavasti:

”ESS:llä on tällä hetkellä ratkaistavanaan useita haasteita: odotukset Euroopan tilastojen
laajuudesta, laadusta ja vertailukelpoisuudesta ovat yhä korkeammalla; globalisaation myötä
yleisestä tilanteesta on tullut aiempaa monimutkaisempi, mikä olisi voitava ottaa huomioon
virallisissa tilastoissa, mistä puolestaan aiheutuu menettelyllisiä haasteita; yhä parempi
tietojen saatavuus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden
parantaa virallisten tilastojen ajantasaisuutta ja merkityksellisyyttä sekä vähentää
vastaustaakkaa. Näihin haasteisiin vastaamiseksi Euroopan tilastojärjestelmässä toteutetaan
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvat vuoden 2020 strategiset tavoitteet asteittain,
jotta saadaan laatu- ja tehokkuusetuja, seuraavasti:

FI

–

osallistutaan aktiivisesti säännölliseen vuoropuheluun käyttäjien kanssa, jotta voidaan
ymmärtää paremmin käyttäjien tarpeet, ottaen huomioon, että eri käyttäjäryhmillä on
erilaisia tarpeita, joihin on vastattava oikealla tavalla;

–

tarjotaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sekä sovelletaan laatulähestymistapaa
ESS:n johtamiseen, organisointiin ja hallinnointiin;

–

käytetään tilastotuotteiden ja -palvelujen perustana sekä perinteisiä tutkimuksia että
uudempia tietolähteitä, mukaan lukien hallinnolliset tiedot, paikkatiedot ja
mahdollisuuksien mukaan massadata. Avataan mahdollisuuksia saada käyttöön uusia
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tietolähteitä, luodaan menetelmiä ja otetaan käyttöön soveltuvia tekniikoita, jotta uusia
tietolähteitä voidaan käyttää Euroopan tilastojen tuottamiseen luotettavalla tavalla;
–

tehostetaan tilastojen tuotantoa paitsi lisäämällä edelleen tietojen, kokemusten ja
menetelmien vaihtoa myös jakamalla välineitä, tietoja, palveluita ja resursseja, jos
tarpeen. Yhteisenä viitekehyksenä toimii organisaatioarkkitehtuuri, ja yhteistyö
perustuu sovittuihin standardeihin ja yhteisiin osiin teknologia- ja
tilastoinfrastruktuurissa;

–

otetaan käyttöön Euroopan tilastojen levitysstrategia, joka on riittävän joustava uusiin
tekniikoihin mukautumiseksi, antaa suuntaa datavallankumouksen aikakaudella ja
toimii luotettavana demokratian pilarina.”
b)

Korvataan kohdan ”Tavoite 1.1” ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”— otetaan käyttöön uusi integroitu, tehokas ja tarkoituksenmukainen laatumekanismi, joka
perustuu käytännesääntöihin ja ESS:n laadunvarmistuskehykseen.
Arvioidaan käytännesääntöjen noudattamista;”
c)

Korvataan kohdan ”Tavoite 3.1” viides luetelmakohta seuraavasti:

”— sovelletaan eurooppalaista lähestymistapaa tilastoihin, jotta voidaan vastata nopeasti
poliittisiin tarpeisiin tietyissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa. Kehitetään tässä
yhteydessä menetelmiä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevaa tutkimusta varten, joka
toteutetaan aluksi yksittäisenä tutkimuksena, tarkoituksena mahdollistaa erilaisten
merkityksellisten tiedonkeruiden jatkuva sarja EU:n sosiaalitutkimuksen puitteissa
eurooppalaisen tilastolähestymistavan pohjalta;”
d)

Lisätään kohtaan ”Tavoite 4.1” uusi luetelmakohta seuraavasti:

”— yksilöidään nykyisiä ja tulevia tietovaatimuksia, jotta voidaan tarjota loppukäyttäjille
monikäyttöisiä ja räätälöityjä tuotteita, palveluja ja tietovarastoja;”
e)
Lisätään kohtaan ”Tavoite
luetelmakohdan jälkeen seuraavasti:

5.1”

uusi

luetelmakohta

kolmannen

”— analysoidaan tietojenkäsittelytieteeseen liittyvän uuden osaamisen tarvetta ja otetaan tämä
huomioon koulutusohjelmissa;”
3)

Muutetaan kohta ”III. Kumppanuus” seuraavasti:

a)
Lisätään kohtaan ”Tavoite
luetelmakohdan jälkeen seuraavasti:

1.4”

kolme

luetelmakohtaa

neljännen

”— lisätään unionin kansalaisten tietoisuutta virallisten tilastojen merkityksestä ja siitä, että
ne on tärkeää välittää kaikille sidosryhmille, juhlistamalla Euroopan tilastopäivää 20 päivänä
lokakuuta kunakin vuonna;
— levitetään merkityksellisiä tilastotietoja, jotta voidaan
naapuruuspolitiikkaa ja asiaa koskevia assosiaatiosopimuksia;

tukea

Euroopan

— edistetään eurooppalaisia arvoja ja aloitteita, kuten Euroopan tilastoja koskevia
käytännesääntöjä,
laadunvarmistuspuitteita
sekä
standardointija
yhdenmukaistamislähestymistapoja kolmansien maiden ja alueiden yhteydessä;”
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