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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag forsøger at regulere fremskaffelsen og harmoniseringen af befolkningsdata i 
medlemsstaterne. Dette omfatter oprettelse af en fælles ramme for systematisk fremstilling af 
europæiske statistikker om demografi, der regulerer indsamling, behandling og videresendelse 
af statistikker om befolkningen og livsforhold.

Ordføreren udtrykker tilfredshed med ønsket om standardiserede og således sammenlignelige 
statistikker om demografi på europæisk plan. De demografiske udfordringer er i stadig 
stigning og spiller en stadig vigtigere rolle for udviklingen af EU. Kun hvis der findes 
statistikker om dette emne, kan der laves pålidelige sammenligninger, hvoraf der kan drages 
konklusioner og politikker.

Ordføreren har allerede understreget betydningen af dette spørgsmål i sin initiativbetænkning 
om demografiske forandringer og konsekvenserne for EU's fremtidige
samhørighedspolitik (2010/2157(INI)). Denne initiativbetænkning opfordrer til, at de 
demografiske tendenser i regionerne medtages i statistikkerne. Den anmoder også om, at 
lokale, regionale og nationale databaser om demografiske tendenser bliver gjort 
sammenlignelige, således at data kan evalueres på europæisk plan og udvekslingen af bedste 
praksis mellem lande, regioner og kommuner kan fremmes.

Kommissionens idé i dette forslag med at bruge de indsamlede data til at oprette indikatorer 
af forskellig art støttes af ordføreren. Kommissionens “Demography Vulnerability Index” kan 
udgøre en sådan indikator. I ovennævnte betænkning havde Parlamentet allerede anmodet om, 
at dette indeks skulle udarbejdes regelmæssigt for at gøre det klart, hvilke regioner i Europa 
der er specielt udsat for demografiske forandringer.

Ordføreren går således i det væsentlige ind for Kommissionens forslag, som først og 
fremmest består af definitioner og gennemførelsesbestemmelser. Visse regioners bekymring 
for, at indsamlingen af befolkningstal baseret på den sædvanlige bopæl skulle være for dyr 
(artikel 2, litra d) i og ii), er blevet klaret, eftersom artikel 3.1 nu også tillader en "bedst mulig 
tilnærmet værdi".

Ændringsforslagene er således hovedsagelig fokuseret på regionernes rolle i denne procedure, 
herunder kravet om, at regionale demografiske statistikker (hvis de foreligger) fremsendes til 
Eurostat, således at regionale forskelle i demografiske tendenser kan registreres. Da teksten 
ikke angiver mængden af data, og hvor hyppigt de skal indberettes, skal det her understreges, 
at de statistiske myndigheder ikke bør stilles over for urimelige finansielle og administrative 
hindringer.

Til sidst foreslår ordføreren, at der indføjes en henvisning til behovet for at beskytte 
personoplysninger, når der indsendes data.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
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som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Årlige statistiske data om demografi er 
af grundlæggende betydning for analyse og 
udformning af en lang række politikker, 
navnlig for så vidt angår sociale og
økonomiske spørgsmål, på nationalt og 
regionalt plan. Befolkningsstatistik er en 
vigtig fællesnævner for en lang række 
politikindikatorer.

(8) Årlige statistiske data om demografi er 
af grundlæggende betydning for analyse og 
udformning af en lang række politikker, 
navnlig for så vidt angår sociale,
økonomiske og territoriale spørgsmål, på 
nationalt og regionalt plan. 
Befolkningsstatistik er en vigtig 
fællesnævner for en lang række 
politikindikatorer, især i forbindelse med 
undersøgelse af alvorlige og vedvarende 
demografiske ulemper i visse af Unionens 
regioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Med "Demography Vulnerability 
Index" (“demografisk 
sårbarhedsindeks") – et indeks, der er 
baseret på den anslåede andel af folk i en 
alder af 65 eller derover af den samlede 
befolkning, andel af arbejdsalderen i den 
samlede befolkning og 
befolkningsnedgang i 2020 – har 
Kommissionen allerede udarbejdet idéer 
med henblik på at evaluere statistiske data 
om demografi i Unionens regioner.

Begrundelse

"Demography Vulnerability Index", der første gang blev anvendt i Kommissionens 
arbejdsdokument med titlen "Regioner 2020: en vurdering af kommende udfordringer for 
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EU's regioner" viser, hvor forskelligt regionerne er påvirket af demografiske forandringer. I 
sin betænkning om demografiske forandringer og konsekvenserne for EU's fremtidige 
samhørighedspolitik ((2010/2157(INI)) har Europa-Parlamentet understreget, at denne 
indikator er nyttig og burde udbygges yderligere.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at kunne foretage et skøn over den 
samlede befolkning inden for rammerne af 
Det Europæiske Nationalregnskabssystem 
(ENS) er det af afgørende betydning at 
råde over demografiske statistikker om 
befolkning.

(9) For at kunne foretage et skøn over den 
samlede befolkning inden for rammerne af 
Det Europæiske Nationalregnskabssystem 
(ENS) er det af afgørende betydning at 
råde over demografiske statistikker om 
befolkning. Ajourføring og behandling af 
data udgør vigtige elementer for 
udarbejdelsen af statistikker på europæisk 
plan.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre kvaliteten og navnlig 
sammenligneligheden af dataene fra 
medlemsstaterne og for at kunne udarbejde 
pålidelige oversigter på EU-plan, bør 
dataene være baseret på samme begreber 
og vedrøre den samme referencedato eller 
referenceperiode.

(10) Det har vist sig, at de statistiske data, 
der indberettes af medlemsstaterne, ikke 
altid er indsamlet efter de samme metoder. 
For at sikre kvaliteten og navnlig 
sammenligneligheden af dataene fra 
medlemsstaterne og for at kunne udarbejde 
pålidelige oversigter på EU-plan, bør 
dataene følgelig være baseret på samme 
begreber og vedrøre den samme 
referencedato eller referenceperiode.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ved udviklingen, udarbejdelsen og 
formidlingen af europæiske statistikker bør 
de nationale og europæiske statistiske 
myndigheder overholde de principper, der 
er fastsat i adfærdskodeksen for 
europæiske statistikker som revideret og 
ajourført af Udvalget for det Europæiske 
Statistiske System den 28. september 2011.

(13) Ved udviklingen, udarbejdelsen og 
formidlingen af europæiske statistikker bør 
de nationale og europæiske statistiske 
myndigheder, og om nødvendigt 
myndigheder på regionalt plan, overholde 
de principper, der er fastsat i 
adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker som revideret og ajourført af 
Udvalget for det Europæiske Statistiske 
System den 28. september 2011.

Begrundelse

I visse medlemsstater indsamles statistikker af de regionale statistiske myndigheder. Disse 
burde følge samme principper.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) De samme kriterier bør gælde for de 
lokale og regionale myndigheder med 
lovgivningsbeføjelser, når de samarbejder 
om udvikling, udarbejdelse og formidling 
af europæiske statistikker.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "validerede data": data, der opfylder et 
sæt kvalitetskriterier for udarbejdelse af 
data, herunder al kontrol, der foretages 

h) "validerede data": statistiske data, der 
opfylder et sæt kvalitetskriterier for 
udarbejdelse af data, herunder al kontrol, 
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med hensyn til kvaliteten af de data, der 
skal offentliggøres, eller som allerede er 
offentliggjort.

der foretages med hensyn til kvaliteten af 
de data, der skal offentliggøres, eller som 
allerede er offentliggjort.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne leverer data til 
Kommissionen (Eurostat) om 
befolkningen, jf. artikel 2, litra c) og d), på 
referencetidspunktet.  Hvis 
omstændighederne i artikel 2, litra d), nr. i 
eller ii, ikke kan fastlægges, leverer 
medlemsstaterne statistiske data til 
Kommissionen (Eurostat) om befolkningen 
på deres lovlige eller registrerede bopæl på 
referencetidspunktet; i så fald gør de en 
forholdsmæssig indsats for at beregne data, 
der er den bedst mulige tilnærmede værdi 
for den til befolkning, som er defineret i 
artikel 2, litra c) og d).

1. Medlemsstaterne leverer statistiske data 
til Kommissionen (Eurostat) om 
befolkningen, jf. artikel 2, litra c) og d), på 
referencetidspunktet.  Hvis 
omstændighederne i artikel 2, litra d), nr. i 
eller ii, ikke kan fastlægges, leverer 
medlemsstaterne statistiske data til 
Kommissionen (Eurostat) om befolkningen 
på deres lovlige eller registrerede bopæl på 
referencetidspunktet; i så fald gør de en 
forholdsmæssig indsats for at beregne data, 
der er den bedst mulige tilnærmede værdi 
til de statistiske data for den befolkning, 
som er defineret i artikel 2, litra c) og d).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis statistiske data leveres til de 
nationale myndigheder af de regionale 
myndigheder, fremsender 
medlemsstaterne også disse data til 
Kommissionen (Eurostat) for at 
muliggøre en mere detaljeret oversigt over 
den demografiske situation i Unionen.

Begrundelse

Demografiske forandringer påvirker regionerne på forskellige måder. Der er store forskelle 
inden for medlemsstaterne, derfor kunne det være nyttigt ikke blot at sammenligne 
udviklingen på nationalt plan, men også på regionalt plan.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ensartede betingelser for opdelingen af 
de data, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt for 
hyppighed, frister og revisioner vedrørende 
data, vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 
artikel 9, stk. 2.

4. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger
ensartede betingelser for opdelingen af de 
data, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt for 
hyppighed, frister og revisioner vedrørende 
data. Disse gennemførelsesretsakter
vedtages i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 
artikel 9, stk. 2. Disse ensartede 
betingelser skal i videst muligt omfang 
ikke forårsage nogen yderligere 
budgetmæssig eller administrativ byrde 
for de nationale eller regionale statistiske 
myndigheder.

Begrundelse

Da forordningen ikke regulerer hyppigheden af data, er det nødvendigt at sikre, at 
myndighederne ikke tvinges til at aflevere data så hyppigt, at det er urealistisk eller ikke med 
rimelighed kan forventes.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af data gennemføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. xxx/xxxx af ... om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (generel forordning 
om databeskyttelse) såvel som artikel 8 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.
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Begrundelse

Beskyttelsen af personlige data nævnes i betragtning 14, men bør gentages her, da det er et 
vigtigt spørgsmål, når der oprettes statistiske data.
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