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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι η ρύθμιση της παροχής στοιχείων σχετικά με τον 
πληθυσμό και της εναρμόνισης των στοιχείων αυτών στα κράτη μέλη. Τούτο περιλαμβάνει τη 
θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή δημογραφικών στατιστικών στην 
ΕΕ, το οποίο ρυθμίζει τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των στατιστικών για τον 
πληθυσμό και των στατιστικών στοιχείων για τα φυσικά δημογραφικά συμβάντα.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει το στόχο για ενιαίες και, επομένως, συγκρίσιμες 
στατιστικές στον τομέα της δημογραφίας σε όλη την ΕΕ. Οι δημογραφικές προκλήσεις 
αυξάνονται και διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο για την εξέλιξη της ΕΕ. Μόνο 
εάν διατίθενται σχετικές στατιστικές μπορούν να γίνουν αξιόλογες συγκρίσεις, να εξαχθούν 
από αυτές συμπεράσματα και να αναπτυχθούν επιλογές δράσης.

Η συντάκτρια έχει επισημάνει τη σημασία του θέματος και στην έκθεση πρωτοβουλίας που 
συνέταξε σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο μέλλον της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ ((2010/2157(INI)). Η έκθεση πρωτοβουλίας περιλαμβάνει το 
αίτημα να αποτελέσουν οι δημογραφικές εξελίξεις στις περιφέρειες αντικείμενο στατιστικών 
μετρήσεων. Επιπλέον, ζητείται να καταστούν συγκρίσιμες οι τοπικές, περιφερειακές και 
εθνικές τράπεζες δεδομένων που αφορούν τις δημογραφικές εξελίξεις, ούτως ώστε τα 
δεδομένα αυτά να μπορούν να αξιολογηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και να 
ενισχυθούν οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών, περιφερειών και 
κοινοτήτων·

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την ιδέα της Επιτροπής στην εν λόγω πρόταση 
όσον αφορά την αξιοποίηση των στοιχείων για τη διαμόρφωση διαφόρων τύπων δεικτών. Ο 
«δείκτης δημογραφικής ευπάθειας» (Demography Vulnerability Index) της Επιτροπής μπορεί 
να αποτελέσει έναν τέτοιο δείκτη. Στην προαναφερθείσα έκθεσή του το Κοινοβούλιο έχει ήδη 
ζητήσει να υπολογίζεται τακτικά ο δείκτης αυτός, προκειμένου να καταδειχθεί ποιες 
περιφέρειες της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη δημογραφική αλλαγή.

Η συντάκτρια υποστηρίζει επί της αρχής την πρόταση της Επιτροπής, η οποία κατά κύριο 
λόγο περιλαμβάνει ορισμούς και κανόνες εφαρμογής. Εξαλείφεται η ανησυχία ορισμένων 
περιοχών ότι η συλλογή αριθμητικών στοιχείων για τον πληθυσμό σύμφωνα με τον τόπο 
συνήθους διαμονής είναι δαπανηρή (άρθρο 2 παράγραφος δ στοιχεία i και ii), καθώς το 
άρθρο 3.1 επιτρέπει πλέον στενότερη προσέγγιση.

Οι τροπολογίες εστιάζουν κυρίως στο ρόλο των περιφερειών σε αυτή τη διαδικασία, 
συμπεριλαμβάνοντας το αίτημα να διαβιβάζονται και οι περιφερειακές δημογραφικές 
στατιστικές (εφόσον υφίστανται) στη Eurostat, προκειμένου να μπορούν να καταδεικνύονται 
και οι περιφερειακές διαφορές στις δημογραφικές εξελίξεις. Δεδομένου ότι η πρόταση δεν 
προσδιορίζει τη συχνότητα και την ποσότητα των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται, 
πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι οι στατιστικές υπηρεσίες δεν πρέπει να επιβαρυνθούν με 
αδικαιολόγητα οικονομικά ή διοικητικά εμπόδια.

Παράλληλα, η συντάκτρια προτείνει να επισημαίνεται η ανάγκη προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή των στοιχείων.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη 
δημογραφία έχουν θεμελιώδη σημασία για 
τη μελέτη και τον ορισμό ευρύτερου 
φάσματος πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι 
στατιστικές για τον πληθυσμό είναι 
σημαντικός παρονομαστής για μεγάλο 
φάσμα δεικτών πολιτικής.

(8) Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη 
δημογραφία έχουν θεμελιώδη σημασία για 
τη μελέτη και τον ορισμό ευρύτερου 
φάσματος πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα κοινωνικά, οικονομικά και εδαφικά
θέματα, σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Οι στατιστικές για τον πληθυσμό 
είναι σημαντικός παρονομαστής για 
μεγάλο φάσμα δεικτών πολιτικής, ιδίως 
όσον αφορά τη διερεύνηση των σοβαρών 
και μόνιμων δημογραφικών 
μειονεκτημάτων ορισμένων περιφερειών 
της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Εισάγοντας τον «δείκτη 
δημογραφικής ευπάθειας», έναν δείκτη 
που βασίζεται στο κατ’ εκτίμηση μερίδιο 
των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 
συνολικό πληθυσμό, στο μερίδιο του 
ενεργού πληθυσμού στο συνολικό 
πληθυσμό και στη μείωση του πληθυσμού 
το 2020, η Επιτροπή έχει ήδη αναπτύξει 
ιδέες για την αξιολόγηση των 
στατιστικών στοιχείων στον τομέα της 
δημογραφίας στις περιφέρειες της 
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Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ο «δείκτης δημογραφικής ευπάθειας» δημιουργείται για πρώτη φορά στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020: μια αξιολόγηση των μελλοντικών 
προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» και φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται 
οι διαφορετικές περιφέρειες από τη δημογραφική αλλαγή. Στην έκθεση που εκπόνησε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στο μέλλον 
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ ((2010/2157(INI)) επισημαίνεται ότι ο δείκτης αυτός είναι 
χρήσιμος και θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι δημογραφικές στατιστικές για τον 
πληθυσμό αποτελούν ουσιαστική 
συνιστώσα για την εκτίμηση του 
συνολικού πληθυσμού στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών 
(ΕΣΛ).

(9) Οι δημογραφικές στατιστικές για τον 
πληθυσμό αποτελούν ουσιαστική 
συνιστώσα για την εκτίμηση του 
συνολικού πληθυσμού στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών 
(ΕΣΛ). Η επικαιροποίηση και η 
εκκαθάριση στοιχείων είναι οι 
σημαντικές κινήσεις για την εκπόνηση 
στατιστικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα, και 
ιδίως η συγκρισιμότητα, των στοιχείων 
που παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να 
υπάρξουν αξιόπιστες επισκοπήσεις σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να 
βασίζονται στις ίδιες έννοιες και να 
αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία ή 
περίοδο αναφοράς·

(10) Όπως αποδεικνύεται στην πράξη, τα 
στατιστικά στοιχεία που παρέχουν τα 
κράτη μέλη δεν συλλέγονται πάντοτε με 
την ίδια μεθοδολογία· συνεπώς για να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα, και ιδίως η 
συγκρισιμότητα, των στοιχείων που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να 
συντάσσονται αξιόπιστες επισκοπήσεις στο
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται πρέπει να 
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βασίζονται στις ίδιες έννοιες και να 
αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία ή 
περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι 
εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές 
που θεσπίζονται στον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε 
από την επιτροπή του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στις 28 
Σεπτεμβρίου 2011.

(13) Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και 
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι 
εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, 
και, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι σε 
περιφερειακό επίπεδο στατιστικές αρχές, 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές 
που θεσπίζονται στον κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, 
όπως αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε 
από την επιτροπή του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος στις 28 
Σεπτεμβρίου 2011.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι στατιστικές συλλέγονται από περιφερειακές στατιστικές υπηρεσίες. 
Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να τηρούν τις ίδιες αρχές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα ίδια κριτήρια πρέπει να ισχύουν 
για τις αρχές σε επίπεδο υποδιαιρέσεων 
του κράτους που έχουν νομοθετικές 
εξουσίες όταν συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των 
ευρωπαϊκών στατιστικών.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «επικυρωμένα στοιχεία»: στοιχεία που 
ικανοποιούν ένα σύνολο ποιοτικών 
κριτηρίων για την κατάρτιση στατιστικών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ελέγχων 
που έχουν γίνει ως προς την ποιότητα των 
στοιχείων που προορίζονται για 
δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευτεί.

η) «επικυρωμένα στοιχεία»: στατιστικά
στοιχεία που ικανοποιούν ένα σύνολο 
ποιοτικών κριτηρίων για την κατάρτιση 
στατιστικών, περιλαμβανομένων όλων των 
ελέγχων που έχουν γίνει ως προς την 
ποιότητα των στοιχείων που προορίζονται 
για δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευτεί.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στοιχεία για τον πληθυσμό 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ) κατά τον χρόνο αναφοράς. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά 
με τον πληθυσμό στον τόπο της νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας του κατά τον χρόνο 
αναφοράς· στην περίπτωση αυτή, 
καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες για 
να συνθέσουν στοιχεία που είναι όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στον πληθυσμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) τα στατιστικά στοιχεία για τον 
πληθυσμό στα οποία παραπέμπει το άρθρο 
2 στοιχεία γ) και δ) κατά τον χρόνο 
αναφοράς. Όταν δεν είναι δυνατό να 
αποδειχθεί ότι ισχύουν οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
σημείο i) ή ii), τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό στον 
τόπο της νόμιμης ή δηλωθείσας κατοικίας 
του κατά τον χρόνο αναφοράς· στην 
περίπτωση αυτή, καταβάλλουν τις δέουσες 
προσπάθειες για να υπολογίσουν στοιχεία 
που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα 
στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού στα 
οποία παραπέμπει το άρθρο 2 στοιχεία γ) 
και δ).
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Όταν τα στατιστικά στοιχεία 
παρέχονται στο εθνικό επίπεδο από 
περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν αυτά τα στοιχεία επίσης 
στην Επιτροπή (Eurostat), για να 
καθίσταται δυνατή μια πιο ενδελεχής 
επισκόπηση της δημογραφικής 
κατάστασης στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η δημογραφική αλλαγή επηρεάζει τις περιφέρειες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 
Υπάρχουν τεράστιες διαφορές εντός των κρατών μελών, επομένως θα ήταν σκόπιμο να γίνεται 
σύγκριση των εξελίξεων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενιαίοι όροι που αφορούν την
κατανομή των στοιχείων που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2, όπως και τη 
συχνότητα, τις προθεσμίες και τις 
αναθεωρήσεις των στοιχείων, εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις που ορίζουν τους ενιαίους όρους 
για την κατανομή των στοιχείων μνεία των 
οποίων γίνεται στις παραγράφους 1 και 2, 
όπως και τη συχνότητα, τις προθεσμίες και 
τις αναθεωρήσεις των στοιχείων. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης μνεία 
της οποίας γίνεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 2. Αυτοί οι ενιαίοι όροι δεν 
επιφέρουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 
πρόσθετη δημοσιονομική ή διοικητική 
επιβάρυνση στις εθνικές ή περιφερειακές 
στατιστικές αρχές.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν ρυθμίζει τη συχνότητα των στοιχείων, χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί ότι οι αρχές δεν εξαναγκάζονται να παρέχουν στοιχεία με συχνότητα η οποία να 
μην είναι ρεαλιστική ή να μην μπορεί να είναι εύλογα αναμενόμενη.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή στοιχείων διενεργείται 
τηρώντας τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxx/xxxx της ... για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων) καθώς και το 
άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Μνεία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται στην αιτιολογική σκέψη 
14 αλλά πρέπει να επαναληφθεί και σε αυτό το σημείο, διότι αποτελεί σημαντικό θέμα κατά την
εκπόνηση στατιστικών στοιχείων.
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