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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu siekiama valstybėse narėse reglamentuoti gyventojų duomenų teikimą ir 
derinimą. Tam reikia nustatyti bendrus sistemingo Europos demografinės statistikos rengimo 
principus, kuriuos taikant būtų reguliuojami gyventojų statistikos ir natūralios kaitos 
statistikos duomenų rinkimas, apdorojimas ir perdavimas.

Nuomonės referentė palankiai vertina siekį, kad visoje Europoje demografinės statistikos 
duomenys būtų suderinti ir dėl šios priežasties palyginami. Demografinių iššūkių daugėja ir 
jie turi vis didesnę reikšmę ES vystymuisi. Tik turint statistikos duomenų šiuo klausimu 
galima atlikti prasmingus palyginimus ir jų pagrindu daryti išvadas bei nustatyti veiksmų 
galimybes.

Nuomonės referentė jau atkreipė dėmesį į šio klausimo svarbą savo iniciatyva rengiamame 
pranešime dėl demografinių pokyčių ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai 
(2010/2157(INI)). Savo iniciatyva rengiamame pranešime reikalaujama, kad demografiniai 
pokyčiai regionuose turi būti statistiškai apskaitomi. Kartu raginama vietos, regionines ir 
nacionalines duomenų apie demografinius pokyčius bazes padaryti palyginamas, kad būtų 
galima Europos lygmeniu įvertinti duomenis ir skatinti valstybių, regionų bei vietos valdžios 
institucijų keitimąsi gerąja patirtimi.

Nuomonės referentė taip pat pritaria susijusiame Komisijos pasiūlyme pateiktai idėjai gautus 
duomenis pasitelkti kuriant įvairių tipų rodiklius. Vienas tokių rodiklių galėtų būti Komisijos 
pasiūlytas pažeidžiamumo dėl demografinių pokyčių indeksas. Anksčiau minėtame pranešime 
Parlamentas jau paragino šį indeksą nustatyti reguliariai, kad atsiskleistų, kurie Europos 
regionai yra labiausiai paveikti demografinių pokyčių.

Todėl pranešėja iš esmės remia Komisijos pasiūlymą, kurio svarbiausia dalis yra apibrėžtys ir 
įgyvendinimo taisyklės. Kai kurių regionų susirūpinimo, kad gyventojų skaičiaus duomenų 
rinkimas taikant įprastinės gyvenamosios vietos sąvoką bus pernelyg sudėtingas (2 straipsnio 
d dalies i ir ii punktai), priežastis pašalinta, kadangi 3.1 straipsnis taip pat leidžia naudoti „kuo 
artimesnius“ šiuose punktuose nurodytiesiems gyventojų duomenis.

Todėl siūlomi pakeitimai, visų pirma, yra susiję su regionų vaidmeniu šiame procese, 
įskaitant reikalavimą siųsti Eurostatui regionų demografinius statistikos duomenis (jei jie 
renkami), taip sudarant galimybę atskleisti regioninius demografinių pokyčių skirtumus. 
Kadangi pateikiamų duomenų dažnumas ir kiekis tekste nenurodomi, reikėtų paminėti, kad 
statistikos institucijoms neturėtų būti sukuriama nepagrįsta finansinė ar administracinė našta.

Be to, pranešėja siūlo įtraukti nuorodą į asmens duomenų apsaugos būtinumą teikiant 
duomenis.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) metiniai demografiniai statistiniai
duomenys yra ypač svarbūs įvairių 
nacionalinio ir regionų lygmens politikos 
sričių tyrimams ir apibrėžtims, visų pirma 
atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius
klausimus. Gyventojų statistika svarbi labai 
įvairiems politikos rodikliams;

(8) metiniai demografiniai statistikos
duomenys yra ypač svarbūs įvairių 
nacionalinio ir regionų lygmens politikos 
sričių tyrimams ir apibrėžtims, visų pirma 
atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir 
teritorinius klausimus. Gyventojų statistika 
svarbi nustatant daugelį politikos rodiklių, 
visų pirma atliekant didelių ir nuolatinių 
demografinių trūkumų, kurių turi kai 
kurie Sąjungos regionai, tyrimus;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) pristačiusi „Pažeidžiamumo dėl 
demografinių pokyčių indeksą“, kurį 
sudaro apskaičiuoti 65 metų amžiaus ir 
vyresnių žmonių dalis bendrame 
gyventojų skaičiuje, darbingo amžiaus 
gyventojų dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimas iki 2020 m., Komisija jau yra 
išplėtojusi idėjų, kaip vertinti 
demografinius statistikos duomenis apie 
Sąjungos regionus;

Pagrindimas

Pažeidžiamumo dėl demografinių pokyčių indeksas, pirmiausia išplėtotas Komisijos tarnybų 
darbiniame dokumente „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“, parodo, 
kaip skirtingai demografiniai pokyčiai veikia regionus. Ataskaitoje dėl demografinių pokyčių 
ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai ((2010/2157(INI)) Europos Parlamentas 
pabrėžė, kad šis rodiklis yra naudingas ir jį reikėtų toliau plėtoti.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) demografinė gyventojų statistika –
esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant 
visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų 
sistemoje (ESS);

(9) demografinė gyventojų statistika –
esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant 
visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų 
sistemoje (ESS); Duomenų apdorojimas ir 
atnaujinimas yra svarbūs rengiant ES 
lygmens statistikos duomenis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti valstybių narių 
teikiamų duomenų kokybę, visų pirma jų
palyginamumą, ir Europos Sąjungos 
lygmeniu rengti patikimas apžvalgas, 
duomenys turėtų būti pagrįsti vienodomis 
sąvokomis ir atitikti tą pačią ataskaitinę 
datą ar laikotarpį;

(10) kaip parodė praktika, valstybių narių 
teikiami statistikos duomenys yra renkami 
ne visuomet remiantis ta pačia 
metodologija; todėl, siekiant užtikrinti 
valstybių narių teikiamų duomenų kokybę, 
visų pirma jų palyginamumą, ir Europos 
Sąjungos lygmeniu rengti patikimas 
apžvalgas, duomenys turėtų būtinai būti 
pagrįsti vienodomis sąvokomis ir atitikti tą 
pačią ataskaitinę datą ar laikotarpį;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) rengdamos ir platindamos Europos 
statistiką nacionalinės ir Europos 
statistikos institucijos turėtų atsižvelgti į 
Europos statistikos praktikos kodekse, 
2011 m. rugsėjo 28 d. peržiūrėtame ir 
atnaujintame Europos statistikos sistemos 
komiteto, nustatytus principus;

(13) rengdamos ir platindamos Europos 
statistiką nacionalinės ir Europos 
statistikos institucijos ir, jei galima, 
atitinkamos regionų institucijos turėtų 
atsižvelgti į Europos statistikos praktikos 
kodekse, 2011 m. rugsėjo 28 d. 
peržiūrėtame ir atnaujintame Europos 
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statistikos sistemos komiteto, nustatytus 
principus;

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse statistikos duomenis renka regioninės statistikos institucijos. 
Jos turėtų vadovautis tokiais pat principais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) tokie patys kriterijai turėtų būti 
taikomi vietos ir regionų valdžios 
institucijoms, turinčioms kompetenciją 
priimti teisės aktus, kai jos 
bendradarbiauja plėtojant, rengiant ir 
platinant ES statistikos duomenis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) patvirtinti duomenys – tam tikrus 
duomenų rinkimo kokybės kriterijus 
atitinkantys duomenys, įskaitant visus 
skelbtinų arba paskelbtų duomenų kokybės 
patikrinimus.

(h) patvirtinti duomenys – tam tikrus 
duomenų rinkimo kokybės kriterijus 
atitinkantys statistikos duomenys, įskaitant 
visus skelbtinų arba paskelbtų duomenų 
kokybės patikrinimus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d 

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
statistikos duomenis, kaip nurodyta 2 



AD\909160LT.doc 7/9 PE491.077v02-00

LT

punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i 
arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku 
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti 
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

straipsnio c ir d punktuose. Jeigu 2 
straipsnio d punkto i arba ii papunkčiuose 
nurodytų aplinkybių nustatyti neįmanoma, 
valstybės narės Komisijai (Eurostatui) 
teikia gyventojų pagal jų teisinę arba 
registruotą gyvenamąją vietą ataskaitiniu 
laiku statistikos duomenis; tokiu atveju jos 
deda proporcingas pastangas apskaičiuoti 
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų statistikos duomenims.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. kai statistikos duomenis nacionaliniu 
lygmeniu pristato regioninės institucijos, 
valstybės narės persiunčia šiuos duomenis 
Komisijai (Eurostatui), kad būtų išsamiau 
apžvelgta demografinė padėtis Europos 
Sąjungoje;

Pagrindimas

Demografiniai pokyčiai regionus veikia įvairiais, skirtingais būdais. Tarp valstybių narių 
esama didelių skirtumų, todėl būtų naudinga lyginti pokyčius ne vien nacionaliniu, bet ir 
regionų lygmeniu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų 
skirstymu ir duomenų dažnumu, terminais
ir tikslinimais susijusios vienodos sąlygos 
priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 1 ir 2 dalyse nurodytų 
duomenų skirstymo ir duomenų dažnumo, 
terminų ir tikslinimų vienodos sąlygos.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
9 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
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procedūrą. Šios vienodos sąlygos, kiek tai 
įmanoma, neturi sukurti papildomos 
biudžeto ar administracinės naštos 
nacionalinėms ar regioninėms statistikos 
institucijoms.

Pagrindimas

Kadangi reglamentas nenustato duomenų pateikimo dažnumo, reikia užtikrinti, kad 
institucijos nebūtų verčiamos pristatyti duomenis nerealistišku dažnumu ar tokiu dažnumu, 
kokio negalima pagrįstai tikėtis.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys teikiami laikantis ... [data] 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxxx dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) nuostatų ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 
straipsnio.

Pagrindimas

Asmens duomenų apsauga minima Konstatuojamosios dalies 14 straipsnyje, bet reikėtų ją čia 
dar kartą paminėti, nes tai svarbus klausimas, renkant statistikos duomenis.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos demografinė statistika

Nuorodos COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL
17.1.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI
17.1.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Kerstin Westphal
26.1.2012

Priėmimo data 11.7.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

42
0
4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, 
Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, 
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, 
Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika 
Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice 
Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Hans-Gert Pöttering, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski


