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Изменение 6
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съгласно член 175 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
на всеки три години Комисията внася 
доклад в Европейския парламент, 
Съвета, Икономическия и социален 
комитет и Комитета на регионите 
относно осъществения напредък в 
реализирането на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване. За подготовката на тези 
доклади и за редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в ЕС, 
включително различните видове 
региони, като например 
трансграничните, метрополните, 
селските, планинските и островните 
региони, са необходими годишни 
регионални данни на регионално ниво 3 
по NUTS. Тъй като при застаряването на 
населението се наблюдават силно 
подчертани регионални различия, от 
Евростат се иска да подготвя редовно 
регионални предвиждания, за да се 
създаде по-пълна представа за 
демографското състояние на регионите 
на ниво 2 по NUTS в Европейския съюз.

(4) Съгласно член 175 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
на всеки три години Комисията внася 
доклад в Европейския парламент, 
Съвета, Икономическия и социален 
комитет и Комитета на регионите 
относно осъществения напредък в 
реализирането на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване. За подготовката на тези 
доклади и за редовното наблюдение на 
демографските промени и на 
евентуалните бъдещи демографски 
предизвикателства пред регионите в ЕС, 
включително различните видове 
региони, като например 
трансграничните, метрополните, 
селските, планинските и островните 
региони, са необходими годишни 
регионални данни на регионално ниво 3 
по NUTS. Тъй като при застаряването на 
населението, както и при други факти 
като миграционните движения в 
рамките на ЕС на младото население 
в трудоспособна възраст, се 
наблюдават силно подчертани 
регионални различия, от Евростат се 
иска да подготвя редовно регионални 
предвиждания, за да се създаде по-
пълна представа за демографското 
състояние на регионите на ниво 2 по 
NUTS в Европейския съюз. Следва 
също така да се оцени възможността 
за осъществяване на проучвания на 
регионите на ниво 1 по NUTS за 
специфични теми, които биха могли 
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да засегнат тези региони.

Or. es

Изменение 7
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Годишните статистически 
демографски данни имат основно 
значение за изучаването и определянето 
на широк набор от политики на 
национално и регионално равнище, 
особено по социални и икономически 
въпроси. Статистиката за населението 
представлява важен общ елемент на 
широк набор от показатели на 
политиката.

(8) Годишните статистически 
демографски данни имат основно 
значение за изучаването и определянето 
на широк набор от политики на 
национално и регионално равнище, 
особено по социални, икономически и 
териториални въпроси. Статистиката 
за населението представлява важен общ 
елемент на широк набор от показатели 
на политиката като „показателя за 
демографска уязвимост“, по-
специално, за да се изучават 
сериозните и постоянни демографски 
недостатъци на някои региони на 
Съюза.

Or. es

Изменение 8
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Демографската статистика за 
населението изпълнява основна 
функция при оценката на общото 
население в рамките на Европейската 
система от сметки (ESA).

(9) Демографската статистика за 
населението изпълнява основна 
функция при оценката на общото 
население в рамките на Европейската 
система от сметки (ESA).
Актуализацията и обработката на 
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данните представляват важен 
елемент за изработването на 
статистики на европейско равнище.

Or. es

Изменение 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се гарантира качеството, и 
по-специално съпоставимостта на 
предоставените от държавите членки 
данни, както и съставянето на надеждни 
обобщени данни на равнището на 
Европейския съюз, използваните данни 
следва да се основават на едни и същи 
понятия и да се отнасят за едни и същи 
референтни дати или периоди.

(10) Оказва се, че статистическите 
данни, предоставяни от държавите 
членки, не винаги се събират съгласно 
една и съща методология; 
следователно с цел да се гарантира 
качеството, и по-специално 
съпоставимостта на предоставените от 
държавите членки данни, както и 
съставянето на надеждни обобщени 
данни на равнището на Европейския 
съюз, използваните данни следва да се 
основават на едни и същи понятия и да 
се отнасят за едни и същи референтни 
дати или периоди.

Or. lt

Изменение 10
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Местните и регионалните 
органи, разполагащи със 
законодателни правомощия, трябва 
да подлежат на същите критерии, 
когато сътрудничат за развитието, 
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производството и разпространението 
на европейски статистики.

Or. es

Изменение 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „проверени данни“ означава данни, 
които отговарят на набор от критерии за 
качество на изготвяне на данните, 
включително всички извършени 
проверки на качеството на данните, 
които предстои да бъдат публикувани 
или вече са публикувани. 

з) „проверени данни“ означава 
статистически данни, които 
отговарят на набор от критерии за 
качество на изготвяне на данните, 
включително всички извършени 
проверки на качеството на данните, 
които предстои да бъдат публикувани 
или вече са публикувани.

Or. lt

Изменение 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) статистически
данни за населението, посочено в 
член 2, букви в) и г), към референтния 
момент или период. Когато 
обстоятелствата, посочени в член 2, 
буква г), подточки i) и ii), не могат да 
бъдат установени, държавите членки 
предоставят на Комисията (Евростат) 
статистически данни за населението в 
неговото законно или регистрирано 
местопребиваване към референтния 
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случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за населението, 
посочено в член 2, букви в) и г).

момент или период; в този случай те 
полагат необходимите усилия да 
изчислят данни, които се приближават 
във възможно най-голяма степен до 
стойностите за населението, посочено в 
член 2, букви в) и г).

Or. lt

Изменение 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните се основават на източници на 
данни, избрани от държавите членки в 
съответствие с националните закони и 
практики. Когато е подходящо се 
използват научно обосновани и добре 
документирани статистически методи за 
оценка.

Данните се основават на източници на 
данни, избрани от държавите членки в 
съответствие с националните закони и 
практики. Когато е подходящо се 
използват научно обосновани и добре 
документирани статистически методи за 
оценка. Не могат да се прилагат 
методи или да се извършва позоваване 
на източници, които биха позволили, 
по пряк или непряк начин, 
установяването на самоличността 
на пребиваващите лица. 

Or. lt

Изменение 14
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните се основават на източници на 
данни, избрани от държавите членки в 
съответствие с националните закони и 
практики. Когато е подходящо се 

Данните се основават на източници на 
данни, избрани от държавите членки в 
съответствие с националните закони и 
практики. Когато е подходящо се 
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използват научно обосновани и добре 
документирани статистически методи за 
оценка.

използват научно обосновани и добре 
документирани статистически методи за 
оценка. Освен това следва да се 
насърчават мерки за конвергенция при 
избора на тези методи в различните 
държави членки.

Or. es

Изменение 15
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
качеството на предаваните данни.

1. Държавите членки са задължени да 
гарантират качеството на предаваните 
данни.

Or. ro


