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Pozměňovací návrh 6
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podle článku 175 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předkládá Komise každé tři 
roky Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o pokroku
dosaženém při upevňování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti. Příprava 
těchto zpráv a pravidelné monitorování 
demografického vývoje a možných 
budoucích demografických výzev 
v regionech EU včetně jejich různých typů, 
jako jsou přeshraniční regiony, 
metropolitní regiony, venkovské, horské a 
přímořské regiony, vyžaduje výroční 
regionální údaje na úrovni NUTS 3.
Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva 
vykazuje významné regionální odlišnosti, 
má Eurostat za úkol pravidelně 
vypracovávat regionální prognózy za 
účelem úplnosti demografických informací 
o regionech úrovně NUTS 2 v Evropské 
unii.

(4) Podle článku 175 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předkládá Komise každé tři 
roky Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o pokroku 
dosaženém při upevňování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti. Příprava 
těchto zpráv a pravidelné monitorování 
demografického vývoje a možných 
budoucích demografických výzev 
v regionech EU včetně jejich různých typů, 
jako jsou přeshraniční regiony, 
metropolitní regiony, venkovské, horské a 
přímořské regiony, vyžaduje výroční 
regionální údaje na úrovni NUTS 3.
Vzhledem k tomu, že stárnutí obyvatelstva 
i další skutečnosti, jako jsou migrační 
toky mladého obyvatelstva v produktivním 
věku v rámci Evropy, vykazují významné 
regionální odlišnosti, má Eurostat za úkol 
pravidelně vypracovávat regionální 
prognózy za účelem úplnosti 
demografických informací o regionech 
úrovně NUTS 2 v Evropské unii. Bude 
rovněž vhodné posoudit možnost 
vypracovat studie o regionech úrovně 
NUTS I na konkrétní témata, která by se 
mohla těchto regionů týkat.

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Každoroční statistické demografické 
údaje jsou nezbytné pro studium a 
formulaci širokého spektra politik, se 
zvláštním ohledem na problematiku 
sociální a hospodářskou na národní i 
regionální úrovni. Statistiky o obyvatelstvu 
jsou důležitým společným jmenovatelem 
celé řady politických indikátorů.

(8) Každoroční statistické demografické 
údaje jsou nezbytné pro studium a 
formulaci širokého spektra politik, se 
zvláštním ohledem na problematiku 
sociální a hospodářskou na národní i 
regionální úrovni. Statistiky o obyvatelstvu 
jsou důležitým společným jmenovatelem 
celé řady politických indikátorů, jako je 
„index demografické zranitelnosti“, 
zejména s cílem přezkoumat závažná 
a trvalá demografická znevýhodnění 
některých regionů Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Demografické statistiky jsou zásadním 
prvkem pro odhad celkového počtu 
obyvatel v rámci Evropského systému účtů 
(ESA).

(9) Demografické statistiky jsou zásadním 
prvkem pro odhad celkového počtu 
obyvatel v rámci Evropského systému účtů 
(ESA). Významný prvek při 
vypracovávání statistik na evropské 
úrovni představuje aktualizace 
a zpracování údajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna kvalita a zejména 
srovnatelnost údajů poskytovaných 
členskými státy a aby mohly být 
vypracovávány spolehlivé přehledy na 
úrovni Evropské unie, musí být užívané 
údaje založeny na shodných pojmech a 
musí se vztahovat ke shodným referenčním 
datům nebo obdobím.

(10) Ukazuje se, že statistické údaje 
poskytované členskými státy nejsou vždy 
shromažďovány podle stejné metodiky; 
aby byla zajištěna kvalita a zejména 
srovnatelnost údajů poskytovaných 
členskými státy a aby mohly být 
vypracovávány spolehlivé přehledy na 
úrovni Evropské unie, musí tudíž být 
užívané údaje založeny na shodných 
pojmech a musí se vztahovat ke shodným 
referenčním datům nebo obdobím.

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Místní a regionální orgány 
s legislativními pravomocemi, které 
spolupracují na vývoji, produkci a šíření 
evropských statistik, musí podléhat 
stejným kritériím.

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) „ověřenými údaji“ údaje, které splňují 
soubor kvalitativních kritérií pro sběr 
údajů, včetně všech kvalitativních kontrol 

(h) „ověřenými údaji“ statistické údaje, 
které splňují soubor kvalitativních kritérií 
pro sběr údajů, včetně všech kvalitativních 
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používaných pro údaje připravované 
k publikaci nebo publikované.

kontrol používaných pro údaje 
připravované k publikaci nebo 
publikované.

Or. lt

Pozměňovací návrh 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a 
d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i a ii nemohou být 
zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době; v takovém případě musí 
vynaložit přiměřené úsilí na výpočet údajů, 
které by byly co nejlepší aproximací počtu 
obyvatelstva podle definice v čl. 2 písm. c) 
a d).

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
statistické údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 
písm. c) a d) v referenční době. Pokud 
okolnosti podle čl. 2 písm. d bodů i a ii 
nemohou být zjištěny, dodají členské státy 
Komisi (Eurostatu) statistické údaje 
o obyvatelstvu v místě jejich zákonného 
nebo ohlášeného pobytu v referenční době; 
v takovém případě musí vynaložit 
přiměřené úsilí na výpočet údajů, které by 
byly co nejlepší aproximací počtu 
obyvatelstva podle definice v čl. 2 písm. c) 
a d).

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje se zakládají na zdrojích údajů 
zvolených členským státem v souladu s 
jeho právními předpisy a postupy. V 
náležitých případech se použijí vědecky 
podložené a řádně doložené metody 
statistického odhadu.

Údaje se zakládají na zdrojích údajů 
zvolených členským státem v souladu s 
jeho právními předpisy a postupy. V 
náležitých případech se použijí vědecky 
podložené a řádně doložené metody 
statistického odhadu. Nelze uplatňovat 
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metody nebo vycházet ze zdrojů, které by 
umožnily přímo či nepřímo určit totožnost 
osob s trvalým pobytem. 

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje se zakládají na zdrojích údajů 
zvolených členským státem v souladu s 
jeho právními předpisy a postupy. V 
náležitých případech se použijí vědecky 
podložené a řádně doložené metody 
statistického odhadu.

Údaje se zakládají na zdrojích údajů 
zvolených členským státem v souladu s 
jeho právními předpisy a postupy. V 
náležitých případech se použijí vědecky 
podložené a řádně doložené metody 
statistického odhadu. Je také vhodné při 
výběru těchto metod v různých členských 
státech prosazovat opatření zaměřená na 
konvergenci.

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí kvalitu předávaných 
údajů.

1. Členské státy jsou povinny zajistit
kvalitu předávaných údajů.

Or. ro


