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Ændringsforslag 6
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I henhold til artikel 175 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal Kommissionen hvert tredje år aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om fremskridtene i 
forbindelse med virkeliggørelsen af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed. Forberedelsen af disse 
rapporter og den regelmæssige 
overvågning af den demografiske 
udvikling og af mulige fremtidige 
demografiske udfordringer i EU's regioner, 
herunder forskellige typer regioner såsom 
grænseregioner, storbyregioner, 
landbrugsregioner samt bjerg- og 
øregioner, kræver årlige regionale data på 
regionalt NUTS 3-niveau. Den 
demografiske aldring udviser store 
regionale forskelle, og derfor skal Eurostat 
regelmæssigt udarbejde regionale 
fremskrivninger med henblik på at få et 
fuldstændigt billede af NUTS 2-regionerne 
i Den Europæiske Union.

(4) I henhold til artikel 175 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
skal Kommissionen hvert tredje år aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om fremskridtene i 
forbindelse med virkeliggørelsen af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed. Forberedelsen af disse 
rapporter og den regelmæssige 
overvågning af den demografiske 
udvikling og af mulige fremtidige 
demografiske udfordringer i EU's regioner, 
herunder forskellige typer regioner såsom 
grænseregioner, storbyregioner, 
landbrugsregioner samt bjerg- og 
øregioner, kræver årlige regionale data på 
regionalt NUTS 3-niveau. Den 
demografiske aldring samt andre faktorer 
som f.eks. migrationsbevægelser inden for 
Europa af den unge befolkning i den 
erhvervsaktive alder udviser store 
regionale forskelle, og derfor skal Eurostat 
regelmæssigt udarbejde regionale 
fremskrivninger med henblik på at få et 
fuldstændigt billede af NUTS 2-regionerne 
i Den Europæiske Union. Yderligere 
undersøges muligheden for at 
gennemføre undersøgelser af NUTS 1-
regionerne vedrørende bestemte aspekter, 
som kunne berøre disse regioner.

Or. es
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Ændringsforslag 7
Ana Miranda

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 og 
økonomiske spørgsmål, på nationalt og 
regionalt plan. Befolkningsstatistik er en 
vigtig fællesnævner for en lang række 
politikindikatorer, f.eks. ”Demographic 
Vulnerability Index”, især i forbindelse 
med undersøgelse af alvorlige og 
vedvarende demografiske ulemper i visse 
af Unionens regioner.

Or. es

Ændringsforslag 8
Ana Miranda

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 et vigtigt element for 
udarbejdelsen af statistikker på europæisk 
plan.

Or. es
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Ændringsforslag 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 være baseret på samme begreber 
og vedrøre den samme referencedato eller 
referenceperiode.

Or. lt

Ændringsforslag 10
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) De lokale og regionale myndigheder 
med lovgivningsbeføjelser skal rette sig 
efter de samme kriterier, når de 
samarbejder om udvikling, udarbejdelse 
og udbredelse af europæiske statistikker.

Or. es

Ændringsforslag 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 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 
for den til befolkning, som er defineret i 
artikel 2, litra c) og d).

Or. lt

Ændringsforslag 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene er baseret på de datakilder, som 
medlemsstaterne har valgt i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis. Videnskabeligt baserede og 
veldokumenterede statistiske 
estimationsmetoder anvendes, hvor det er 
relevant.

Dataene er baseret på de datakilder, som 
medlemsstaterne har valgt i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis. Videnskabeligt baserede og 
veldokumenterede statistiske 
estimationsmetoder anvendes, hvor det er 
relevant. Anvendelse af metoder eller
benyttelse af kilder, som gør det muligt 
direkte eller indirekte at fastlægge 
indbyggernes identitet, er ikke tilladt. 

Or. lt

Ændringsforslag 14
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene er baseret på de datakilder, som 
medlemsstaterne har valgt i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis. Videnskabeligt baserede og 
veldokumenterede statistiske 
estimationsmetoder anvendes, hvor det er 
relevant.

Dataene er baseret på de datakilder, som 
medlemsstaterne har valgt i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis. Videnskabeligt baserede og 
veldokumenterede statistiske 
estimationsmetoder anvendes, hvor det er 
relevant. Ligeledes fremmes 
konvergensforanstaltninger ved 
udvælgelsen af disse metoder i de 
forskellige medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 15
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de 
fremsendte data.

1. Medlemsstaterne er forpligtede til at 
sikre kvaliteten af de fremsendte data.

Or. ro


