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Τροπολογία 6
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
για την υλοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την 
προετοιμασία των εκθέσεων αυτών και την 
τακτική παρακολούθηση των 
δημογραφικών εξελίξεων και ενδεχόμενων 
μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και 
σε διάφορα είδη περιφερειών όπως 
διασυνοριακές περιφέρειες, 
μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές 
περιφέρειες, ορεινές και νησιωτικές 
περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια 
περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η 
δημογραφική γήρανση παρουσιάζει
ισχυρές περιφερειακές διαφορές, ζητείται 
από την Eurostat να ετοιμάσει προβολές 
ανά περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να 
συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των 
περιφερειών NUTS 2 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 175 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή 
υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
για την υλοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για την 
προετοιμασία των εκθέσεων αυτών και την 
τακτική παρακολούθηση των 
δημογραφικών εξελίξεων και ενδεχόμενων 
μελλοντικών δημογραφικών προκλήσεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και 
σε διάφορα είδη περιφερειών όπως 
διασυνοριακές περιφέρειες, 
μητροπολιτικές περιφέρειες, αγροτικές 
περιφέρειες, ορεινές και νησιωτικές 
περιφέρειες, απαιτούνται ετήσια 
περιφερειακά στοιχεία σε περιφερειακό 
επίπεδο NUTS 3. Δεδομένου ότι η 
δημογραφική γήρανση, καθώς και άλλα 
στοιχεία, όπως οι μεταναστευτικές 
κινήσεις του νεαρού πληθυσμού σε ηλικία 
εργασίας εντός ΕΕ, παρουσιάζουν ισχυρές 
περιφερειακές διαφορές, ζητείται από την 
Eurostat να ετοιμάσει προβολές ανά 
περιφέρεια σε τακτική βάση ώστε να 
συμπληρώσει τη δημογραφική εικόνα των 
περιφερειών NUTS 2 στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Θα εκτιμηθεί, επιπλέον, η 
δυνατότητα εκπόνησης μελετών για τις 
περιφέρειες NUTS 1 σε σχέση με ειδικά 
θέματα τα οποία ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις εν λόγω περιφέρειες.
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Τροπολογία 7
Ana Miranda

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, όπως 
είναι ο δείκτης δημογραφικής ευπάθειας, 
ιδίως όσον αφορά την εξέταση των 
σοβαρών και μόνιμων δημογραφικών 
μειονεκτημάτων ορισμένων περιφερειών 
της Ένωσης.
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Τροπολογία 8
Ana Miranda

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 ενημέρωση και η ταξινόμηση 
των στοιχείων είναι σημαντικές για την 
επεξεργασία των στατιστικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. es
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Τροπολογία 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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) Φαίνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία 
που παρέχουν τα κράτη μέλη δεν 
συλλέγονται πάντα με την ίδια 
μεθοδολογία· 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.

Or. lt

Τροπολογία 10
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Οι υποκρατικές αρχές με 
νομοθετικές αρμοδιότητες πρέπει να 
υπάγονται στα ίδια κριτήρια όσον αφορά 
τη συνεργασία για την ανάπτυξη, την 
παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών 
στατιστικών.
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Τροπολογία 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των ελέγχων που έχουν γίνει ως προς την 
ποιότητα των στοιχείων που προορίζονται 
για δημοσίευση ή έχουν ήδη δημοσιευτεί.

Or. lt

Τροπολογία 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 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) 
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 συνθέσουν στατιστικά στοιχεία που 
είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
πληθυσμό που αναφέρεται στο άρθρο 2 
στοιχεία γ) και δ).

Or. lt
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Τροπολογία 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία βασίζονται σε πηγές στοιχείων 
που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και 
πρακτικές. Όπου ενδείκνυται, 
χρησιμοποιούνται επιστημονικά 
τεκμηριωμένες μέθοδοι στατιστικής 
εκτίμησης.

Τα στοιχεία βασίζονται σε πηγές στοιχείων 
που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και 
πρακτικές. Όπου ενδείκνυται, 
χρησιμοποιούνται επιστημονικά 
τεκμηριωμένες μέθοδοι στατιστικής 
εκτίμησης. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή
μεθόδων ή η στήριξη σε πηγές που
ενδέχεται να καταστήσουν δυνατή την
άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της 
ταυτότητας των κατοίκων.

Or. lt

Τροπολογία 14
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα στοιχεία βασίζονται σε πηγές στοιχείων 
που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και 
πρακτικές. Όπου ενδείκνυται, 
χρησιμοποιούνται επιστημονικά 
τεκμηριωμένες μέθοδοι στατιστικής 
εκτίμησης.

Τα στοιχεία βασίζονται σε πηγές στοιχείων 
που έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και 
πρακτικές. Όπου ενδείκνυται, 
χρησιμοποιούνται επιστημονικά 
τεκμηριωμένες μέθοδοι στατιστικής 
εκτίμησης. Παράλληλα, προωθούνται 
μέτρα σύγκλισης όσον αφορά την επιλογή 
των εν λόγω μεθόδων από τα κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 15
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

1. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να
εξασφαλίζουν την ποιότητα των 
διαβιβαζόμενων στοιχείων.

Or. ro


