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Módosítás 6
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikke értelmében a 
Bizottság háromévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése terén 
elért előrehaladásról. E jelentések 
elkészítéséhez, valamint az uniós régiók –
beleértve a különböző régiókat, mint a 
határokon átnyúló régiókat, nagyvárosi 
régiókat, vidéki régiókat, hegyvidéki és 
szigeti régiókat – demográfiai 
változásainak és lehetséges jövőbeli 
demográfiai kihívásainak rendszeres 
ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű éves 
regionális adatokra van szükség. Mivel a 
népesség elöregedése régiónként jelentősen 
eltérő, az Eurostat feladata, hogy 
rendszeresen regionális előrejelzéseket 
készítsen abból a célból, hogy teljes kép 
alakuljon ki az Európai Unió NUTS 2. 
régióinak demográfiai helyzetéről.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 175. cikke értelmében a 
Bizottság háromévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése terén 
elért előrehaladásról. E jelentések 
elkészítéséhez, valamint az uniós régiók –
beleértve a különböző régiókat, mint a 
határokon átnyúló régiókat, nagyvárosi 
régiókat, vidéki régiókat, hegyvidéki és 
szigeti régiókat – demográfiai 
változásainak és lehetséges jövőbeli 
demográfiai kihívásainak rendszeres 
ellenőrzéséhez NUTS 3. szintű éves 
regionális adatokra van szükség. Mivel a 
népesség elöregedése, valamint olyan 
egyéb tényezők, mint például a 
munkaképes korú fiatalok Európán belüli 
migrációs mozgása, régiónként jelentősen 
eltérő, az Eurostat feladata, hogy 
rendszeresen regionális előrejelzéseket 
készítsen abból a célból, hogy teljes kép 
alakuljon ki az Európai Unió NUTS 2. 
régióinak demográfiai helyzetéről.
Értékelni kell továbbá annak lehetőségét, 
hogy a NUTS 1. régióival kapcsolatban 
vizsgálatokat végezzenek olyan speciális 
témákban, amelyek hatással lehetnek e 
régiókra.

Or. es

Módosítás 7
Ana Miranda



PE492.625v01-00 4/8 AM\906443HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az éves demográfiai statisztikai adatok 
elengedhetetlenek számos szakpolitika –
különösen a nemzeti és regionális szintű 
szociális és gazdasági témák –
tanulmányozásához és meghatározásához. 
A népességstatisztika szintén számos 
szakpolitikai mutató alapját képezi.

(8) Az éves demográfiai statisztikai adatok 
elengedhetetlenek számos szakpolitika –
különösen a nemzeti és regionális szintű 
szociális, gazdasági és területspecifikus 
témák – tanulmányozásához és 
meghatározásához. A népességstatisztika 
szintén számos szakpolitikai mutató, 
például az egyes uniós régiók súlyos és 
állandósult demográfiai hátrányainak 
tanulmányozására alkalmas „demográfiai 
kiszolgáltatottsági mutató”alapját képezi.

Or. es

Módosítás 8
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A népességstatisztikák nélkülözhetetlen 
elemei az össznépesség számának a 
számlák európai rendszerének (ESA) 
keretében való megbecslésének.

(9) A népességstatisztikák nélkülözhetetlen 
elemei az össznépesség számának a 
számlák európai rendszerének (ESA) 
keretében való megbecslésének. Az 
adatfrissítés és -kezelés a statisztikai 
adatok európai szintű összeállításának 
fontos részét képezi.

Or. es

Módosítás 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen a tagállamok által szolgáltatott 
adatok minősége és különösen az 
összehasonlíthatósága, és európai uniós 
szinten megbízható összegzések 
készüljenek, a felhasznált adatoknak 
ugyanazokon az elveken kell alapulniuk és 
ugyanarra a referencia-időpontra vagy 
referencia-időszakra kell vonatkozniuk.

(10) Úgy tűnik, hogy a tagállamok által 
szolgáltatott statisztikai adatok gyűjtése 
nem mindig azonos módszerrel történik; 
annak érdekében, hogy biztosítható legyen 
a tagállamok által szolgáltatott adatok 
minősége és különösen az 
összehasonlíthatósága, és európai uniós 
szinten megbízható összegzések 
készüljenek, a felhasznált adatoknak 
ugyanazokon az elveken kell alapulniuk és 
ugyanarra a referencia-időpontra vagy 
referencia-időszakra kell vonatkozniuk.

Or. lt

Módosítás 10
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az európai statisztikák 
kidolgozásában, előállításában és 
terjesztésében történő együttműködés 
során a jogalkotási hatáskörrel 
rendelkező helyi és regionális 
hatóságokra azonos kritériumoknak kell 
vonatkozniuk.

Or. es

Módosítás 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „hitelesített adatok”: olyan adatok, 
amelyek megfelelnek bizonyos, az adatok 
összeállítására – beleértve a közzétételre 
szánt vagy már közzétett adatok 
valamennyi minőség-ellenőrzésére –
vonatkozó minőségi kritériumnak.

h) „hitelesített adatok”: olyan statisztikai 
adatok, amelyek megfelelnek bizonyos, az 
adatok összeállítására – beleértve a 
közzétételre szánt vagy már közzétett 
adatok valamennyi minőség-ellenőrzésére
– vonatkozó minőségi kritériumnak.

Or. lt

Módosítás 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostat). 
Amennyiben a 2. cikk c) és d) pontjának i. 
és ii. alpontjában megadott körülményeket 
nem lehet megállapítani, a tagállamok a 
referencia-időszakban jogszerű 
lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak adatokat a Bizottságnak 
(Eurostat); ebben az esetben megfelelő 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a kiszámított 
adatok a 2. cikk c) és d) pontjában említett 
népességet a lehető legnagyobb mértékben 
megközelítsék.

(1) A tagállamok a 2. cikk c) és d) 
pontjában meghatározott népességről a 
referenciaidőre vonatkozóan statisztikai 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak 
(Eurostat). Amennyiben a 2. cikk c) és 
d) pontjának i. és ii. alpontjában megadott 
körülményeket nem lehet megállapítani, a 
tagállamok a referencia-időszakban 
jogszerű lakóhelyükön vagy bejegyzett 
lakóhelyükön tartózkodó népességről 
szolgáltatnak statisztikai adatokat a 
Bizottságnak (Eurostat); ebben az esetben 
megfelelő erőfeszítéseket tesznek, hogy a 
kiszámított adatok a 2. cikk c) és d) 
pontjában említett népességet a lehető 
legnagyobb mértékben megközelítsék.

Or. lt

Módosítás 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatok a tagállam által a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően kiválasztott adatforrásokon 
alapulnak. Szükség esetén tudományosan 
megalapozott és jól dokumentált 
statisztikai becslési módszerek is 
alkalmazhatók.

Az adatok a tagállam által a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően kiválasztott adatforrásokon 
alapulnak. Szükség esetén tudományosan 
megalapozott és jól dokumentált 
statisztikai becslési módszerek is 
alkalmazhatók. Nem alkalmazhatóak 
olyan módszerek, illetve nem lehet 
támaszkodni olyan adatforrásokra, 
amelyek lehetővé teszik a lakóhellyel 
rendelkezők személyazonosságának 
közvetlen vagy közvetett módon történő 
megállapítását. 

Or. lt

Módosítás 14
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatok a tagállam által a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően kiválasztott adatforrásokon 
alapulnak. Szükség esetén tudományosan 
megalapozott és jól dokumentált 
statisztikai becslési módszerek is 
alkalmazhatók.

Az adatok a tagállam által a nemzeti 
jogszabályoknak és gyakorlatnak 
megfelelően kiválasztott adatforrásokon 
alapulnak. Szükség esetén tudományosan 
megalapozott és jól dokumentált 
statisztikai becslési módszerek is 
alkalmazhatók. Továbbá e módszerek 
kiválasztása során az egyes 
tagállamokban a konvergencia 
megvalósítására irányuló intézkedéseket 
kell támogatni.

Or. es

Módosítás 15
Petru Constantin Luhan
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a továbbított 
adatok minőségét.

(1) A tagállamok kötelesek biztosítani a 
továbbított adatok minőségét.

Or. ro


