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Pakeitimas 6
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus 
metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiama pažanga siekiant 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir 
nuolat stebint ES regionų, taip pat skirtingų 
rūšių regionų, pvz., pasienio, miestų, 
kaimo, kalnų ir salų regionų, demografinę 
raidą ir galimas būsimas demografines 
problemas, reikia NUTS 3 regioninio 
lygmens metinių regioninių duomenų.
Kadangi demografinis senėjimas labai 
priklauso nuo konkretaus regiono, 
Eurostato nuolat prašoma parengti 
regionines prognozes, kad būtų galima 
plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 
2 regionų demografinę padėtį;

(4) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 175 straipsnį Komisija kas trejus 
metus Europos Parlamentui, Tarybai, 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui teikia ataskaitą, 
kurioje apžvelgiama pažanga siekiant 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos. Rengiant šias ataskaitas ir 
nuolat stebint ES regionų, taip pat skirtingų 
rūšių regionų, pvz., pasienio, miestų, 
kaimo, kalnų ir salų regionų, demografinę 
raidą ir galimas būsimas demografines 
problemas, reikia NUTS 3 regioninio 
lygmens metinių regioninių duomenų.
Kadangi demografinis senėjimas ir kiti 
veiksniai, kaip pavyzdžiui, darbingo 
amžiaus jaunimo migracija Europos 
viduje, labai priklauso nuo konkretaus 
regiono, Eurostato nuolat prašoma parengti 
regionines prognozes, kad būtų galima 
plačiau apžvelgti Europos Sąjungos NUTS 
2 regionų demografinę padėtį. Reikės taip 
pat įvertinti galimybę atlikti NUTS 1 
regionų tyrimus specifinėmis temomis, 
kurios galėtų tuos regionus paveikti;

Or. es

Pakeitimas 7
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) metiniai demografiniai statistiniai (8) metiniai demografiniai statistiniai 
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duomenys yra ypač svarbūs įvairių 
nacionalinio ir regionų lygmens politikos 
sričių tyrimams ir apibrėžtims, visų pirma 
atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius
klausimus. Gyventojų statistika svarbi 
labai įvairiems politikos rodikliams;

duomenys yra ypač svarbūs įvairių 
nacionalinio ir regionų lygmens politikos 
sričių tyrimams ir apibrėžtims, visų pirma 
atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir
teritorinius klausimus. Gyventojų statistika 
svarbi nustatant daugelį politikos rodiklių, 
pvz., „pažeidžiamumo dėl demografinių 
pokyčių rodiklį“, visų pirma atliekant 
didelių ir nuolatinių demografinių 
trūkumų, kurių turi kai kurie Sąjungos 
regionai, tyrimus;

Or. es

Pakeitimas 8
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) demografinė gyventojų statistika –
esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant 
visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų 
sistemoje (ESS);

(9) demografinė gyventojų statistika –
esminė sudedamoji dalis apskaičiuojant 
visą gyventojų skaičių Europos sąskaitų 
sistemoje (ESS). Duomenų apdorojimas ir 
atnaujinimas yra svarbūs rengiant ES 
lygmens statistinius duomenis;

Or. es

Pakeitimas 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti valstybių narių 
teikiamų duomenų kokybę, visų pirma jų 
palyginamumą, ir Europos Sąjungos 
lygmeniu rengti patikimas apžvalgas, 
duomenys turėtų būti pagrįsti vienodomis 

(10) kaip parodė praktika, valstybių narių 
teikiami statistiniai duomenys yra 
renkami ne visuomet remiantis ta pačia 
metodologija; todėl, siekiant užtikrinti 
valstybių narių teikiamų duomenų kokybę, 
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sąvokomis ir atitikti tą pačią ataskaitinę 
datą ar laikotarpį;

visų pirma jų palyginamumą, ir Europos 
Sąjungos lygmeniu rengti patikimas 
apžvalgas, duomenys turėtų būtinai būti 
pagrįsti vienodomis sąvokomis ir atitikti tą 
pačią ataskaitinę datą ar laikotarpį;

Or. lt

Pakeitimas 10
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) vietos ir regionų valdžios 
institucijos, turinčios kompetenciją priimti 
teisės aktus, turi remtis tais pačiais 
kriterijais, kai jos bendradarbiauja 
plėtojant, rengiant ir platinant ES 
statistinius duomenis;

Or. es

Pakeitimas 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) patvirtinti duomenys – tam tikrus 
duomenų rinkimo kokybės kriterijus 
atitinkantys duomenys, įskaitant visus
skelbtinų arba paskelbtų duomenų kokybės 
patikrinimus.

(h) patvirtinti duomenys – tam tikrus 
duomenų rinkimo kokybės kriterijus 
atitinkantys statistiniai duomenys, įskaitant 
visus skelbtinų arba paskelbtų duomenų 
kokybės patikrinimus.

Or. lt
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Pakeitimas 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
duomenis, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d 
punktuose. Jeigu 2 straipsnio d punkto i 
arba ii papunkčiuose nurodytų aplinkybių 
nustatyti neįmanoma, valstybės narės 
Komisijai (Eurostatui) teikia gyventojų 
pagal jų teisinę arba registruotą 
gyvenamąją vietą ataskaitiniu laiku 
duomenis; tokiu atveju jos deda 
proporcingas pastangas apskaičiuoti 
duomenis, kurie būtų kuo artimesni 2 
straipsnio c ir d punktuose nurodytiems 
gyventojų duomenims.

1. Valstybės narės teikia Komisijai 
(Eurostatui) ataskaitinio laiko gyventojų 
statistinius duomenis, kaip nurodyta 2 
straipsnio c ir d punktuose. Jeigu 2 
straipsnio d punkto i arba ii papunkčiuose 
nurodytų aplinkybių nustatyti neįmanoma, 
valstybės narės Komisijai (Eurostatui) 
teikia gyventojų pagal jų teisinę arba 
registruotą gyvenamąją vietą ataskaitiniu 
laiku statistinius duomenis; tokiu atveju 
jos deda proporcingas pastangas 
apskaičiuoti duomenis, kurie būtų kuo 
artimesni 2 straipsnio c ir d punktuose 
nurodytiems gyventojų statistiniams
duomenims.

Or. lt

Pakeitimas 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys grindžiami duomenų šaltiniais, 
kuriuos valstybės narės pasirenka pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką. Kai 
tinkama, taikomi moksliškai ir tinkamai 
dokumentais pagrįsti statistinio 
apskaičiavimo metodai.

Duomenys grindžiami duomenų šaltiniais, 
kuriuos valstybės narės pasirenka pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką. Kai 
tinkama, taikomi moksliškai ir tinkamai 
dokumentais pagrįsti statistinio 
apskaičiavimo metodai. Negali būti 
taikomi metodai ar remiamasi šaltiniais, 
kuriais pasinaudojant gali būti tiesiogiai 
ar netiesiogiai nustatyta gyventojų 
tapatybė. 

Or. lt
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Pakeitimas 14
Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys grindžiami duomenų šaltiniais, 
kuriuos valstybės narės pasirenka pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką. Kai 
tinkama, taikomi moksliškai ir tinkamai 
dokumentais pagrįsti statistinio 
apskaičiavimo metodai.

Duomenys grindžiami duomenų šaltiniais, 
kuriuos valstybės narės pasirenka pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką. Kai 
tinkama, taikomi moksliškai ir tinkamai 
dokumentais pagrįsti statistinio 
apskaičiavimo metodai. Taip pat reikia 
skatinti metodų atrankos konvergencijos 
priemones skirtingose valstybėse narėse.

Or. es

Pakeitimas 15
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina perduotų 
duomenų kokybę.

1. Valstybės narės privalo užtikrinti
perduotų duomenų kokybę.

Or. ro


