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Grozījums Nr. 6
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 175. pantu Komisija ik 
pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo 
ziņojumu sagatavošanai un regulārai 
demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu 
turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES 
reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida 
reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, 
lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un 
salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami 
ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu 
līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko 
novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas 
atšķirības, tāpēc Eurostat ir regulāri 
jāsagatavo reģionālas prognozes, lai 
pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu 
demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 175. pantu Komisija ik 
pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo 
ziņojumu sagatavošanai un regulārai 
demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu 
turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES 
reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida 
reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, 
lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un 
salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami 
ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu 
līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko 
novecošanu, kā arī uz tādiem citiem 
faktiem kā jauniešu darbspējīgā vecumā 
migrācijas kustības Eiropas iekšienē ir 
vērojamas lielas reģionālas atšķirības, 
tāpēc Eurostat ir regulāri jāsagatavo 
reģionālas prognozes, lai pilnveidotu 
pārskatu par NUTS 2 reģionu 
demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.
Būs jāizvērtē arī iespēja veikt pētījumus 
NUTS 1 reģionos par specifiskiem 
tematiem, kas varētu attiekties uz šiem 
reģioniem.

Or. es

Grozījums Nr. 7
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ikgadēji statistikas dati par demogrāfiju 
ir būtiski dažādu politikas virzienu 
pētniecībā un noteikšanā, īpaši attiecībā uz 
sociāliem un ekonomiskiem, un 
teritoriāliem jautājumiem valstu un 
reģionālā līmenī. Statistika par 
iedzīvotājiem ir svarīgs dažādu politikas 
rādītāju faktors.

(8) Ikgadēji statistikas dati par demogrāfiju 
ir būtiski dažādu politikas virzienu 
pētniecībā un noteikšanā, īpaši attiecībā uz 
sociāliem un ekonomiskiem, un 
teritoriāliem jautājumiem valstu un 
reģionālā līmenī. Statistika par 
iedzīvotājiem ir svarīgs dažādu politikas 
rādītāju faktors, tāds ir, piemēram, 
„demogrāfiskās neaizsargātības indekss”, 
it īpaši, lai pētītu smagas un noturīgas 
demogrāfiskās nepilnības noteiktos 
Savienības reģionos.

Or. es

Grozījums Nr. 8
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Demogrāfiskā statistika par 
iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas 
vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs 
Eiropas kontu sistēmā (EKS).

(9) Demogrāfiskā statistika par 
iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas 
vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs 
Eiropas kontu sistēmā (EKS). Datu 
atjaunināšana un apstrāde ir būtisks 
elements Eiropas līmeņa statistikas 
izstrādē.

Or. es

Grozījums Nr. 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto 
datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai 
sagatavotu ticamus pārskatus Eiropas 
Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā 
būtu jābūt vienādiem jēdzieniem un tiem 
būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu 
vai periodu.

(10) Ir noskaidrots, ka dalībvalstu sniegtie 
statistikas dati ne vienmēr tiek vākti, 
izmantojot vienas un tās pašas metodes; 
tādēļ, lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto 
datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai 
sagatavotu ticamus pārskatus Eiropas 
Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā 
būtu jābūt vienādiem jēdzieniem un tiem 
būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu 
vai periodu.

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Uz vietējām un reģionālām 
iestādēm, kam ir likumdošanas pilnvaras, 
ir jāattiecina tādi paši kritēriji, kad ar tām 
notiek sadarbība Eiropas statistikas 
izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas 
jomās.

Or. es

Grozījums Nr. 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “validēti dati” ir dati, kuri atbilst datu 
apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp 
visām publicējamo vai jau publicēto datu 

h) “validēti dati” ir statistikas dati, kuri 
atbilst datu apkopošanas kvalitātes 
kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai 
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kvalitātes pārbaudēm. jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.

Or. lt

Grozījums Nr. 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
datus par 2. panta c) un d) punktā 
minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja 
nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un 
ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis 
sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 
iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā 
dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā 
tās pieliek pienācīgas pūles, lai noteiktu 
iespējami precīzākus datus par 2. panta c) 
un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
statistikas datus par 2. panta c) un 
d) punktā minētajiem iedzīvotājiem 
pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta 
d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, 
dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) 
statistikas datus par iedzīvotājiem to 
juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā 
pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek 
pienācīgas pūles, lai noteiktu iespējami 
precīzākus datus par 2. panta c) un 
d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dati pamatojas uz datu avotiem, ko 
dalībvalstis izraugās saskaņā ar valsts 
likumiem un praksi. Attiecīgā gadījumā 
izmanto zinātniski pamatotas un pienācīgi 
dokumentētas statistiskās aplēses metodes.

Dati pamatojas uz datu avotiem, ko 
dalībvalstis izraugās saskaņā ar valsts 
likumiem un praksi. Attiecīgā gadījumā 
izmanto zinātniski pamatotas un pienācīgi 
dokumentētas statistiskās aplēses metodes.
Nav atļauts izmantot metodes vai balstīties 
uz avotiem, kas tieši vai netieši ļautu 
noteikt iedzīvotāju identitāti.
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Or. lt

Grozījums Nr. 14
Ana Miranda

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dati pamatojas uz datu avotiem, ko 
dalībvalstis izraugās saskaņā ar valsts 
likumiem un praksi. Attiecīgā gadījumā 
izmanto zinātniski pamatotas un pienācīgi 
dokumentētas statistiskās aplēses metodes.

Dati pamatojas uz datu avotiem, ko 
dalībvalstis izraugās saskaņā ar valsts 
likumiem un praksi. Attiecīgā gadījumā 
izmanto zinātniski pamatotas un pienācīgi 
dokumentētas statistiskās aplēses metodes.
Izvēloties šīs metodes, jāsekmē arī 
konverģences pasākumi dažādās 
dalībvalstīs.

Or. es

Grozījums Nr. 15
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina nosūtīto datu
kvalitāti.

1. Dalībvalstīm ir jānodrošina nosūtīto 
datu kvalitāte.

Or. ro


