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Amendement 6
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op grond van artikel 175 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt de Commissie om de 
drie jaar aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de vooruitgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Voor de 
voorbereiding van deze verslagen en het 
regelmatige toezicht op de demografische 
ontwikkelingen en op mogelijke 
toekomstige demografische uitdagingen in 
de regio's van de EU, waaronder ook 
soorten regio's zoals grensoverschrijdende 
regio's, grootstedelijke regio's, 
plattelandsregio's, gebergte- en 
eilandregio's, is behoefte aan jaarlijkse 
regionale gegevens op NUTS 3-niveau. 
Aangezien de vergrijzing sterk verschilt
per regio, wordt Eurostat verzocht 
regelmatig regionale prognoses op te 
stellen om het demografische beeld van de 
NUTS 2-regio's in de Europese Unie aan te 
vullen.

(4) Op grond van artikel 175 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt de Commissie om de 
drie jaar aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's verslag uit 
over de vooruitgang die is geboekt bij de 
verwezenlijking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang. Voor de 
voorbereiding van deze verslagen en het 
regelmatige toezicht op de demografische 
ontwikkelingen en op mogelijke 
toekomstige demografische uitdagingen in 
de regio's van de EU, waaronder ook 
soorten regio's zoals grensoverschrijdende 
regio's, grootstedelijke regio's, 
plattelandsregio's, gebergte- en 
eilandregio's, is behoefte aan jaarlijkse 
regionale gegevens op NUTS 3-niveau. 
Aangezien de vergrijzing en andere 
verschijnselen zoals intracommunautaire 
migratiebewegingen van de jongere 
bevolking in de werkende leeftijd sterk 
verschillen per regio, wordt Eurostat 
verzocht regelmatig regionale prognoses 
op te stellen om het demografische beeld 
van de NUTS 2-regio's in de Europese 
Unie aan te vullen. Bovendien zal de 
mogelijkheid worden bekeken om studies 
in de NUTS 1-regio's uit te voeren met 
betrekking tot specifieke thema's waar 
deze regio's mee te maken hebben.

Or. es
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Amendement 7
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Jaarlijkse statistische demografische 
gegevens zijn van fundamenteel belang 
voor de bestudering en vaststelling van 
allerlei nationaal en regionaal beleid, met 
name op sociaal en economisch gebied. 
Bevolkingsstatistieken zijn een belangrijke 
basis voor een groot aantal 
beleidsindicatoren.

(8) Jaarlijkse statistische demografische 
gegevens zijn van fundamenteel belang 
voor de bestudering en vaststelling van 
allerlei nationaal en regionaal beleid, met 
name op sociaal, economisch en
territoriaal gebied.Bevolkingsstatistieken 
zijn een belangrijke basis voor een groot 
aantal beleidsindicatoren, zoals de 
"demografische kwetsbaarheidsindex", 
die met name ernstige, permanente 
demografische achterstanden van een 
aantal regio's in de Unie in kaart brengt.

Or. es

Amendement 8
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bevolkingsstatistieken vormen een 
belangrijke component voor de schatting 
van de totale bevolking in het kader van 
het Europees Systeem van rekeningen
(ESR).

(9) Bevolkingsstatistieken vormen een 
belangrijke component voor de schatting 
van de totale bevolking in het kader van 
het Europees Systeem van rekeningen
(ESR). Het bijwerken en zuiver houden 
van de gegevens vormt een belangrijk 
onderdeel bij het opstellen van statistieken 
op Europees niveau.

Or. es

Amendement 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om de kwaliteit – en vooral de 
vergelijkbaarheid – van de door de 
lidstaten verschafte gegevens te garanderen 
en om ervoor te zorgen dat er op EU-
niveau betrouwbare totaalbeelden worden 
opgesteld, moeten de gegevens op dezelfde 
begrippen worden gebaseerd en dezelfde 
referentiedatum of -periode betreffen.

(10) De door de lidstaten verstrekte 
statistische gegevens blijken niet altijd 
volgens dezelfde methodologie te zijn 
verzameld; om de kwaliteit – en vooral de 
vergelijkbaarheid – van de door de 
lidstaten verschafte gegevens te garanderen 
en om ervoor te zorgen dat er op EU-
niveau betrouwbare totaalbeelden worden 
opgesteld, moeten de gegevens op dezelfde 
begrippen worden gebaseerd en dezelfde 
referentiedatum of -periode betreffen.

Or. lt

Amendement 10
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lagere overheden met 
wetgevende bevoegdheden moeten zich 
door dezelfde criteria laten leiden als zij 
meewerken aan de ontwikkeling, de 
productie en de verspreiding van 
Europese statistieken.

Or. es

Amendement 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "gevalideerde gegevens": gegevens die 
voldoen aan een reeks kwaliteitscriteria 
voor de opstelling van gegevens, inclusief 
alle kwaliteitscontroles van de te 
publiceren of reeds gepubliceerde 
gegevens.

(h) "gevalideerde gegevens": statistische 
gegevens die voldoen aan een reeks 
kwaliteitscriteria voor de opstelling van 
gegevens, inclusief alle kwaliteitscontroles 
van de te publiceren of reeds gepubliceerde 
gegevens.

Or. lt

Amendement 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) gegevens over de bevolking 
zoals bedoeld in artikel 2, onder c) en d), 
op het referentietijdstip. Wanneer de in 
artikel 2, onder d) i) of d) ii), gedefinieerde 
omstandigheden niet kunnen worden 
vastgesteld, verschaffen de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) gegevens over de 
bevolking in de wettige of geregistreerde 
woonplaats op het referentietijdstip; in dat 
geval verrichten zij evenredige 
inspanningen om gegevens te berekenen 
die de omvang van de in artikel 2, onder c) 
en d), bedoelde bevolking zo dicht 
mogelijk benaderen.

1. De lidstaten verschaffen de Commissie 
(Eurostat) statistische gegevens over de 
bevolking zoals bedoeld in artikel 2, 
onder c) en d), op het referentietijdstip. 
Wanneer de in artikel 2, onder d) i) of d) 
ii), gedefinieerde omstandigheden niet 
kunnen worden vastgesteld, verschaffen de 
lidstaten de Commissie (Eurostat)
statistische gegevens over de bevolking in 
de wettige of geregistreerde woonplaats op 
het referentietijdstip; in dat geval 
verrichten zij evenredige inspanningen om 
gegevens te berekenen die de omvang van 
de in artikel 2, onder c) en d), bedoelde 
bevolking zo dicht mogelijk benaderen.

Or. lt

Amendement 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens worden gebaseerd op de 
gegevensbronnen die door de lidstaat in 
overeenstemming met nationale wetten en 
praktijken worden gekozen. In 
voorkomend geval wordt gebruik gemaakt 
van wetenschappelijk gefundeerde en goed 
gedocumenteerde statistische 
ramingsmethoden.

De gegevens worden gebaseerd op de 
gegevensbronnen die door de lidstaat in 
overeenstemming met nationale wetten en 
praktijken worden gekozen. In 
voorkomend geval wordt gebruik gemaakt 
van wetenschappelijk gefundeerde en goed 
gedocumenteerde statistische 
ramingsmethoden. Men mag geen 
methoden toepassen of zich op bronnen 
baseren die direct of indirect tot 
openbaarmaking van de identiteit van de 
ingezetenen zouden kunnen leiden. 

Or. lt

Amendement 14
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens worden gebaseerd op de 
gegevensbronnen die door de lidstaat in 
overeenstemming met nationale wetten en 
praktijken worden gekozen. In 
voorkomend geval wordt gebruik gemaakt 
van wetenschappelijk gefundeerde en goed 
gedocumenteerde statistische 
ramingsmethoden.

De gegevens worden gebaseerd op de 
gegevensbronnen die door de lidstaat in 
overeenstemming met nationale wetten en 
praktijken worden gekozen. In 
voorkomend geval wordt gebruik gemaakt 
van wetenschappelijk gefundeerde en goed 
gedocumenteerde statistische 
ramingsmethoden. Daarnaast zullen er, op 
het moment dat er in de verschillende 
lidstaten voor dergelijke methoden moet 
worden gekozen, 
convergentiemaatregelen worden 
vastgesteld.

Or. es

Amendement 15
Petru Constantin Luhan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen zorg voor de 
kwaliteit van de verstrekte gegevens.

1. De lidstaten moeten zorg dragen voor de 
kwaliteit van de verstrekte gegevens.

Or. ro


