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Poprawka 6
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na podstawie art. 175 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja 
co trzy lata przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komitetowi 
Ekonomiczno- Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie w sprawie 
postępów w urzeczywistnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Opracowanie tych sprawozdań, a także 
regularne monitorowanie zmian sytuacji 
demograficznej i ewentualnych przyszłych 
wyzwań demograficznych w regionach 
UE, w tym w różnych rodzajach regionów 
– transgranicznych, metropolitalnych, 
wiejskich, górskich i wyspiarskich –
wymaga rocznych danych dotyczących 
regionów na poziomie NUTS 3. Ze 
względu na istnienie znaczących różnic 
regionalnych w zakresie starzenia się 
ludności Eurostatowi powierzono zadanie 
regularnego opracowywania prognoz 
regionalnych w celu uzupełnienia obrazu 
demograficznego regionów NUTS 2 w 
Unii Europejskiej.

(4) Na podstawie art. 175 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja 
co trzy lata przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komitetowi 
Ekonomiczno- Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie w sprawie 
postępów w urzeczywistnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Opracowanie tych sprawozdań, a także 
regularne monitorowanie zmian sytuacji 
demograficznej i ewentualnych przyszłych 
wyzwań demograficznych w regionach 
UE, w tym w różnych rodzajach regionów 
– transgranicznych, metropolitalnych, 
wiejskich, górskich i wyspiarskich –
wymaga rocznych danych dotyczących 
regionów na poziomie NUTS 3. Ze 
względu na istnienie znaczących różnic 
regionalnych w zakresie starzenia się 
ludności oraz innych zjawisk, takich jak 
wewnątrzeuropejskie ruchy migracyjne 
młodych osób w wieku produkcyjnym, 
Eurostatowi powierzono zadanie 
regularnego opracowywania prognoz 
regionalnych w celu uzupełnienia obrazu 
demograficznego regionów NUTS 2 w 
Unii Europejskiej. Należy również ocenić 
możliwość przeprowadzenia badań 
dotyczących specyficznych problemów, 
które mogą wystąpić w regionach NUTS 
1.
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Poprawka 7
Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Roczne dane statystyczne dotyczące 
demografii mają zasadnicze znaczenie dla 
badania i określania polityki w szerokim 
zakresie dziedzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii społecznych i
gospodarczych, na poziomie krajowym i 
regionalnym. Statystyka dotycząca 
ludności jest ważnym wspólnym 
elementem wielu wskaźników 
statystycznych.

(8) Roczne dane statystyczne dotyczące 
demografii mają zasadnicze znaczenie dla 
badania i określania polityki w szerokim 
zakresie dziedzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych na 
poziomie krajowym i regionalnym.
Statystyka dotycząca ludności jest ważnym 
wspólnym elementem wielu wskaźników 
statystycznych, takich jak wskaźnik 
podatności na zmiany demograficzne, 
służącym w szczególności analizowaniu 
poważnych i utrzymujących się 
problemów demograficznych w niektórych 
regionach Unii.

Or. es

Poprawka 8
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Demograficzne dane statystyczne 
dotyczące ludności stanowią niezbędny 
czynnik oszacowania ogólnej liczby 
ludności w ramach Europejskiego Systemu 
Rachunków (ESA).

(9) Demograficzne dane statystyczne 
dotyczące ludności stanowią niezbędny 
czynnik oszacowania ogólnej liczby 
ludności w ramach Europejskiego Systemu 
Rachunków (ESA). Aktualizacja i 
przetwarzanie danych stanowią ważnych 
element opracowywania statystyk na 
poziomie europejskim.

Or. es

Poprawka 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



AM\906443PL.doc 5/8 PE492.625v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia jakości, a 
zwłaszcza porównywalności, danych 
dostarczanych przez państwa członkowskie 
i umożliwienia dokonywania 
wiarygodnych uogólnień na szczeblu Unii 
Europejskiej, wykorzystywane dane 
powinny opierać się na tych samych 
pojęciach i odnosić się do tej samej daty 
lub okresu odniesienia.

(10) Okazuje się, że dane statystyczne 
dostarczane przez państwa członkowskie 
nie zawsze są gromadzone przy 
zastosowaniu tej samej metodologii; w
celu zapewnienia jakości, a zwłaszcza 
porównywalności, danych dostarczanych 
przez państwa członkowskie i 
umożliwienia dokonywania wiarygodnych 
uogólnień na szczeblu Unii Europejskiej, 
wykorzystywane dane powinny opierać się 
zatem na tych samych pojęciach i odnosić 
się do tej samej daty lub okresu 
odniesienia.

Or. lt

Poprawka 10
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Podczas współpracy nad 
opracowywaniem, tworzeniem i 
upowszechnianiem statystyk władze 
lokalne i regionalne posiadające 
uprawnienia ustawodawcze muszą 
kierować się tymi samymi kryteriami.

Or. es

Poprawka 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „dane zatwierdzone” oznaczają dane, 
które spełniają zestaw kryteriów 
dotyczących zestawiania danych, z 
uwzględnieniem wszelkich kontroli jakości 
danych przeznaczonych do publikacji lub 
już opublikowanych.

(h) „dane zatwierdzone” oznaczają dane 
statystyczne, które spełniają zestaw 
kryteriów dotyczących zestawiania danych, 
z uwzględnieniem wszelkich kontroli 
jakości danych przeznaczonych do 
publikacji lub już opublikowanych.

Or. lt

Poprawka 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane dotyczące 
ludności, o której mowa w art. 2 lit. c) i d), 
w czasie odniesienia. Jeśli nie jest możliwe 
ustalenie okoliczności opisanych w art. 2 
lit. d) ppkt (i) i (ii), państwa członkowskie 
przekazują Komisji (Eurostatowi) dane 
dotyczące ludności mającej miejsce 
zameldowania w czasie odniesienia; w 
takim wypadku podejmują one 
proporcjonalne starania w celu obliczenia 
danych będących możliwie 
najdokładniejszym przybliżeniem ludności, 
o której mowa w art. 2 ust. c) i d).

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) dane statystyczne 
dotyczące ludności, o której mowa w art. 2 
lit. c) i d), w czasie odniesienia. Jeśli nie 
jest możliwe ustalenie okoliczności 
opisanych w art. 2 lit. d) ppkt (i) i (ii), 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) dane statystyczne dotyczące 
ludności mającej miejsce zameldowania w 
czasie odniesienia; w takim wypadku 
podejmują one proporcjonalne starania w 
celu obliczenia danych będących możliwie 
najdokładniejszym przybliżeniem ludności, 
o której mowa w art. 2 ust. c) i d).

Or. lt

Poprawka 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane opierają się na źródłach danych 
wybranych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
krajowymi. W stosownych przypadkach 
wykorzystuje się dobrze udokumentowane 
metody estymacji statystycznej, opierające 
się na podstawach naukowych.

Dane opierają się na źródłach danych 
wybranych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
krajowymi. W stosownych przypadkach 
wykorzystuje się dobrze udokumentowane 
metody estymacji statystycznej, opierające 
się na podstawach naukowych. Nie należy 
stosować metod ani opierać się na 
źródłach, które pozwoliłyby stwierdzić, 
pośrednio bądź bezpośrednio, tożsamość 
rezydentów. 

Or. lt

Poprawka 14
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane opierają się na źródłach danych 
wybranych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
krajowymi. W stosownych przypadkach 
wykorzystuje się dobrze udokumentowane 
metody estymacji statystycznej, opierające 
się na podstawach naukowych.

Dane opierają się na źródłach danych 
wybranych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
krajowymi. W stosownych przypadkach 
wykorzystuje się dobrze udokumentowane 
metody estymacji statystycznej, opierające 
się na podstawach naukowych. Przy 
doborze tych metod w poszczególnych 
państwach członkowskich należy również 
propagować środki konwergencji.

Or. es

Poprawka 15
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość przekazywanych danych.

1. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do zapewnienia jakości przekazywanych 
danych.

Or. ro


