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Alteração 6
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nos termos do artigo 175.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
a Comissão apresenta, de três em três anos, 
um relatório ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social e 
ao Comité das Regiões sobre os progressos 
registados na realização da coesão 
económica, social e territorial. A 
preparação desses relatórios e o controlo 
regular da evolução demográfica e de 
possíveis futuros desafios demográficos em 
regiões da UE, incluindo os diferentes tipos 
de regiões como as regiões 
transfronteiriças, as regiões metropolitanas, 
as regiões rurais, as regiões montanhosas e 
as regiões insulares, requerem dados 
regionais anuais ao nível regional NUTS 3. 
Uma vez que o envelhecimento 
demográfico apresenta fortes diferenças 
regionais, o Eurostat é solicitado a elaborar 
projeções regionais numa base regular, a 
fim de complementar o panorama 
demográfico das regiões NUTS 2 na União 
Europeia.

(4) Nos termos do artigo 175.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
a Comissão apresenta, de três em três anos, 
um relatório ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social e 
ao Comité das Regiões sobre os progressos 
registados na realização da coesão 
económica, social e territorial. A 
preparação desses relatórios e o controlo 
regular da evolução demográfica e de 
possíveis futuros desafios demográficos em 
regiões da UE, incluindo os diferentes tipos 
de regiões como as regiões 
transfronteiriças, as regiões metropolitanas, 
as regiões rurais, as regiões montanhosas e 
as regiões insulares, requerem dados 
regionais anuais ao nível regional NUTS 3. 
Uma vez que o envelhecimento 
demográfico, bem como outros fatores,
como os movimentos migratórios
intra-europeus da população jovem em 
idade ativa, apresentam fortes diferenças 
regionais, o Eurostat é solicitado a elaborar 
projeções regionais numa base regular, a 
fim de complementar o panorama 
demográfico das regiões NUTS 2 na União 
Europeia. Além disso, será considerada a 
possibilidade de realizar estudos nas 
regiões NUTS 1 sobre temas específicos 
que possam afetar estas regiões.

Or. es

Alteração 7
Ana Miranda
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os dados estatísticos anuais sobre 
demografia são fundamentais para o estudo 
e a definição de uma vasta gama de 
políticas, nomeadamente no que respeita a 
questões sociais e económicas, a nível 
nacional e regional. As estatísticas sobre a 
população são um elemento importante 
para um amplo leque de indicadores 
políticos.

(8) Os dados estatísticos anuais sobre 
demografia são fundamentais para o estudo 
e a definição de uma vasta gama de 
políticas, nomeadamente no que respeita a 
questões sociais, económicas e territoriais, 
a nível nacional e regional. As estatísticas 
sobre a população são um elemento 
importante para um amplo leque de 
indicadores políticos, como o «Índice de 
Vulnerabilidade Demográfica», 
nomeadamente para estudar as 
desvantagens demográficas graves e 
permanentes de certas regiões da União.

Or. es

Alteração 8
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As estatísticas demográficas sobre a 
população constituem uma componente 
essencial da estimativa da população total 
no quadro do Sistema Europeu de Contas 
(SEC).

(9) As estatísticas demográficas sobre a 
população constituem uma componente 
essencial da estimativa da população total 
no quadro do Sistema Europeu de Contas 
(SEC). A atualização e o tratamento de 
dados são um elemento importante para a 
elaboração de estatísticas a nível europeu.

Or. es

Alteração 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Para assegurar a qualidade, e 
especialmente a comparabilidade, dos 
dados fornecidos pelos Estados-Membros e 
permitir a elaboração de análises fiáveis ao 
nível da União Europeia, os dados 
utilizados devem ser baseados nos mesmos 
conceitos e referir-se ao mesmo período ou 
data de referência.

10. Verifica-se que os dados estatísticos 
fornecidos pelos Estados-Membros nem 
sempre são recolhidos de acordo com a 
mesma metodologia; para assegurar a 
qualidade, e especialmente a 
comparabilidade, dos dados fornecidos 
pelos Estados-Membros e permitir a 
elaboração de análises fiáveis ao nível da 
União Europeia, os dados utilizados 
devem, portanto, ser baseados nos mesmos 
conceitos e referir-se ao mesmo período ou 
data de referência.

Or. lt

Alteração 10
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As autoridades locais e regionais
com competências legislativas devem 
reger-se pelos mesmos critérios ao 
colaborarem no desenvolvimento, na 
produção e na divulgação de estatísticas 
europeias.

Or. es

Alteração 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «dados validados», os dados que h) «dados validados», os dados estatísticos
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cumprem um conjunto de critérios de 
qualidade para a compilação de dados, 
incluindo todos os controlos efetuados, em 
termos da qualidade dos dados a publicar 
ou já publicados.

que cumprem um conjunto de critérios de 
qualidade para a compilação de dados, 
incluindo todos os controlos efetuados, em 
termos da qualidade dos dados a publicar 
ou já publicados.

Or. lt

Alteração 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população, tal como referido no artigo 2.º, 
alíneas c) e d), à data de referência. 
Quando não possam ser estabelecidas as 
circunstâncias descritas no artigo 2.º, alínea 
d), subalínea i ou ii, os Estados-Membros 
devem fornecer à Comissão (Eurostat) 
dados sobre a população no respetivo local 
de residência legal ou registada à data de 
referência; neste caso, devem envidar 
esforços proporcionados para calcular os 
dados que constituam a melhor 
aproximação possível à população a que se 
refere o artigo 2.º, alíneas c) e d).

1. Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados estatísticos
sobre a população, tal como referido no 
artigo 2.º, alíneas c) e d), à data de 
referência. Quando não possam ser 
estabelecidas as circunstâncias descritas no 
artigo 2.º, alínea d), subalínea i ou ii, os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat) dados estatísticos
sobre a população no respetivo local de 
residência legal ou registada à data de 
referência; neste caso, devem envidar 
esforços proporcionados para calcular os 
dados que constituam a melhor 
aproximação possível à população a que se 
refere o artigo 2.º, alíneas c) e d).

Or. lt

Alteração 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os dados baseiam-se nas fontes de dados Os dados baseiam-se nas fontes de dados 
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selecionadas pelo Estado-Membro de 
acordo com as legislações e práticas 
nacionais. Se for caso disso, podem ser 
utilizados métodos estatísticos de 
estimação, cientificamente fundamentados 
e bem documentados.

selecionadas pelo Estado-Membro de 
acordo com as legislações e práticas 
nacionais. Se for caso disso, podem ser 
utilizados métodos estatísticos de 
estimação, cientificamente fundamentados 
e bem documentados. Não é permitida a 
aplicação de métodos ou ter como base 
fontes que permitam determinar, direta ou 
indiretamente, a identidade dos 
residentes. 

Or. lt

Alteração 14
Ana Miranda

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os dados baseiam-se nas fontes de dados 
selecionadas pelo Estado-Membro de 
acordo com as legislações e práticas 
nacionais. Se for caso disso, podem ser 
utilizados métodos estatísticos de 
estimação, cientificamente fundamentados 
e bem documentados.

Os dados baseiam-se nas fontes de dados 
selecionadas pelo Estado-Membro de 
acordo com as legislações e práticas 
nacionais. Se for caso disso, podem ser 
utilizados métodos estatísticos de 
estimação, cientificamente fundamentados 
e bem documentados. Além disso, serão 
promovidas medidas de convergência no 
momento de seleção dos referidos métodos 
nos diferentes Estados-Membros.

Or. es

Alteração 15
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram a 
qualidade dos dados transmitidos.

1. Os Estados-Membros devem assegurar
a qualidade dos dados transmitidos.
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Or. ro


