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Amendamentul 6
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 175 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social și Comitetului Regiunilor un raport 
privind progresele înregistrate în realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.
Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea 
regulată a evoluțiilor demografice și al
posibilelor viitoare provocări de natură 
demografică în regiunile UE, inclusiv 
diferitele tipuri de regiuni cum ar fi 
regiunile transfrontaliere, regiunile 
metropolitane, regiunile rurale, regiunile 
muntoase și insulare, necesită date 
regionale anuale la nivel regional NUTS 3.
Deoarece îmbătrânirea demografică 
prezintă diferențe regionale puternice, 
Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile 
regionale în mod regulat, pentru a completa 
imaginea demografică din regiunile NUTS 
2 în Uniunea Europeană.

(4) În conformitate cu articolul 175 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), la fiecare trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social și Comitetului Regiunilor un raport 
privind progresele înregistrate în realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.
Pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea 
regulată a evoluțiilor demografice și a
posibilelor viitoare provocări de natură 
demografică în regiunile UE, inclusiv 
diferitele tipuri de regiuni cum ar fi 
regiunile transfrontaliere, regiunile 
metropolitane, regiunile rurale, regiunile 
muntoase și insulare, necesită date 
regionale anuale la nivel regional NUTS 3.
Deoarece îmbătrânirea demografică, dar și 
alți factori precum mișcările migratoare 
în interiorul Europei ale populației tinere 
în vârstă de muncă, prezintă diferențe 
regionale puternice, Eurostat are sarcina de 
a pregăti proiecțiile regionale în mod 
regulat, pentru a completa imaginea 
demografică din regiunile NUTS 2 în 
Uniunea Europeană. Trebuie, de 
asemenea, examinată posibilitatea de a 
realiza studii referitoare la regiunile 
NUTS 1 în ceea ce privește teme specifice 
care ar putea afecta aceste regiuni.

Or. es
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Amendamentul 7
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Datele statistice demografice anuale 
sunt fundamentale pentru studierea și 
definirea unui spectru larg de politici, în 
special cu privire la aspectele sociale și
economice, atât la nivel național, cât și la 
nivel regional. Statisticile privind populația 
sunt un important numitor pentru o gamă 
largă de indicatori de politică.

(8) Datele statistice demografice anuale 
sunt fundamentale pentru studierea și 
definirea unui spectru larg de politici, în 
special cu privire la aspectele sociale,
economice și teritoriale, atât la nivel 
național, cât și la nivel regional. Statisticile 
privind populația sunt un important 
numitor pentru o gamă largă de indicatori 
de politică, cum ar fi „indicele de 
vulnerabilitate demografică”, în special 
pentru a analiza handicapurile 
demografice grave și permanente ale 
anumitor regiuni ale Uniunii.

Or. es

Amendamentul 8
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statisticile demografice privind 
populația constituie o componentă 
esențială pentru estimarea populației totale 
în cadrul Sistemului European de Conturi 
(SEC).

(9) Statisticile demografice privind 
populația constituie o componentă 
esențială pentru estimarea populației totale 
în cadrul Sistemului European de Conturi 
(SEC). Actualizarea și prelucrarea datelor 
reprezintă un element important pentru 
elaborarea de statistici la nivel european.

Or. es

Amendamentul 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a asigura calitatea, în special 
comparabilitatea, din datele furnizate de 
statele membre, și pentru a se permite 
redactarea unor sinteze fiabile la nivelul 
Uniunii Europene, datele utilizate ar trebui 
să se bazeze pe aceleași concepte și să se 
refere la aceleași perioade sau date de 
referință.

(10) Se constată că datele statistice 
furnizate de statele membre nu sunt 
întotdeauna culese conform aceleiași 
metodologii; pentru a asigura calitatea, în 
special comparabilitatea, datelor furnizate 
de statele membre, și pentru a se permite 
redactarea unor sinteze fiabile la nivelul
Uniunii Europene, datele utilizate ar trebui, 
prin urmare, să se bazeze pe aceleași 
concepte și să se refere la aceleași perioade 
sau date de referință.

Or. lt

Amendamentul 10
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Autoritățile locale și regionale care 
dispun de competențe legislative trebuie 
să facă obiectul acelorași criterii atunci 
când colaborează în vederea dezvoltării, 
producerii și difuzării statisticilor 
europene.

Or. es

Amendamentul 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „date validate” înseamnă date care 
îndeplinesc o serie de criterii de calitate 
pentru colectarea datelor, inclusiv toate 
verificările realizate în ceea ce privește 
calitatea datelor care trebuie publicate sau 
au fost deja publicate.

(h) „date validate” înseamnă date statistice 
care îndeplinesc o serie de criterii de 
calitate pentru colectarea datelor, inclusiv 
toate verificările realizate în ceea ce 
privește calitatea datelor care trebuie 
publicate sau au fost deja publicate.

Or. lt

Amendamentul 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date referitoare la populație, 
astfel cum se menționează la articolul 2 
literele (c) și (d), la momentul de referință. 
În cazul în care nu pot fi stabilite 
circumstanțele descrise la articolul 2 litera 
(d) punctele (i) și (ii), statele membre 
furnizează Comisiei (Eurostat) date privind 
populația la locul de reședință legal sau 
înregistrat la momentul de referință; în 
acest caz, acestea vor depune eforturi 
proporționale pentru a calcula date care 
aproximează cât mai bine populația 
menționată la articolul 2 literele (c) și (d).

(1) Statele membre prezintă Comisiei 
(Eurostat) date statistice referitoare la 
populație, astfel cum se menționează la 
articolul 2 literele (c) și (d), la momentul 
de referință. În cazul în care nu pot fi 
stabilite circumstanțele descrise la articolul 
2 litera (d) punctele (i) și (ii), statele 
membre furnizează Comisiei (Eurostat) 
date statistice privind populația la locul de 
reședință legal sau înregistrat la momentul 
de referință; în acest caz, acestea vor 
depune eforturi proporționale pentru a 
calcula date care aproximează cât mai bine 
populația menționată la articolul 2 literele 
(c) și (d).

Or. lt

Amendamentul 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele se bazează pe surse de date alese de 
către statul membru în conformitate cu 
legislația și practicile naționale. După caz, 
se utilizează metode de estimare statistică 
bazate pe date științifice bine documentate.

Datele se bazează pe surse de date alese de 
către statul membru în conformitate cu 
legislația și practicile naționale. După caz, 
se utilizează metode de estimare statistică 
bazate pe date științifice bine documentate.
Nu se pot aplica metode și nu se pot lua 
ca bază surse care permit stabilirea, în 
mod direct sau indirect, a identității 
rezidenților. 

Or. lt

Amendamentul 14
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele se bazează pe surse de date alese de 
către statul membru în conformitate cu 
legislația și practicile naționale. După caz, 
se utilizează metode de estimare statistică 
bazate pe date științifice bine documentate.

Datele se bazează pe surse de date alese de 
către statul membru în conformitate cu 
legislația și practicile naționale. După caz, 
se utilizează metode de estimare statistică 
bazate pe date științifice bine documentate.
De asemenea, atunci când sunt selectate 
aceste metode în diferitele state membre, 
se promovează măsuri de convergență.

Or. es

Amendamentul 15
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură calitatea 
datelor transmise.

(1) Statele membre sunt obligate să 
asigure calitatea datelor transmise.
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