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Ändringsförslag 6
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av dessa 
rapporter och den regelbundna 
övervakningen av befolkningsutvecklingen 
och eventuella framtida demografiska 
utmaningar i EU:s regioner, däribland olika 
typer av regioner såsom gränsregioner, 
storstadsregioner, landsbygdsregioner samt 
bergs- och öregioner, krävs årliga regionala 
uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den 
åldrande befolkningen uppvisar stora 
regionala skillnader måste Eurostat 
regelbundet utarbeta regionala prognoser 
för att komplettera den bild som finns av 
befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna 
i Europeiska unionen.

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om de 
framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. För utarbetandet av dessa 
rapporter och den regelbundna 
övervakningen av befolkningsutvecklingen 
och eventuella framtida demografiska 
utmaningar i EU:s regioner, däribland olika 
typer av regioner såsom gränsregioner, 
storstadsregioner, landsbygdsregioner samt 
bergs- och öregioner, krävs årliga regionala 
uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den 
åldrande befolkningen, liksom andra 
faktorer såsom migrationsrörelserna inom 
Europa av unga människor i arbetsför 
ålder, uppvisar stora regionala skillnader 
måste Eurostat regelbundet utarbeta 
regionala prognoser för att komplettera den 
bild som finns av befolkningssituationen i 
Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.
Man bör även överväga möjligheten att 
utföra studier om Nuts 1-regioner 
avseende särskilda teman som kan beröra 
dessa regioner.

Or. es

Ändringsförslag 7
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Årlig befolkningsstatistik är avgörande 
för att kunna kartlägga och utforma 
politiken på en rad olika områden, särskilt 
när det gäller sociala och ekonomiska 
frågor, på nationell och regional nivå.
Befolkningsstatistiken utgör en viktig del 
av en rad olika policyindikatorer.

(8) Årlig befolkningsstatistik är avgörande 
för att kunna kartlägga och utforma 
politiken på en rad olika områden, särskilt 
när det gäller sociala, ekonomiska och 
territoriella frågor, på nationell och 
regional nivå. Befolkningsstatistiken utgör 
en viktig del av en rad olika 
policyindikatorer, såsom det 
”demografiska sårbarhetsindexet”, i 
synnerhet för att undersöka de allvarliga 
och permanenta demografiska 
nackdelarna i vissa regioner.

Or. es

Ändringsförslag 8
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Befolkningsstatistiken är avgörande för 
skattningen av totalbefolkningen inom 
ramen för det europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS).

(9) Befolkningsstatistiken är avgörande för 
skattningen av totalbefolkningen inom 
ramen för det europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS).
Uppdateringen och behandlingen av 
uppgifterna är ett viktigt inslag i 
utarbetandet av statistik på europeisk 
nivå.

Or. es

Ändringsförslag 9
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att de uppgifter som tas fram av 
medlemsstaterna ska vara av tillräckligt 
hög kvalitet, och i synnerhet jämförbara, 
och möjliggöra tillförlitliga analyser på 
unionsnivå, bör uppgifterna utgå från 
samma begrepp och avse samma 
referensdag eller referensperiod.

(10) De uppgifter som tas fram av 
medlemsstaterna inte alltid samlas in 
enligt samma metod. För att de uppgifter 
som tas fram av medlemsstaterna ska vara 
av tillräckligt hög kvalitet, och i synnerhet 
jämförbara, och möjliggöra tillförlitliga 
analyser på unionsnivå, bör uppgifterna 
således utgå från samma begrepp och avse 
samma referensdag eller referensperiod.

Or. lt

Ändringsförslag 10
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13а) Lokala och regionala myndigheter 
med lagstiftningsbefogenheter bör 
omfattas av samma kriterier när de 
medverkar i utvecklingen, 
framställningen och spridningen av 
europeisk statistik.

Or. es

Ändringsförslag 11
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) validerade uppgifter: uppgifter som 
uppfyller en uppsättning kvalitetskriterier 
för sammanställning av uppgifter, med alla 
kvalitetskontroller av uppgifter som ska 

h) validerade uppgifter:  statistiska 
uppgifter som uppfyller en uppsättning 
kvalitetskriterier för sammanställning av 
uppgifter, med alla kvalitetskontroller av 
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offentliggöras eller som redan har 
offentliggjorts.

uppgifter som ska offentliggöras eller som 
redan har offentliggjorts.

Or. lt

Ändringsförslag 12
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
(Eurostat) lämna uppgifter om den 
folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram uppgifter 
som så nära som möjligt överensstämmer 
med befolkningen enligt artikel 2 c och d.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
(Eurostat) lämna statistiska uppgifter om 
befolkningen enligt artikel 2 c och d vid 
referenstidpunkten. När omständigheterna i 
artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas 
ska medlemsstaterna till kommissionen 
(Eurostat) lämna statistiska uppgifter om 
den folkbokförda befolkningen vid 
referenstidpunkten, och ska då göra rimliga 
ansträngningar för att ta fram statistiska 
uppgifter som så nära som möjligt 
överensstämmer med befolkningen enligt 
artikel 2 c och d.

Or. lt

Ändringsförslag 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifterna ska grunda sig på de källor 
som medlemsstaterna valt i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.
Vetenskapligt grundade och 
väldokumenterade statistiska 
skattningsmetoder ska användas när så är 
lämpligt.

Uppgifterna ska grunda sig på de källor 
som medlemsstaterna valt i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.
Vetenskapligt grundade och 
väldokumenterade statistiska 
skattningsmetoder ska användas när så är 
lämpligt. Man kan inte tillämpa metoder 
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eller grunda sig på källor som gör det 
möjligt att direkt eller indirekt fastställa 
invånarnas identitet.

Or. lt

Ändringsförslag 14
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifterna ska grunda sig på de källor 
som medlemsstaterna valt i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.
Vetenskapligt grundade och 
väldokumenterade statistiska 
skattningsmetoder ska användas när så är 
lämpligt.

Uppgifterna ska grunda sig på de källor 
som medlemsstaterna valt i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.
Vetenskapligt grundade och 
väldokumenterade statistiska 
skattningsmetoder ska användas när så är 
lämpligt. Konvergensåtgärder bör främjas 
vid urvalet av dessa metoder i de olika 
medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 15
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa 
kvaliteten på de översända uppgifterna.

1. Medlemsstaterna är skyldiga att
säkerställa kvaliteten på de översända 
uppgifterna.

Or. ro


