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RÖVID INDOKOLÁS

E javaslat célja, hogy a tagállamokban szabályozza a népességre vonatkozó adatok 
harmonizációját és szolgáltatását. Ehhez hozzátartozik az uniós statisztikák rendszeres 
előállításához szükséges közös keret megteremtése, amely szabályozza a népességre 
vonatkozó statisztikák, valamint az alapvető eseményekre vonatkozó statisztikai adatok 
gyűjtését, feldolgozását és továbbítását.

A vélemény előadója üdvözli az arra irányuló óhajt, hogy a népesség vonatkozásában egész 
Európában egységes és így összehasonlítható statisztikákat hozzanak létre. A demográfiai 
kihívások növekednek, egyre fontosabb szerepet játszanak az EU fejlődésében, és csak akkor 
lehet érdemi összehasonlításokat végezni, és azokból következtetéseket levonni, illetve 
lehetséges intézkedéseket kidolgozni, ha ehhez statisztikák állnak rendelkezésre. 

A vélemény előadója már a demográfiai változásokról és az EU jövőbeli kohéziós politikájára 
gyakorolt hatásairól szóló saját kezdeményezésű jelentésében (2010/2157(INI)) is utalt a 
kérdés jelentőségére. A saját kezdeményezésű jelentés felszólít arra, hogy a régiókban zajló 
demográfiai folyamatokat statisztikailag kísérjék figyelemmel. Felszólít továbbá a 
demográfiai folyamatokra vonatkozó helyi, regionális és nemzeti adatbázisok 
összehasonlíthatóvá tételére, hogy az adatokat egész Európára kiterjedően értékelni lehessen, 
és hogy fokozni lehessen a bevált gyakorlatok tagállamok, régiók és települések közötti 
cseréjét.

A vélemény előadója támogatja a Bizottság e javaslatban megfogalmazott arra irányuló 
elgondolását is, hogy a kapott adatokat különböző típusú mutatók létrehozására használják 
fel. A Bizottság „demográfiai kiszolgáltatottsági mutatója” is lehet egy ilyen mutató. A fent 
említett jelentésében a Parlament már kérte, hogy ezt a mutatót rendszeresen hozzák létre 
annak egyértelművé tétele érdekében, hogy Európa mely régiói vannak leginkább kitéve a 
demográfiai változásoknak.

Az előadó ezért lényegében támogatja a Bizottság javaslatát, amely elsősorban a fogalmak 
meghatározását és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Megszűnhet egyes 
régiók abbéli aggodalma, miszerint a népességi adatok szokásos tartózkodási hely szerinti 
gyűjtése túlságosan költséges lenne (2. cikk, (2d) bekezdés, i) és ii) pont), mivel a 3.1. cikk 
már a „lehető legjobb közelítést” is lehetővé teszi.

A módosítások tehát elsősorban a régiók e folyamatban betöltött szerepére irányulnak, 
beleértve azt a kérést, hogy a népességről szóló regionális statisztikákat is (amennyiben 
vannak) továbbítsák az Eurostatnak, hogy a demográfiai változások regionális különbségei is 
kimutathatók legyenek. Mivel a benyújtandó adatok gyakorisága és mennyisége szabadon 
választott, itt kell megemlíteni, hogy a statisztikai hatóságokra nem szabad indokolatlan 
pénzügyi és adminisztratív terheket róni. 

Az előadó ezenkívül azt javasolja, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás 
során védeni kell a személyes adatokat.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A „demográfiai kiszolgáltatottsági 
mutató” – mely a 65 éves kor feletti 
személyek teljes népességhez viszonyított 
becsült arányán, a munkaképes korúak 
teljes népességhez viszonyított arányán és 
a népesség 2020-ig való csökkenésén 
alapul – révén a Bizottság már kifejlesztett 
néhány elgondolást az európai régiók 
népességére vonatkozó statisztikai adatok 
értékelésére.

Or. en

Indokolás

A „demográfiai kiszolgáltatottsági mutató” – mely először a „Régiók 2020-ban: az EU régiói 
előtt álló jövőbeli kihívások értékelése” című bizottsági munkadokumentumban került 
kidolgozásra – megmutatja, hogy milyen eltérő módon érinti a régiókat a demográfiai 
változás. A demográfiai változásról és a jövőbeli kohéziós politikára gyakorolt hatásairól 
szóló jelentésében (2010/2157(INI)) az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy ez a mutató 
hasznos, és tovább kell fejleszteni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az európai statisztikák kidolgozása, 
készítése és közzététele során a nemzeti és 
európai statisztikai hatóságoknak az 
európai statisztikai rendszer bizottsága által 
2011. szeptember 28-án felülvizsgált és 
naprakésszé tett európai statisztikákra 
vonatkozó magatartási szabályzatnak 

(13) Az európai statisztikák kidolgozása, 
készítése és közzététele során a nemzeti és 
európai, illetve adott esetben a regionális
statisztikai hatóságoknak az európai 
statisztikai rendszer bizottsága által 2011. 
szeptember 28-án felülvizsgált és 
naprakésszé tett európai statisztikákra 
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megfelelően kell eljárniuk. vonatkozó magatartási szabályzatnak 
megfelelően kell eljárniuk.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a statisztikák gyűjtését a regionális statisztikai hatóságok végzik. E 
hatóságoknak ugyanezeket az elveket kell követniük.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben nemzeti szintre a 
regionális hatóságok juttatják el az 
adatokat, akkor a tagállamok ezeket az 
adatokat a Bizottságnak (Eurostat) is 
továbbítják annak érdekében, hogy 
részletesebb áttekintést lehessen kapni az 
Unió demográfiai helyzetéről.

Or. en

Indokolás

A demográfiai változásnak számos különböző hatása van a régiókra. Jelentős különbségek 
vannak tagállamokon belül is, ezért hasznos lehet a változásokat nem csak nemzeti, de 
regionális szinten is összehasonlítani.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatok bontására, valamint a 
gyakoriságra, az adatok határidejére és 
felülvizsgálatára vonatkozóan egységes 
feltételeket kell elfogadni a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 

(4) A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogad el az (1) és (2) bekezdésben említett 
adatok bontásával, valamint a 
gyakorisággal, az adatok határidejével és 
felülvizsgálatával kapcsolatos egységes 
feltételekre vonatkozóan. Ezeket a 
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megfelelően. végrehajtási aktusokat a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. Az egységes 
feltételek minden lehetőség szerint nem 
rónak további költségvetési vagy 
adminisztrációs terheket a nemzeti vagy 
statisztikai hivatalokra.

Or. en

Indokolás

Mivel a rendelet nem szabályozza az adatszolgáltatás gyakoriságát, ezért biztosítani kell, 
hogy a hatóságok ne kényszerüljenek valószerűtlen vagy ésszerűen nem elvárható 
gyakorisággal adatszolgáltatásra.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatszolgáltatást a …-i, a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló xxx/xxxx/EK 
rendelettel (általános adatvédelmi 
rendelet), illetve az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 8. cikkével összhangban kell 
végezni.

Or. en

Indokolás

A (14) preambulumbekezdésben szerepel a személyes adatok védelme, de mivel ez fontos 
kérdés a statisztikai adatok előállításával kapcsolatban, ezért itt is meg kell ismételni.


