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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu siekiama valstybėse narėse reglamentuoti gyventojų duomenų teikimą ir 
derinimą. Tam reikia nustatyti bendrus sistemingo Europos demografinės statistikos rengimo 
principus, kuriuos taikant būtų reguliuojami gyventojų statistikos ir natūralios kaitos 
statistinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir perdavimas.

Nuomonės referentė palankiai vertina siekį, kad visoje Europoje demografinės statistikos 
duomenys būtų suderinti ir dėl šios priežasties palyginami. Demografinių iššūkių daugėja ir 
jie turi vis didesnę reikšmę ES vystymuisi. Tik turint statistinių duomenų šiuo klausimu 
galima atlikti prasmingus palyginimus ir jų pagrindu daryti išvadas bei nustatyti veiksmų 
galimybes. 

Nuomonės referentė jau atkreipė dėmesį į šio klausimo svarbą savo iniciatyva rengiamame 
pranešime dėl demografinių pokyčių ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai 
(2010/2157(INI)). Savo iniciatyva rengiamame pranešime reikalaujama, kad demografiniai 
pokyčiai regionuose turi būti statistiškai apskaitomi. Kartu raginama vietos, regionines ir 
nacionalines duomenų apie demografinius pokyčius bazes padaryti palyginamas, kad būtų 
galima Europos lygmeniu įvertinti duomenis ir skatinti valstybių, regionų bei vietos valdžios 
institucijų keitimąsi gerąja patirtimi.

Nuomonės referentė taip pat pritaria susijusiame Komisijos pasiūlyme pateiktai idėjai gautus 
duomenis pasitelkti kuriant įvairių tipų rodiklius. Vienas tokių rodiklių galėtų būti Komisijos 
pasiūlytas pažeidžiamumo dėl demografinių pokyčių indeksas. Anksčiau minėtame pranešime 
Parlamentas jau paragino šį indeksą nustatyti reguliariai, kad atsiskleistų, kurie Europos 
regionai yra labiausiai paveikti demografinių pokyčių.

Todėl pranešėja iš esmės remia Komisijos pasiūlymą, kurio svarbiausia dalis yra apibrėžtys ir 
įgyvendinimo taisyklės. Kai kurių regionų susirūpinimo, kad gyventojų skaičiaus duomenų 
rinkimas taikant įprastinės gyvenamosios vietos sąvoką bus pernelyg sudėtingas (2 straipsnio 
d dalies i ir ii punktai), priežastis pašalinta, kadangi 3.1 straipsnis taip pat leidžia naudoti „kuo 
artimesnius“ šiuose punktuose nurodytiesiems gyventojų duomenis.

Todėl siūlomi pakeitimai, visų pirma, yra susiję su regionų vaidmeniu šiame procese, 
įskaitant reikalavimą siųsti Eurostatui regionų demografinius statistinius duomenis (jei jie 
renkami), taip sudarant galimybę atskleisti regioninius demografinių pokyčių skirtumus. 
Kadangi pateikiamų duomenų dažnumas ir kiekis tekste nenurodomi, reikėtų paminėti, kad 
statistikos institucijoms neturėtų būti sukuriama nepagrįsta finansinė ar administracinė našta. 

Be to, pranešėja siūlo įtraukti nuorodą į asmens duomenų apsaugos būtinumą teikiant 
duomenis.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) pristačiusi „Pažeidžiamumo dėl 
demografinių pokyčių indeksą“, kurį 
sudaro apskaičiuoti 65 metų amžiaus ir 
vyresnių žmonių dalis bendrame 
gyventojų skaičiuje, darbingo amžiaus 
gyventojų dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimas iki 2020 m., Komisija jau yra 
išplėtojusi idėjų, kaip vertinti 
demografinius statistinius duomenis apie 
Europos regionus;

Or. en

Pagrindimas

Pažeidžiamumo dėl demografinių pokyčių indeksas, pirmiausia išplėtotas Komisijos tarnybų 
darbiniame dokumente „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“, parodo, 
kaip skirtingai demografiniai pokyčiai veikia regionus. Ataskaitoje dėl demografinių pokyčių 
ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai ((2010/2157(INI)) Europos Parlamentas 
pabrėžė, kad šis rodiklis yra naudingas ir jį reikėtų toliau plėtoti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) rengdamos ir platindamos Europos 
statistiką nacionalinės ir Europos 
statistikos institucijos turėtų atsižvelgti į 
Europos statistikos praktikos kodekse, 
2011 m. rugsėjo 28 d. peržiūrėtame ir 
atnaujintame Europos statistikos sistemos 
komiteto, nustatytus principus;

(13) rengdamos ir platindamos Europos 
statistiką nacionalinės ir Europos 
statistikos institucijos ir, jei galima, 
atitinkamos regionų institucijos turėtų 
atsižvelgti į Europos statistikos praktikos 
kodekse, 2011 m. rugsėjo 28 d. 
peržiūrėtame ir atnaujintame Europos 
statistikos sistemos komiteto, nustatytus 
principus;

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse statistinius duomenis renka regioninės statistikos institucijos.
Jos turėtų vadovautis tokiais pat principais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. kai statistinius duomenis nacionaliniu 
lygmeniu pristato regioninės institucijos, 
valstybės narės persiunčia šiuos duomenis 
Komisijai (Eurostatui), siekiant išsamiau 
apžvelgti demografinę padėtį Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Demografiniai pokyčiai regionus veikia įvairiais, skirtingais būdais. Tarp valstybių narių 
esama didelių skirtumų, todėl būtų naudinga lyginti pokyčius ne vien nacionaliniu, bet ir 
regionų lygmeniu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su 1 ir 2 dalyse nurodytų duomenų 
skirstymu ir duomenų dažnumu, terminais
ir tikslinimais susijusios vienodos sąlygos 
priimamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 1 ir 2 dalyse nurodytų 
duomenų skirstymo ir duomenų dažnumo, 
terminų ir tikslinimų vienodos sąlygos.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
9 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Šios vienodos sąlygos, kiek tai 
įmanoma, neturi sukurti papildomos 
biudžeto ar administracinės naštos 
nacionalinėms ar regioninėms statistikos 
institucijoms.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi reglamentas nenustato duomenų pateikimo dažnumo, reikia užtikrinti, kad 
institucijos nebūtų verčiamos pristatyti duomenis nerealistišku dažnumu ar tokiu dažnumu, 
kokio negalima pagrįstai tikėtis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys teikiami laikantis ... [data] 
Reglamento (ES) Nr. xxx/xxxx dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) nuostatų ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 
straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenų apsauga minima Konstatuojamosios dalies 14 straipsnyje, bet reikėtų ją čia 
dar kartą paminėti, nes tai svarbus klausimas, renkant statistinius duomenis.


