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ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir reglamentēt datu par iedzīvotājiem sniegšanu un saskaņošanu 
dalībvalstīs. 
Tas ietver arī kopēja regulējuma izveidi Eiropas demogrāfijas statistikas datu sistemātiskai 
sagatavošanai, reglamentējot statistikas datu par iedzīvotājiem un dzīves notikumiem 
iegūšanu, apstrādi un nosūtīšanu.
Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē vēlmi nodrošināt visā Eiropā vienotu un līdz ar to 
salīdzināmu statistiku par demogrāfijas tēmu. 
Demogrāfiskie uzdevumi kļūst lielāki un aizvien nozīmīgāki ES attīstībai. 
Tikai tad, ja ir pieejama attiecīga statistika, ir iespējams veikt pamatotus salīdzinājumus, 
izdarīt attiecīgus secinājumus un izstrādāt rīcības variantus. 
Jau savā pašiniciatīvas ziņojumā par demogrāfiskām izmaiņām un to ietekmi uz ES turpmāko 
kohēzijas politiku (2010/2157(INI)) atzinuma sagatavotāja uzsvēra šīs tēmas nozīmīgumu. 
Pašiniciatīvas ziņojumā pausts uzskats, ka demogrāfiskās izmaiņas reģionos ir jāuzskaita 
statistiski. 
Tāpat tajā aicināts nodrošināt demogrāfiskajai attīstībai veltīto vietējo, reģionālo un 
dalībvalstu datubāzu salīdzināmību, lai datus varētu novērtēt Eiropas līmenī un varētu sekmēt 
paraugprakses apmaiņu starp valstīm, reģioniem un pašvaldībām.
Atzinuma sagatavotāja atbalsta arī šajā priekšlikumā pausto Komisijas ideju iegūtos datus 
izmantot dažādu veidu rādītāju izveidē. 
Viens no šādiem rādītājiem var būt Komisijas izstrādātais „demogrāfiskās neaizsargātības 
indekss”. 
Savā iepriekš minētajā ziņojumā Parlaments jau ir aicinājis regulāri aprēķināt šo indeksu, lai 
būtu redzams, kurus Eiropas reģionus īpaši skar demogrāfiskās izmaiņas.
Tāpēc sagatavotāja būtībā atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurā galvenokārt sniegtas 
definīcijas un īstenošanas noteikumi. 
Tā kā tagad 3. panta 1. punktā tiek pieļauta „iespējami precīzāku datu” sniegšana, ir 
izkliedētas dažu reģionu bažas, ka datu par iedzīvotājiem vākšana, ievērojot pastāvīgās 
dzīvesvietas principu, esot pārāk dārga (2. panta d) punkta i) un ii) apakšpunkts).
Tāpēc grozījumi galvenokārt attiecas uz reģionu lomu šajā procesā, tostarp prasību iesniegt 
Eurostat arī reģionālo demogrāfijas statistiku (ja tāda ir pieejama), lai varētu atspoguļot arī 
demogrāfisko izmaiņu reģionālās atšķirības. 
Tā kā tekstā nav precīzi noteikts iesniedzamo datu biežums un apjoms, šeit jāpiebilst, ka 
statistikas iestādēm nedrīkst radīt nepieņemamus finansiālus vai administratīvus šķēršļus. 
Turklāt sagatavotāja ierosina, ka, iesniedzot datus, būtu jānorāda uz nepieciešamību 
nodrošināt personas datu aizsardzību.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Ar „demogrāfiskās neaizsargātības 
indeksu”, kura pamatā ir 65 gadus vecu
un vecāku cilvēku aprēķinātais skaits 
iedzīvotāju kopskaitā, darbspējīgā vecuma 
iedzīvotāju skaits iedzīvotāju kopskaitā un 
iedzīvotāju skaita samazināšanās 
2020. gadā, Komisija jau ir izstrādājusi 
koncepcijas demogrāfijas statistikas datu 
novērtēšanai Eiropas reģionos.

Or. en

Pamatojums
„Demogrāfiskās neaizsargātības indekss”, ko pirmo reizi noteica Komisijas dienestu darba 
dokumentā „Reģioni 2020. gadā — ES reģionu nākotnes problēmu novērtējums”, parāda, kā 
demogrāfiskās pārmaiņas skar dažādus reģionus. Savā ziņojumā par demogrāfiskām 
izmaiņām un to ietekmi uz ES turpmāko kohēzijas politiku (2010/2157(INI)) Eiropas 
Parlaments ir uzsvēris, ka šis rādītājs ir lietderīgs un ka būtu jāturpina tā pilnveidošana.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot 
Eiropas statistiku, valsts un Eiropas
statistikas iestādēm būtu jāņem vērā to 
principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas 
Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas 
Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un 
atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot 
Eiropas statistiku, valsts un Eiropas 
statistikas iestādēm un — attiecīgos 
gadījumos — reģionālā līmeņa iestādēm 
būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri 
izklāstīti Eiropas Statistikas prakses 
kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas 
komiteja pārskatīja un atjaunināja 
2011. gada 28. septembrī.

Or. en
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Pamatojums

Dažās dalībvalstīs statistikas datus apkopo reģionālās statistikas iestādes. Tām būtu jāievēro 
tie paši principi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Ja statistikas datus valsts līmenī 
nodrošina reģionālās iestādes, dalībvalstis 
arī šos datus nosūta Komisijai (Eurostat), 
lai būtu iespējams sagatavot detalizētāku
pārskatu attiecībā uz demogrāfisko 
situāciju Savienībā.

Or. en

Pamatojums

Demogrāfiskās pārmaiņas reģionus skar dažādos, atšķirīgos veidos. Starp dalībvalstīm
pastāv lielas atšķirības, tādēļ varētu būt lietderīgi salīdzināt tendences ne tikai valsts līmenī, 
bet arī reģionālajā līmenī.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vienādus nosacījumus par 1. un 
2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par 
datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām 
pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, 
paredzot vienādus nosacījumus par 1. un 
2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par 
datu biežumu, termiņiem un 
pārskatīšanām. Šos īstenošanas aktus
pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. Ciktāl 
iespējams, šie vienādie nosacījumi 
neparedz nekādu papildu budžeta vai 
administratīvo slogu valsts vai 
reģionālajām statistikas iestādēm.
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Or. en

Pamatojums

Tā kā regula nenosaka datu biežumu, ir jānodrošina, ka iestādēm neuzliek pienākumu datus 
sniegt neiespējami vai nepamatoti bieži.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datus sniedz saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxxx noteikumiem par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā 
arī Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 8. pantu.

Or. en

Pamatojums

Personas datu aizsardzība ir minēta 14. apsvērumā, bet šeit būtu jāpiemin atkārtoti, jo tas ir 
svarīgs jautājums saistībā ar statistikas datu apkopošanu.


