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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această propunere urmărește furnizarea și armonizarea datelor demografice din statele 
membre. Aceasta presupune crearea unui cadru comun pentru producerea sistematică a 
statisticilor demografice europene, care să reglementeze colectarea, procesarea și transmiterea 
statisticilor demografice, precum și ale datelor statistice privind evenimentele de stare civilă.

Raportoarea pentru aviz salută dorința armonizării la nivel european a statisticilor 
demografice, care vor putea fi astfel mai ușor comparate. Problemele demografice se 
înmulțesc, jucând un rol tot mai important pentru dezvoltarea UE. Numai atunci când există 
date statistice se pot face comparații pertinente, din care să se derive concluzii și direcții de 
acțiune. 

Raportoarea pentru aviz a atras deja atenția asupra importanței acestui subiect, cu prilejul 
raportului său din proprie inițiativă referitor la referitor la schimbările demografice și 
consecințele acestora asupra viitoarei politici de coeziune a UE (2010/2157(INI)). În raportul 
din proprie inițiativă se solicită ca evoluțiile demografice din regiuni trebuie abordate statistic; 
În plus, se solicită ca bazele de date locale, regionale și naționale privind evoluția 
demografică să fie comparabile, pentru a permite evaluarea datelor la nivel european și 
stimularea schimbului de bune practici între state, regiuni și localități;

Raportoarea pentru aviz sprijină, de asemenea, ideea Comisiei din prezenta propunere de a 
folosi datele obținute pentru crearea de indicatori de diferite tipuri. „Indicele de vulnerabilitate 
demografică” propus de Comisie poate fi un astfel de indicator. În raportul susmenționat 
Parlamentul a solicitat deja transmiterea periodică a acestui indicator pentru evidenția 
regiunile europene cel mai expuse la schimbările demografice.

De aceea, raportoarea susține în general propunerea Comisiei, care constă în primul rând din 
definiții și norme de implementare. Preocuparea unor regiuni că colectarea de date 
demografice potrivit conceptului locului de reședință obișnuit ar fi prea costisitoare (articolul 
2 litera (d) punctele i și ii) este rezolvată, întrucât articolul 3 alineatul (1) admite ideea 
„aproximării optime posibile”.

Amendamentele vizează în primul rând rolul regiunilor în acest proces, inclusiv cerința ca și 
statisticile demografice regionale (dacă sunt disponibile) să fie transmise mai departe către 
Eurostat, pentru a putea evidenția și diferențele la nivel regional ale evoluțiilor demografice. 
Întrucât frecvența și cantitatea datelor ce urmează a fi transmise este neprecizată în text, ar 
trebui menționat faptul că autoritățile în domeniul statisticilor nu pot fi împovărate în mod 
nerezonabil din punct de vedere financiar sau administrativ. 

În plus, raportoarea propune să se specifice necesitatea protecției datelor personale cu prilejul 
procesării datelor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
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afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) O dată cu „Indicele de vulnerabilitate 
demografică” – un indice bazat pe 
ponderea estimată a persoanelor de peste 
65 de ani în populația totală, ponderea 
persoanelor active în populația totală și 
scăderea populației în 2020 – Comisia a 
dezvoltat deja idei pentru evaluarea 
datelor statistice demografice în regiunile 
europene.

Or. en

Justificare

„Indicele de vulnerabilitate demografică”dezvoltat inițial în cadrul documentului de lucru al 
Serviciilor Comisiei intitulat „Regiuni 2020: o evaluare a viitoarelor probleme pentru 
regiunile UE”, arată modul diferit în care sunt afectate regiunile de schimbările demografice.
În raportul său referitor la schimbările demografice și consecințele sale pentru viitoarea 
politică de coeziune ((2010/2157(INI)), Parlamentul European a subliniat faptul că acest 
indicator este util și că trebuie dezvoltat în continuare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cursul elaborării, producerii și 
difuzării statisticilor europene, autoritățile 
naționale și europene în materie de 
statistică ar trebui să țină seama de 
principiile stabilite în Codul de bune 
practici al statisticilor europene, astfel cum 
a fost revăzut și actualizat de către 
Comitetul Sistemului Statistic European la 

(13) În cursul elaborării, producerii și 
difuzării statisticilor europene, autoritățile 
naționale și europene și, dacă este cazul, 
cele regionale în materie de statistică ar 
trebui să țină seama de principiile stabilite 
în Codul de bune practici al statisticilor 
europene, astfel cum a fost revăzut și 
actualizat de către Comitetul Sistemului 
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28 septembrie 2011. Statistic European la 28 septembrie 2011.

Or. en

Justificare

În unele state membre statisticile sunt colectate de autorități regionale în domeniul 
statisticilor. Aceste ar trebui să respecte aceleași principii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care datele statistice sunt 
furnizate la nivel național de către 
autoritățile regionale, statele membre 
transmit, de asemenea, mai departe aceste 
date către Comisie (Eurostat) pentru a 
permite o imagine de ansamblu mai 
detaliată a situației demografice din 
Uniune.

Or. en

Justificare

Schimbările demografice afectează regiunile în diferite moduri. Există diferențe uriașe în 
cadrul statelor membre, așa că ar fi oportun să se compare evoluțiile nu doar la nivel
național, ci și la nivel regional.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Condițiile uniforme privind defalcarea 
datelor menționate la alineatele (1) și (2), 
precum și frecvența, termenele limită și 
revizuirile de date, se adoptă în 

(4) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare care stabilesc condițiile uniforme 
privind defalcarea datelor menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și frecvența, 
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conformitate cu procedura menționată la 
articolul 9 alineatul (2).

termenele limită și revizuirile de date. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de
examinare menționată la articolul 9 
alineatul (2). În cea mai mare măsură 
posibilă, aceste condiții uniforme nu 
impun o povară bugetară sau 
administrativă suplimentară asupra 
autorităților naționale sau bugetare în 
domeniul statisticii.

Or. en

Justificare

Cum regulamentul nu reglementează frecvența transmiterii datelor, trebuie să se garanteze 
că autoritățile nu sunt obligate să furnizeze date cu o frecvență nerealistă sau irealizabilă în 
mod rezonabil.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea datelor are loc în conformitate 
cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 
xxx/xxxx din… privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), precum și cu articolul 8 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 

Or. en

Justificare

Protecția datelor personale este menționată la considerentul 14 dar ar trebui repetată aici, 
întrucât este un aspect important în contextul creării datelor statistice.


