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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението има за цел уредбата на хармонизирането и предоставянето на данни за 
населението в държавите членки. Това включва създаването на обща рамка за 
систематично изготвяне на европейска демографска статистика, с която да се уреди 
събирането, обработката и предоставянето на статистически данни за населението, 
както и на статистически данни за демографските събития.

Докладчикът по становище приветства стремежа към единна, а оттам и сравнима 
общоевропейска статистика по демографските въпроси. Демографските 
предизвикателства нарастват и играят все по-важна роля в развитието на ЕС. Само при 
наличието на статистика по тези въпроси могат да се направят значими сравнения и 
съответно изводи и да се разработят възможни политики.

Още в своя доклад по собствена инициатива относно демографските промени и 
последствията от тях за бъдещата политика на сближаване в ЕС (2010/2157(INI)) 
докладчикът по становище посочи значението на тази тема. В доклада по собствена 
инициатива се изисква демографските процеси в регионите да бъдат измервани 
статистически. Освен това в него се призовава местните, регионалните и националните 
бази данни относно демографските процеси да станат сравними, за да може да се 
извършва оценка на данните на европейско равнище, както и да се насърчава обменът 
на добри практики между държави, региони и общини.

Докладчикът по становище също така подкрепя идеята на Комисията, представена в 
настоящото предложение, събраните данни да се използват за създаването на различни 
видове показатели. „Индексът на демографска уязвимост“ на Комисията може да бъде 
такъв показател. В горепосочения си доклад Парламентът вече отправи искането, този 
индекс да се изготвя редовно, за да се установи кои региони в Европа са особено 
изложени на демографските промени.

Поради това докладчикът подкрепя по същество предложението на Комисията, което се 
състои преди всичко от определения и правила за прилагане. Загрижеността на някои 
региони, че събирането на данните за населението съгласно концепцията за обичайно 
местопребиваване е свързано с твърде високи разходи (член 2, буква г), подточки i) и 
ii)), е отстранена, тъй като сега член 3, параграф 1 допуска и „данни, които се 
приближават във възможно най-голяма степен“.

Поради това предложенията за изменения са насочени най-вече към ролята на 
регионите в този процес, включително изискването, на Евростат да се предоставят и 
регионални демографски статистически данни (доколкото такива съществуват), така че 
да могат да се установят и регионалните разлики в демографските процеси. Тъй като 
честотата и количеството на данните, които трябва да се предоставят, са оставени 
открити в текста, тук следва да се посочи, че статистическите органи не бива да бъдат 
изправяни пред непосилни финансови или административни препятствия.

Освен това докладчикът предлага при предоставянето на данните да се обърне 
внимание на необходимостта от защита на личните данни.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Годишните статистически 
демографски данни имат основно 
значение за изучаването и определянето 
на широк набор от политики на 
национално и регионално равнище, 
особено по социални и икономически 
въпроси. Статистиката за населението 
представлява важен общ елемент на 
широк набор от показатели на 
политиката.

(8) Годишните статистически 
демографски данни имат основно 
значение за изучаването и определянето 
на широк набор от политики на 
национално и регионално равнище, 
особено по социални, икономически и 
териториални въпроси. Статистиката 
за населението представлява важен общ 
елемент на широк набор от показатели 
на политиката, по-специално, за да се 
изучават сериозните и постоянни 
демографски недостатъци на някои 
региони на Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) С „индекса на демографска 
уязвимост“ – индекс, който се 
основава на приблизителната оценка 
за дела на хората на възраст на и над 
65 години от общия брой на 
населението, дела на хората в 
трудоспособна възраст от общия 
брой на населението и намаляването 
на броя на населението през 2020 г. –
Комисията вече е разработила идеи за 
оценка на статистическите данни 
относно демографията в регионите 



AD\909160BG.doc 5/10 PE491.077v02-00

BG

на Съюза.

Обосновка

„Индексът на демографска уязвимост“, разработен за първи път в работния 
документ на службите на Комисията „Регионите през 2020 г.: оценка на бъдещите 
предизвикателства за регионите на ЕС“ показва колко различна е степента, в която 
регионите са засегнати от демографските промени. В своя доклад относно 
демографските промени и последствията от тях за бъдещата политика на 
сближаване ((2010/2157(INI)) Европейският парламент подчерта, че този показател е 
полезен и следва да бъде допълнително развит.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Демографската статистика за 
населението изпълнява основна 
функция при оценката на общото 
население в рамките на Европейската 
система от сметки (ESA).

(9) Демографската статистика за 
населението изпълнява основна 
функция при оценката на общото 
население в рамките на Европейската 
система от сметки (ESA).
Актуализацията и обработката на 
данните представляват важен 
елемент за изработването на 
статистики на европейско равнище.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се гарантира качеството, и 
по-специално съпоставимостта на 
предоставените от държавите членки 
данни, както и съставянето на надеждни 
обобщени данни на равнището на 
Европейския съюз, използваните данни 
следва да се основават на едни и същи 
понятия и да се отнасят за едни и същи 
референтни дати или периоди;

(10) Както показва практиката, 
статистическите данни, 
предоставяни от държавите членки, 
не винаги се събират съгласно една и 
съща методология; поради това, с цел 
да се гарантира качеството, и по-
специално съпоставимостта на 
предоставените от държавите членки 
данни, както и съставянето на надеждни 
обобщени данни на равнището на 
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Европейския съюз, използваните данни 
следва да се основават на едни и същи 
понятия и да се отнасят за едни и същи 
референтни дати или периоди.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската 
статистика националните и 
европейските статистически органи 
следва да се придържат към 
принципите, заложени в Кодекса на 
европейската статистическа практика, 
който бе преразгледан и актуализиран 
от Комитета на Европейската 
статистическа система на 28 септември 
2011 г.

(13) При разработването, изготвянето и 
разпространението на европейската 
статистика националните и 
европейските статистически органи и 
където е приложимо, органите на 
регионално равнище следва да се 
придържат към принципите, заложени в 
Кодекса на европейската статистическа 
практика, който бе преразгледан и 
актуализиран от Комитета на 
Европейската статистическа система на 
28 септември 2011 г.

Обосновка

В някои държави членки статистическите данни се събират от регионални 
статистически органи. Те следва да се придържат към същите принципи.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Същите критерии следва да се 
прилагат за местните и 
регионалните органи със 
законодателни правомощия, когато 
те сътрудничат за развитието, 
производството и разпространението 
на европейска статистика.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „проверени данни“ означава данни, 
които отговарят на набор от критерии за 
качество на изготвяне на данните, 
включително всички извършени 
проверки на качеството на данните, 
които предстои да бъдат публикувани 
или вече са публикувани.

з) „проверени данни“ означава 
статистически данни, които 
отговарят на набор от критерии за 
качество на изготвяне на данните, 
включително всички извършени 
проверки на качеството на данните, 
които предстои да бъдат публикувани 
или вече са публикувани.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г), към референтния момент или 
период. Когато обстоятелствата, 
посочени в член 2, буква г), подточки i) 
и ii), не могат да бъдат установени, 
държавите-членки предоставят на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до стойностите за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г).

1. Държавите членки предоставят на 
Комисията (Евростат) статистически 
данни за населението, посочено в 
член 2, букви в) и г), към референтния 
момент или период.
 Когато обстоятелствата, посочени в 
член 2, буква г), подточки i) и ii), не 
могат да бъдат установени, държавите 
членки предоставят на Комисията 
(Евростат) статистически данни за 
населението в неговото законно или 
регистрирано местопребиваване към 
референтния момент или период; в този 
случай те полагат необходимите усилия 
да изчислят данни, които се 
приближават във възможно най-голяма 
степен до статистическите данни за 
населението, посочено в член 2, букви в) 
и г).
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случаите, в които 
статистическите данни се 
предоставят на национално равнище 
от регионални органи, държавите 
членки изпращат тези данни и на 
Комисията (Евростат) с цел да се 
позволи по-подробен обзор на 
демографската ситуация в Съюза.

Обосновка

Демографските промени оказват въздействие върху регионите по много различни 
начини. Съществуват огромни разлики между държавите членки; поради това може 
да е от полза да се сравнява развитието не само на национално равнище, но и на 
регионално равнище.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Приемат се единни условия,
свързани с разбивките на данните, 
посочени в параграфи 1 и 2, както и с
честотата, сроковете и 
преразглежданията на данните, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2.

4. Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя единни 
условия за разбивките на данните, 
посочени в параграфи 1 и 2, както и за 
честотата, сроковете и 
преразглежданията на данните. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9, 
параграф 2. Доколкото това е 
максимално възможно, тези единни 
условия не налагат допълнителна 
бюджетна или административна 
тежест на националните или 
регионалните статистически органи.
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Обосновка

Тъй като регламентът не урежда честотата на събиране на данните, трябва да се 
гарантира, че на органите не бива налагано предоставянето на тези данни с честота, 
която да е нереалистична или да е извън разумните очаквания.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на данните се 
извършва в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxxx от ... относно защитата 
на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни 
(Общ регламент за защита на 
данните), както и с член 8 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Обосновка

Защитата на личните данни се упоменава в съображение 14, но следва да бъде 
повторена тук, тъй като представлява важен въпрос при изготвянето на 
статистически данни.
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