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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu je upravit harmonizaci a poskytování údajů o obyvatelstvu v členských 
státech. K tomu patří vytvoření společného rámce pro systematické vypracovávání evropské 
demografické statistiky upravujícího získávání, zpracování a předávání demografických 
statistik i statistických údajů o událostech přirozené měny.

Navrhovatelka vítá snahu o vytvoření sjednocených, a tím také srovnatelných, statistik 
v oblasti demografie. Demografických výzev přibývá a z hlediska vývoje v EU hrají stále 
důležitější úlohu. Vypracovat přesvědčivá srovnání a vyvodit z nich závěry je možné pouze 
tehdy, pokud máme k dispozici odpovídající statistiky. 

Již ve zprávě z vlastní iniciativy o demografických změnách a jejich důsledcích pro budoucí 
politiku soudržnosti Evropské unie (2010/2157(INI)) upozornila navrhovatelka na význam 
tohoto tématu. Ve zprávě z vlastní iniciativy se uvádí, že demografický vývoj v regionech je 
třeba statisticky zdokumentovat. Kromě toho se ve zprávě požaduje zajištění srovnatelnosti 
místních, regionálních a vnitrostátních databází s demografickými údaji, aby bylo možné tyto 
údaje zhodnotit v evropském měřítku a posílit výměnu osvědčených postupů mezi státy, 
regiony a obcemi.

Navrhovatelka rovněž podporuje myšlenku uvedenou v návrhu Komise využít získané údaje k 
vytvoření různých ukazatelů. Takovým ukazatelem může být například „index demografické 
zranitelnosti“ navržený Komisí. Již ve své výše zmíněné zprávě Parlament požadoval, aby byl 
tento index pravidelně vypracováván, aby se zjistilo, které regiony v Evropě jsou 
demografickým změnám vystaveny nejvíce.

Navrhovatelka proto návrh Komise, který sestává především z vymezení pojmů a prováděcích 
nařízení, do velké míry podporuje. Obavy některých regionů z toho, že sběr údajů o počtu 
obyvatel na základě koncepce místa obvyklého pobytu je příliš náročný (čl. 2 písm. d) body i 
a ii, jsou nyní zažehnány, protože článek 3 odst.1 dovoluje „nejlepší aproximaci“.

Pozměňovací návrhy se proto zaměřují především na úlohu regionů v tomto procesu, 
požaduje se v nich také předávání regionálních demografických statistik Eurostatu (pokud 
jsou k dispozici), aby bylo možné poukázat i na regionální rozdíly v demografickém vývoji.  
Jelikož množství údajů a četnost jejich předávání nejsou v návrhu přesně vymezeny, je zde 
třeba zmínit, že statistické úřady by neměly být vystaveny nepřiměřené finanční a 
administrativní zátěži. 

Navrhovatelka se kromě domnívá, že je třeba upozornit na nezbytnost ochrany osobních 
údajů při poskytování dat.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Každoroční statistické demografické 
údaje jsou nezbytné pro studium a 
formulaci širokého spektra politik, se 
zvláštním ohledem na problematiku 
sociální a hospodářskou na národní i 
regionální úrovni. Statistiky o obyvatelstvu 
jsou důležitým společným jmenovatelem 
celé řady politických indikátorů.

(8) Každoroční statistické demografické 
údaje jsou nezbytné pro studium a 
formulaci širokého spektra politik, se 
zvláštním ohledem na problematiku 
sociální,  hospodářskou a územní na 
národní i regionální úrovni. Statistiky o 
obyvatelstvu jsou důležitým společným 
jmenovatelem celé řady politických 
indikátorů, zejména při posuzování 
závažných a trvalých demografických 
znevýhodnění některých regionů Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Komise již navrhla možnosti, jak 
vyhodnocovat statistické demografické 
údaje v regionech Unie pomocí „indexu 
demografické zranitelnosti“, který je 
vytvořen na základě odhadovaného podílu 
obyvatel starších 65 let a podílu obyvatel 
v produktivním věku na celkovém počtu 
obyvatel a na základě poklesu počtu 
obyvatel v roce 2020.

Odůvodnění

Pojem „index demografické zranitelnosti“ se poprvé vyskytl v pracovních dokumentu útvarů 
Komise s názvem „Regiony 2020 – Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“, který 
ukazuje, jak rozdílně regiony postihují demografické změny. Ve své zprávě o demografických 
změnách a jejich důsledcích pro budoucí politiku soudržnosti Evropské unie 
((2010/2157(INI)) Evropský parlament zdůraznil užitečnost tohoto ukazatele a potřebu ho 
dále rozvíjet.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Demografické statistiky jsou zásadním 
prvkem pro odhad celkového počtu 
obyvatel v rámci Evropského systému účtů 
(ESA).

(9) Demografické statistiky jsou zásadním 
prvkem pro odhad celkového počtu 
obyvatel v rámci Evropského systému účtů 
(ESA). Významný prvek při 
vypracovávání statistik na evropské 
úrovni představuje aktualizace 
a zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna kvalita a zejména 
srovnatelnost údajů poskytovaných 
členskými státy a aby mohly být 
vypracovávány spolehlivé přehledy na 
úrovni Evropské unie, musí být užívané 
údaje založeny na shodných pojmech a 
musí se vztahovat ke shodným referenčním 
datům nebo obdobím.

(10) Ukazuje se, že statistické údaje 
poskytované členskými státy nejsou vždy 
shromažďovány podle stejné metodiky; 
aby byla tedy zajištěna kvalita a zejména 
srovnatelnost údajů poskytovaných 
členskými státy a aby mohly být 
vypracovávány spolehlivé přehledy na 
úrovni Evropské unie, musí být užívané 
údaje založeny na shodných pojmech a 
musí se vztahovat ke shodným referenčním 
datům nebo obdobím.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Při vývoji, vypracovávání a šíření 
evropských statistik by měly vnitrostátní a 
evropské statistické úřady zohlednit zásady 
stanovené v Kodexu evropské statistiky ve 
znění, které bylo dne 28. září 2011 
revidováno a aktualizováno Výborem pro 

(13) Při vývoji, vypracovávání a šíření 
evropských statistik by měly vnitrostátní a 
evropské statistické úřady, popřípadě 
úřady na regionální úrovni, zohlednit 
zásady stanovené v Kodexu evropské 
statistiky ve znění, které bylo dne 28. září 
2011 revidováno a aktualizováno Výborem 
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evropský statistický systém. pro evropský statistický systém.

Odůvodnění

V některých členských státech jsou sběrem údajů pověřeny statistické úřady na regionální 
úrovni. Tyto úřady by měly dodržovat stejné zásady.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Stejná kritéria by se měla vztahovat 
na místní a regionální orgány 
s legislativními pravomocemi, které 
spolupracují na vývoji, sestavování a 
šíření evropských statistik. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „ověřenými údaji“ údaje, které splňují 
soubor kvalitativních kritérií pro sběr 
údajů, včetně všech kvalitativních kontrol 
používaných pro údaje připravované 
k publikaci nebo publikované.

h) „ověřenými údaji“ statistické údaje, 
které splňují soubor kvalitativních kritérií 
pro sběr údajů, včetně všech kvalitativních 
kontrol používaných pro údaje 
připravované k publikaci nebo 
publikované.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 písm. c) a 
d) v referenční době. Pokud okolnosti 
podle čl. 2 písm. d bodů i  a ii nemohou být 

1. Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) 
statistické údaje o obyvatelstvu podle čl. 2 
písm. c) a d) v referenční době. Pokud 
okolnosti podle čl. 2 písm. d bodů i a ii 
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zjištěny, dodají členské státy Komisi 
(Eurostatu) údaje o obyvatelstvu v místě 
jejich zákonného nebo ohlášeného pobytu 
v referenční době;  v takovém případě musí 
vynaložit přiměřené úsilí na výpočet údajů, 
které by byly co nejlepší aproximací počtu 
obyvatelstva podle definice v čl. 2 písm. c) 
a d).

nemohou být zjištěny, dodají členské státy 
Komisi (Eurostatu) statistické údaje o 
obyvatelstvu v místě jejich zákonného 
nebo ohlášeného pobytu v referenční době; 
v takovém případě musí vynaložit 
přiměřené úsilí na výpočet údajů, které by 
byly co nejlepší aproximací statistických 
údajů o  počtu obyvatelstva podle definice 
v čl. 2 písm. c) a d).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud vnitrostátní statistické úřady 
získávají statistické údaje od úřadů na 
regionální úrovni, předávají členské státy 
tyto údaje rovněž Komisi (Eurostatu) v 
zájmu vytvoření podrobnějšího přehledu o 
demografické situaci v Unii.

Odůvodnění

Demografické změny mají na různé regiony různý vliv. Mezi členskými státy existují velké 
rozdíly, proto by mohlo být přínosné srovnávat vývoj nejen na vnitrostátní, ale i na regionální 
úrovni.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotné podmínky týkající se rozdělení 
údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 a dále 
četnosti, lhůt a revizí údajů se přijímají 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 9 
odst. 2.

4. Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví jednotné podmínky pro rozdělení 
údajů uvedených v odstavcích 1 a 2 a dále 
četnosti, lhůt a revizí údajů. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2. Pokud 
je to možné, nebudou tyto jednotné 
podmínky představovat dodatečnou 



PE491.077v02-00 8/9 AD\909160CS.doc

CS

rozpočtovou či administrativní zátěž pro 
statistické úřady na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni.

Odůvodnění

Jelikož toto nařízení neupravuje četnost poskytování údajů, je nutné zajistit, aby orgány 
nebyly nuceny poskytovat údaje tak často, že by tento požadavek nebyl reálný a nebylo by 
možné jeho dodržování oprávněně očekávat.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování údajů by se mělo provádět v 
souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 
xxx/xxx ze dne... o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(obecné nařízení o ochraně údajů) a 
s článkem 8 Listiny základních práv 
Evropské unie.

Odůvodnění

Ochrana osobních údajů je zmíněna v bodu odůvodnění 14, měla by však zde být zopakována, 
jelikož se při vytváření statistických údajů jedná o velmi zásadní věc.
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