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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrhom sa upravuje poskytovanie a harmonizácia údajov o obyvateľstve v členských 
štátoch. K tomu patrí zavedenie spoločného rámca na systematické vytváranie európskej 
demografickej štatistiky, ktorými sa upravuje zber, spracovanie a zasielanie štatistík 
obyvateľstva, ako aj štatistických údajov o životných udalostiach.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko privítala želanie vytvoriť jednotné, a tým aj 
porovnateľné štatistiky v oblasti demografie. Demografické výzvy pribúdajú a zohrávajú 
čoraz dôležitejšiu úlohu v rozvoji Európskej únie. Presvedčivé porovnania, a na základe nich 
závery a opatrenia, môžu byť vypracované len vtedy, ak sú k dispozícii príslušné štatistiky. 

Už v iniciatívnej správe o demografickej zmene a jej dôsledkoch pre budúcu politiku 
súdržnosti EÚ (2010/2157(INI)) poukázala spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
na význam tejto témy. V iniciatívnej správe je vyjadrená požiadavka, že demografický vývoj 
v regiónoch sa musí štatisticky podchytiť. Okrem toho vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
porovnateľnosť miestnych, regionálnych a celoštátnych databáz z demografického hľadiska, 
aby sa tak údaje mohli zhodnotiť v celoeurópskom meradle a aby sa podporila výmena 
osvedčených postupov medzi štátmi, regiónmi a obcami.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko taktiež podporuje myšlienku uvedenú 
v návrhu Komisie, ktorá spočíva v použití získaných údajov na zostavenie indikátorov 
rôzneho druhu. Takýmto indikátorom môže byť tzv. index demografickej zraniteľnosti. Už vo 
vyššie uvedenej správe Parlament žiadal pravidelné vypracúvanie tohto indexu, aby sa zistilo, 
ktoré regióny v Európe sú obzvlášť postihnuté demografickou zmenou. 

Spravodajkyňa preto v zásade podporuje návrh Komisie, ktorý pozostáva predovšetkým z 
vymedzenia pojmov a pravidiel vykonávania. Problém niektorých regiónov, ktorým je 
náročné získavanie údajov o počte obyvateľov v mieste ich obvyklého bydliska (článok 2 
písm. d) body i a ii), sa odstránil, pretože článok 3 ods. 1 odteraz umožňuje aj čo najväčšie 
priblíženie.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa preto zameriavajú najmä na úlohu regiónov v tomto 
procese vrátane požiadavky, aby boli aj regionálne demografické štatistiky (za predpokladu, 
že sú k dispozícii) postúpené Eurostatu, aby sa mohlo poukázať aj na regionálne rozdiely 
v demografickom rozvoji. Keďže otázka vysokej frekvencie a veľkého množstva údajov, 
ktoré sa majú poskytovať, ostáva v texte otvorená, malo by sa tu uviesť, že štatistické úrady 
nesmú byť vystavené neakceptovateľným finančným a administratívnym prekážkam. 

Okrem toho spravodajkyňa navrhuje upozorniť pri poskytovaní údajov na nevyhnutnosť 
ochrany osobných údajov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Na základe indexu demografickej 
zraniteľnosti – index vytvorený na 
základe odhadovaného podielu 
obyvateľstva vo vekovej skupine nad 65 
rokov z celkového počtu obyvateľov, 
podielu obyvateľov v produktívnom veku z 
celkového počtu obyvateľov a poklesu 
obyvateľstva v roku 2020 – Komisia už 
navrhla možnosti vyhodnocovania 
štatistických demografických údajov 
v európskych regiónoch.

Or. en

Odôvodnenie

Index demografickej zraniteľnosti, ktorý sa prvýkrát vyskytol v pracovnom dokumente útvarov 
Komisie s názvom Regióny 2020: hodnotenie budúcich výziev pre regióny Európskej únie, 
ukazuje, ako odlišne sú regióny zasiahnuté demografickou zmenou. V správe o demografickej 
zmene a jej dôsledkoch pre budúcu politiku súdržnosti EÚ (2010/2157(INI)) Európsky 
parlament zdôraznil užitočnosť tohto nástroja a potrebu jeho ďalšieho rozvíjania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Pri tvorbe, zostavovaní a zverejňovaní 
európskej štatistiky by štatistické úrady na 
vnútroštátnej a európskej úrovni mali 
zohľadňovať zásady stanovené v Kódexe 
postupov pri európskej štatistike tak, ako 
bol preskúmaný a aktualizovaný Výborom 
pre európsky a štatistický systém 28. 
septembra 2011. 

(13) Pri tvorbe, zostavovaní a zverejňovaní 
európskej štatistiky by štatistické úrady na 
vnútroštátnej a európskej úrovni, a v 
náležitých prípadoch na regionálnej 
úrovni, mali zohľadňovať zásady 
stanovené v Kódexe postupov pri 
európskej štatistike tak, ako bol 
preskúmaný a aktualizovaný Výborom pre 
európsky a štatistický systém 28. 
septembra 2011.
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Or. en

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch štatistické údaje zbierajú štatistické úrady na regionálnej 
úrovni, pričom by sa mali dodržiavať rovnaké zásady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak štatistické údaje poskytujú 
vnútroštátnej úrovni štatistické úrady na 
regionálnej úrovni, členské štáty tieto 
údaje postúpia aj Komisii (Eurostatu) s 
cieľom umožniť detailnejší prehľad o 
demografickej situácii v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Demografická zmena ovplyvňuje regióny rôznymi spôsobmi. V rámci členských štátov sa 
vyskytujú obrovské rozdiely, preto by mohlo byť užitočné nielen porovnanie na vnútroštátnej, 
ale aj regionálnej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Jednotné podmienky, pokiaľ ide o
členenie údajov uvedených v odsekoch 1 a 
2, ako aj ich periodicitu, termíny 
predkladania a revízie, sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
9 ods. 2.

4. Komisia prijme vykonávacie akty, v 
ktorých sa stanovujú jednotné podmienky 
pre členenie údajov uvedených v odsekoch 
1 a 2 , ako aj ich periodicitu, termíny 
predkladania a revízie. Tieto vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2. 
Pokiaľ je to možné, tieto jednotné 
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podmienky nepredstavujú pre štatistické 
orgány na vnútroštátnej alebo regionálnej 
úrovni žiadne dodatočné rozpočtové ani 
administratívne zaťaženie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže nariadenie neupravuje periodicitu údajov, je potrebné zaistiť, aby orgány neboli 
nútené poskytovať údaje v takej periodicite, ktorá je nereálna alebo ktorú nemožno 
zmysluplne očakávať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Poskytovanie údajov sa vykonáva v 
súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxxx z .... o ochrane jednotlivcov v 
súvislosti so spracovaním osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov), ako aj v súlade s 
článkom 8 Charty základných práv 
európskej Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana osobných údajov je spomenutá v odôvodnení 14, je však potrebné ju zopakovať aj tu, 
nakoľko ide o dôležitú tému týkajúcu sa tvorby štatistických údajov. 


