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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog je namenjen ureditvi priprave in uskladitve podatkov o prebivalstvu v državah 
članicah. V ta okvir spada oblikovanje skupnega okvira za sistematično pripravo evropskih 
statistik o demografiji, v katerih se določi zbiranje, obdelava in posredovanje statistik o 
prebivalstvu ter statističnih podatkov o življenjskih dogodkih.

Pripravljavka mnenja pozdravlja željo po poenotenih in tako primerljivih statistikah v zvezi z 
demografijo na evropski ravni. Demografski izzivi se povečujejo, prav tako tudi njihov 
pomen za razvoj EU. Samo če s tem v zvezi obstajajo statistike, je mogoče narediti veljavne 
primerjave in zaključke ter pripraviti možnosti ukrepanja. 

Pripravljavka mnenja je že v svojem iniciativnem poročilu o demografskih spremembah in 
njihovih posledicah za prihodnjo kohezijsko politiko EU (2010/2157(INI)) opozorila na 
pomen te tematike. Iniciativno poročilo vsebuje zahtevo, da se demografska gibanja v regijah 
statistično spremljajo. Poleg tega se v njem nahaja tudi zahteva po primerljivosti lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih podatkovnih zbirk o demografskem razvoju, da bo mogoče 
ovrednotiti podatke na evropski ravni ter spodbuditi izmenjavo najboljših praks med 
državami, regijami in občinami.

Pripravljavka mnenja prav tako podpira zamisel Komisije v sedanjem predlogu, da se na 
podlagi zbranih podatkov oblikujejo kazalniki različnega tipa. Indeks ranljivosti za 
demografske spremembe, ki ga predlaga Komisija, bi bil lahko eden izmed kazalnikov. V 
svojem zgoraj omenjenem poročilu je Parlament že zahteval redno pripravo tega indeksa, na 
podlagi katerega bo mogoče ugotoviti, katere regije v Evropi so še posebej izpostavljene 
demografskim spremembam.

Pripravljavka mnenja zato v glavnem podpira predlog Komisije, ki ga sestavljajo zlasti 
določbe pojmov in pravila o izvajanju. Skrb nekaterih regij, da bi bil popis števila 
prebivalstva v skladu s konceptom običajnega kraja prebivališča preveč zahteven (člen 2d(i) 
in (ii)) je odpravljena, ker člen 3.1 sedaj dopušča tudi najboljši možen pristop.

Predlogi sprememb so usmerjeni zlasti v vlogo regij v tem procesu, vključno z zahtevo, da se 
Eurostatu posreduje tudi regionalne statistike (če te obstajajo), da se lahko v sklopu 
demografskih gibanj spremlja tudi regionalne razlike. Ker pogostost in količina podatkov, ki 
jih je treba posredovati, v besedilu ni določena, je treba na tem mestu omeniti, da se 
statističnim organom ne sme naložiti nedopustnih finančnih ali upravnih bremen. 

Poleg tega pripravljavka mnenja predlaga, da se pri pripravi podatkov opozori na nujnost 
varovanja osebnih podatkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
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odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Z indeksom ranljivosti za 
demografske spremembe - indeks, ki 
temelji na izračunanem deležu oseb v 
celotnem prebivalstvu, ki so stare vsaj 65 
let, delež oseb zmožnih za delo v celotnem 
prebivalstvu in zmanjšanje števila 
prebivalstva v letu 2020 - je Komisija že 
razvila zamisli v zvezi z ocenjevanjem 
statističnih podatkov o demografiji v 
evropskih regijah.

Or. en

Obrazložitev

Indeks ranljivosti za demografske spremembe, ki je bil prvič omenjen v delovnem dokumentu 
Komisije „Regije 2020: ocena prihodnjih izzivov za regije EU“ je pokazatelj razlik v vplivu 
demografskih sprememb na različne regije. V svojem poročilu o demografskih spremembah in 
njihovih posledicah za prihodnjo kohezijsko politiko ((2010/2157(INI)) je Evropski parlament 
poudaril, da je ta kazalnik koristen in bi ga bilo treba še naprej razvijati.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri razvoju, proizvodnji in razširjanju 
evropskih statističnih podatkov morajo 
nacionalni in evropski statistični organi 
upoštevati načela iz Kodeksa ravnanja 
evropske statistike, kakor ga je Odbor za 
evropski statistični sistem revidiral in 
posodobil 28. septembra 2011.

(13) Pri razvoju, proizvodnji in razširjanju 
evropskih statističnih podatkov morajo 
nacionalni in evropski statistični organi ter 
če je to primerno, organi na regionalni 
ravni upoštevati načela iz Kodeksa 
ravnanja evropske statistike, kakor ga je 
Odbor za evropski statistični sistem 
revidiral in posodobil 28. septembra 2011.

Or. en
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Obrazložitev

V nekaterih državah članicah statistike posredujejo regionalni statistični organi. Ti morajo 
upoštevati ista načela.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če regionalni organi posredujejo 
statistične podatke nacionalni ravni, 
države članice prav tako posredujejo te 
podatke Komisiji (Eurostatu), da 
omogočijo bolj podroben pregled 
demografskih razmer v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Demografske spremembe vplivajo na regije na različne načine. Razlike med državami 
članicami so velike, zato bi bilo mogoče koristno, ne samo primerjati spremembe na 
nacionalni ravni, temveč tudi na regionalni ravni.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enotni pogoji v zvezi z razčlenitvijo 
podatkov iz odstavkov 1 in 2, kakor tudi 
glede pogostosti, rokov in revizij podatkov, 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 9(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo enotne pogoje v zvezi z 
razčlenitvijo podatkov iz odstavkov 1 in 2, 
kakor tudi glede pogostosti, rokov in 
revizij podatkov. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 9(2). Enotni pogoji pomenijo čim 
manjšo možno dodatno proračunsko ali 
upravno obremenitev nacionalnih ali 
regionalnih statističnih organov.

Or. en
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Obrazložitev

Ker uredba ne ureja pogostosti podatkov, je treba zagotoviti, da organi niso prisiljeni 
posredovati podatkov tako pogosto, da bi bilo to nerealno ali nerazumno pričakovati.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posredovanje podatkov je treba izvesti v 
skladu z določbami Uredbe (EU) št. 
xxx/xxxx z dne ...o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku teh podatkov (uredbo o 
splošnem varstvu podatkov) ter členom 8 
Listine o temeljnih pravicah Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Varstvo osebnih podatkov je omenjeno v uvodni izjavi 14, vendar ga je treba ponoviti tudi tu, 
saj gre za pomembno vprašanje pri zagotavljanju statističnih podatkov.


