
PA\684505BG.doc PE394.006v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по регионално развитие

2007/0032(COD)

13.9.2007

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и Съвета 
относно статистическите данни за населението и преброяването на 
жилищния фонд
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

Докладчик по становище: Wojciech Roszkowski



PE394.006v01-00 2/6 PA\684505BG.doc

BG

PA_Legam



PA\684505BG.doc 3/6 PE394.006v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

This opinion for the Committee on Employment and Social Affairs concerns the Commission 
proposal for a European Parliament and Council regulation on population and housing 
censuses (COM(2007)0069), to be adopted under the codecision procedure 
(2007/0032(COD)). 
The main aim of the draft regulation is to clarify and make comparable the data collected in 
censuses carried out in the individual Member States of the European Union, in particular 
with regard to housing. 

The provision by the Member States of coherent, complete and reliable data is essential to the 
development of credible indicators giving an accurate assessment of the socio-economic 
situation at regional, national and European Union level. 
The importance of reference dates for the collected data and Member States' punctuality in 
transmitting data to the Commission (Eurostat) should also be stressed in this regard, as only 
when  data relating to the same period of time is available for each territorial unit 
simultaneously can we genuinely compare information and produce reliable overviews and 
analyses. 

The rapporteur rightly stresses the need to harmonise the system for providing data based on 
common standards applicable to all Member States and mentions the technical and procedural 
difficulties encountered in the process. 
It should also be borne in mind that these statistics and overviews on population structure and 
characteristics constitute a fundamental indicator in the planning and monitoring of cohesion 
policy and in assessing the effectiveness of the implementation of the Structural Fund. The 
classification of regions for the purpose of this very fund is based on data concerning the 
populations of those regions, meaning that there are direct financial consequences both for 
regions and for Member States
The proposal for a regulation under discussion in this opinion concerns issues that are 
fundamental to the development of regional and cohesion policy. 
It should also be underlined that, while census data concerning people's place of usual 
residence is integral to assessing the housing situation, in the case of analyses of other aspects 
the focus should be on other data, for example country of citizenship, sex, age or number of 
children.  
Some concepts are not clearly defined in the draft regulation, such as 'place of usual 
residence', which should refer to a specific period of time preceding the reference point, i.e. 
the date of the census. Attention should also be given to the accuracy of the translations of the 
text. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 3

(3) С цел възможно най-разумното 
използване на данните при 
изготвянето на сравнения между 
държавите-членки, тези данни трябва 
да се отнасят до конкретна година, 
която се дефинира;

(3) За да се осигури възможност за 
сравняване на данните, предоставени 
от държавите–членки, и за извършване 
на правдоподобни съпоставки на 
равнище ЕС, използваните данни трябва 
да се отнасят до една и съща
референтна година;

Обосновка

This rewording is intended to make clear the link between the need for data to be provided for 
the same reference year and the basic requirement for comparability with regard to the 
overviews produced at Community level.

Изменение 2
Член 2, параграф 1, буква в)

в) „обичайно местоживеене” означава 
мястото, на което едно лице обикновено 
прекарва дневния период на почивка, 
независимо от временно отсъствие по 
причина на почивка, ваканция, посещения 
при приятели и роднини, работа, 
медицинско лечение или религиозно 
поклонение, или, в отсъствието му, 
мястото на съдебен или регистриран 
адрес;

в) „обичайно местоживеене” означава 
мястото, на което за периода от 6 месеца 
преди референтната дата едно лице 
обикновено прекарва частта от 
денонощието, определена за почивка, 
независимо от временно отсъствие с цел 
развлечение, ваканция, посещения при 
приятели и роднини, работа, медицинско 
лечение или религиозно поклонение, или, 
в отсъствието на такова, мястото на 
съдебен или регистриран адрес;

Обосновка

The concept of 'place of usual residence' requires further clarification and the inclusion of a 

  
1 Все още непубликуван в Официален вестник.
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timeframe to ensure that people's answers genuinely refer to their usual place of residence.

Изменение 3
Член 3

Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението и жилищата, покриващи 
определени демографски, социални, 
икономически и жилищни 
характеристики на лица, семейства, 
домакинства, жилищни единици и сгради 
на национални и регионални нива, 
съгласно приложението.

Държавите-членки предават на 
Комисията (Евростат) данни за 
населението и жилищата, покриващи 
определени демографски, социални, 
икономически и жилищни 
характеристики на лица, семейства, 
домакинства, жилищни единици и сгради 
на национални и регионални нива, 
съгласно приложението, като 
гарантират надеждност и качество на 
предаваните данни и спазване на
сроковете за тяхното представяне.

Обосновка

The basic criteria for the data collected should be explicitly mentioned at the outset.

Изменение 4
Член 4, параграф 2

2. Държавите-членки гарантират, че 
информационните източници и 
методологията, използвани в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент, отговарят, във 
възможно най-голяма степен, на 
съществените характеристики на 
преброяването на населението и 
жилищата, както са установени в член 2, 
параграф 1.

2. Държавите-членки гарантират, че 
информационните източници и 
методологията, използвани в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент, отговарят, във 
възможно най-голяма степен, на 
съществените характеристики на 
преброяването на населението и 
жилищата, както са установени в член 2, 
параграф 1, така че предаваните данни 
да са, във възможно най-голяма степен, 
съгласувани, изчерпателни и сигурни.

Обосновка

The basic quality criteria for the data provided should be stressed, as this is a precondition 
for the drawing-up of reliable overviews and comparisons of data at Community level.

Изменение 5
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Приложение, точка 1.3.2, тире 8

- Дата(и) на законния брак/ове за 
омъжените жени: (i) първи брак и (ii) 
сегашен брак

- Дата(и) на законния/те брак/ове за 
жените: (i) първи брак и (ii) настоящ
брак

Обосновка

The amendment aims to clarify the text by simplifying it and removing unnecessary words.

Изменение 6
Приложение, точка 1.3.2, тире 9

- Начална дата(и) на небрачно 
съжителство(и) за жените, встъпвали в 
такова: (i) първо небрачно съжителство 
и (ii) сегашно небрачно съжителство

- Начална дата(и) на връзка(и) тип
небрачно съжителство за жените: (i) 
първо небрачно съжителство и (ii) 
настоящо небрачно съжителство

Обосновка

The terminology used in this paragraph is inappropriate. The text also needs to be simplified 
for greater clarity.


