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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci se týká návrhu Evropské komise na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o sčítání lidu, domů a bytů (KOM(2007)0069), které 
se přijímá postupem spolurozhodování (2007/0032(COD)).

Hlavním cílem návrhu nařízení je objasnit údaje ze sčítání prováděných v jednotlivých 
členských státech EU, zejména co se týče domů a bytů, a umožnit jejich porovnávání.

Základním předpokladem pro vývoj spolehlivých ukazatelů, které umožní přesné odhady 
sociálně-ekonomické situace na regionální a vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, je poskytnutí 
jednotných, úplných a přesných údajů ze strany členských států.
V této souvislosti je třeba také zdůraznit význam referenčních období pro shromažďované 
údaje a rychlost, se kterou členské státy údaje předávají Evropské komisi (Eurostatu), jelikož 
vážně srovnávat informace a vytvářet spolehlivé přehledy a analýzy je možné pouze tehdy, 
jsou-li současně k dispozici údaje vztahující se ke stejnému období v jednotlivých územních 
celcích.

Zpravodaj oprávněně zdůrazňuje, že je třeba sladit systém pro poskytování údajů, tak aby byl 
založen na společných normách použitelných ve všech členských státech, a zmiňuje technické 
a procesní problémy, které během procesu vyvstaly.
Je také třeba mít na pamětí, že tyto statistiky a přehledy o složení a charakteristikách 
obyvatelstva jsou základními ukazateli při plánování a sledování politiky soudržnosti a při 
hodnocení účinnosti využívání strukturálního fondu. Klasifikace regionů pro účely právě 
tohoto fondu je založena na údajích o obyvatelstvu dotyčných regionů, což znamená, že 
existují přímé finanční důsledky jak pro regiony, tak pro členské státy.

Návrh nařízení, o kterém se diskutuje v tomto stanovisku, se týká záležitostí, které mají 
zásadní význam pro rozvoj regionální politiky a politiky soudržnosti.

Je rovněž třeba zdůraznit, že zatímco při hodnocení situace v oblasti bydlení je zapotřebí 
údajů týkajících se místa obvyklého pobytu, v případě analýzy jiných aspektů je třeba se 
zaměřit na jiné údaje, např. zemi původu, pohlaví, věk či počet dětí.  
Některé pojmy nejsou v návrhu nařízení jasně definovány, např. „místo obvyklého pobytu“, 
které by se mělo týkat konkrétního časového období předcházejícího referenčnímu datu, tj. 
datu sčítání lidu. Pozornost by se měla rovněž věnovat přesnému překladu textu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

  
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3

(3) Aby bylo možno provádět optimální 
srovnávání mezi jednotlivými členskými 
státy, měly by být takové údaje vymezeny 
odkazem na určitý rok.

(3) Aby se zajistila srovnatelnost údajů 
poskytovaných jednotlivými členskými státy 
a mohly být sestaveny spolehlivé přehledy 
na úrovni Unie, použité údaje by se měly 
týkat stejného referenčního roku.

Odůvodnění

Nová formulace má vyjasnit souvislost mezi potřebou získávat údaje pro stejný referenční rok 
a základním požadavkem srovnatelnosti přehledů sestavených na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

c) „místem obvyklého pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku bez ohledu na dočasnou 
nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, 
návštěv u přátel a příbuzných, služebních 
cest, léčení nebo náboženských poutí; nebo, 
není-li k dispozici, zákonné bydliště nebo 
místo bydliště;

c) „místem obvyklého pobytu“ místo, kde 
osoba obvykle tráví období každodenního 
odpočinku během šesti měsíců 
předcházejících referenčnímu datu bez 
ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely 
rekreace, dovolené, návštěv u přátel a 
příbuzných, služebních cest, léčení nebo 
náboženských poutí; nebo, není-li k 
dispozici, zákonné bydliště nebo místo 
bydliště;

Odůvodnění

Pojem „místo obvyklého pobytu“ vyžaduje další vyjasnění a stanovení časového rámce, aby 
se tak zajistilo, že odpovědi občanů se opravdu týkají místa jejich obvyklého pobytu.

Pozměňovací návrh 3
Článek 3

Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu, domech a bytech 
obsahující stanovené demografické, sociální, 
hospodářské charakteristiky a 
charakteristiky obydlí, jež se vztahují na 
jednotlivce, rodiny, domácnosti, bytové 
jednotky a budovy na vnitrostátní a 
regionální úrovni, jak je to uvedeno 
v příloze.

Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) 
údaje o obyvatelstvu, domech a bytech 
obsahující stanovené demografické, sociální, 
hospodářské charakteristiky a 
charakteristiky obydlí, jež se vztahují na 
jednotlivce, rodiny, domácnosti, bytové 
jednotky a budovy na vnitrostátní 
a regionální úrovni, jak je to uvedeno 
v příloze, čímž zabezpečí spolehlivost 
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a kvalitu poskytnutých údajů a zajistí, že 
budou předloženy včas.

Odůvodnění

Základní kritéria pro shromažďované údaje by měla být již od začátku stanovena jasně.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby zdroje údajů 
a metodika použité ke splnění požadavků 
tohoto nařízení v co nejvyšší možné míře 
odpovídaly základním rysům sčítání lidu, 
domů a bytů, jak jsou definovány v čl. 2 
odst. 1.

2. Členské státy zajistí, aby zdroje údajů 
a metodika použité ke splnění požadavků 
tohoto nařízení v co nejvyšší možné míře 
odpovídaly základním rysům sčítání lidu, 
domů a bytů, jak jsou definovány v čl. 2 
odst. 1, čímž umožní poskytnutí co možná 
nejjednotnějších, nejúplnějších 
a nejspolehlivějších údajů.

Odůvodnění

Měla by se zdůraznit kvalitativní kritéria poskytovaných údajů, neboť jsou základním 
předpokladem pro sestavování spolehlivých přehledů a srovnávání údajů na úrovni 
Společenství.

Pozměňovací návrh 5
Příloha bod 1.3.2 odrážka 8

Datum sňatku žen, pokud se někdy vdaly: i) 
prvého a ii) současného

Datum sňatku žen: (i) prvého a ii) 
současného

Odůvodnění

Účelem změny je text vyjasnit jeho zjednodušením a vypuštěním nadbytečných slov.

Pozměňovací návrh 6
Příloha bod 1.3.2 odrážka 9

Datum počátku partnerského svazku žen, 
pokud někdy v takovém svazku žily: i) 
prvého partnerského svazku a ii) současného

Datum počátku neformálního svazku žen:
(i) prvého neformálního svazku a ii) 
současného
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Odůvodnění

Terminologie použitá v tomto odstavci je neadekvátní. Text je rovněž třeba zjednodušit, aby 
byl jasnější.


