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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορά την
πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης (COM(2007)0069), που 
πρόκειται να εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (2007/0032(COD)).
Κύριος στόχος της πρότασης κανονισμού είναι η διευκρίνιση και η συγκρισιμότητα των
στοιχείων που συλλέγονται κατά τις απογραφές που πραγματοποιούνται στα επιμέρους κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη στέγαση.

Η παροχή συνεκτικών, πλήρων και έγκυρων στοιχείων εκ μέρους των κρατών μελών είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία αξιόπιστων δεικτών που θα παρουσιάζουν ακριβή εκτίμηση 
της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σπουδαιότητα των ημερομηνιών αναφοράς για τα συλλεγόμενα στοιχεία και η ακρίβεια
των κρατών μελών κατά τη διαβίβαση των στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει
επίσης να επισημανθεί στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι μόνον όταν διατίθενται ταυτόχρονα 
για κάθε εδαφική μονάδα στοιχεία που αφορούν την ίδια χρονική περίοδο, μπορούμε να 
συγκρίνουμε πραγματικά τις πληροφορίες και να πραγματοποιούμε αξιόπιστες επισκοπήσεις 
και αναλύσεις.

Η εισηγήτρια δικαιολογημένα τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης του συστήματος για την 
παροχή στοιχείων που βασίζεται σε κοινά πρότυπα τα οποία ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη 
και αναφέρει τις τεχνικές και διαδικαστικές δυσχέρειες που συναντώνται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι εν λόγω στατιστικές και επισκοπήσεις για τη δομή
και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού συνιστούν θεμελιώδη δείκτη κατά τον σχεδιασμό και 
την παρακολούθηση της πολιτικής συνοχής και κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του Διαρθρωτικού Ταμείου. Η ταξινόμηση των περιφερειών στο πλαίσιο του
ταμείου αυτού βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν τους πληθυσμούς των περιφερειών αυτών, 
πράγμα που συνεπάγεται άμεσες οικονομικές συνέπειες τόσο για τις περιφέρειες όσο και για 
τα κράτη μέλη.
Η πρόταση κανονισμού που εξετάζεται στην παρούσα γνωμοδότηση αφορά ζητήματα 
θεμελιώδους σπουδαιότητας για την ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής 
συνοχής.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι, μολονότι τα στοιχεία απογραφής σχετικά με τον 
τόπο συνήθους διαμονής των πολιτών είναι απαραίτητο στοιχείο για να εκτιμηθεί η 
επικρατούσα κατάσταση στέγασης, κατά την ανάλυση άλλων θεμάτων θα πρέπει να 
εστιαστούμε σε άλλα στοιχεία, για παράδειγμα, στη χώρα της ιθαγένειας, στο φύλο, στην 
ηλικία ή τον αριθμό των παιδιών.
Ορισμένες έννοιες δεν προσδιορίζονται σαφώς στην πρόταση κανονισμού, όπως είναι "ο 
τόπος συνήθους διαμονής" που θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
πριν από το σημείο αναφοράς, δηλαδή την ημερομηνία της απογραφής. Θα πρέπει επίσης να 
δοθεί προσοχή στην ακρίβεια των μεταφράσεων του κειμένου.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3

(3) Προκειμένου να γίνει κατά το δυνατόν 
ορθότερη χρήση των στοιχείων στην 
πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των 
κρατών μελών, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει 
να αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο έτος 
το οποίο πρέπει να καθοριστεί∙

(3) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συγκρισιμότητα των στοιχείων που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και να 
πραγματοποιηθούν έγκυρες επισκοπήσεις 
σε επίπεδο Ένωσης, τα χρησιμοποιούμενα 
στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στο ίδιο 
έτος αναφοράς·

Αιτιολόγηση

Στόχος της αναδιατύπωσης είναι να διευκρινιστεί η συνάφεια μεταξύ της ανάγκης να
παρασχεθούν δεδομένα για το ίδιο έτος αναφοράς και της βασικής απαίτησης συγκρισιμότητας 
όσον αφορά τις επισκοπήσεις που πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον οποίο 
ένα άτομο περνά συνήθως τις καθημερινές 
ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την 
περιστασιακή απουσία του για λόγους 
αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε φίλους 
και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής 
περίθαλψης ή θρησκευτικού 
προσκυνήματος∙ ή, εάν το στοιχείο αυτό δεν 
είναι διαθέσιμο, ο τόπος νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας∙

(γ) «συνήθης διαμονή»: ο τόπος στον οποίο,
κατά τους έξι μήνες πριν από το σημείο 
αναφοράς, ένα άτομο περνά συνήθως τις 
καθημερινές ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα 
από την περιστασιακή απουσία του για 
λόγους αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε 
φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής 
περίθαλψης ή θρησκευτικού 
προσκυνήματος∙ ή, εάν το στοιχείο αυτό δεν 
είναι διαθέσιμο, ο τόπος νόμιμης ή 
δηλωθείσας κατοικίας∙

Αιτιολόγηση

Η έννοια του "τόπου της συνήθους διαμονής" πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο και πρέπει 
να περιληφθεί χρονοδιάγραμμα για να εξασφαλιστεί ότι οι απαντήσεις των ατόμων αναφέρονται 
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πραγματικά στον συνήθη τόπο διαμονής τους.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) στοιχεία σχετικά με τον 
πληθυσμό και τη στέγαση τα οποία 
καλύπτουν καθορισμένα δημογραφικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και στεγαστικά 
χαρακτηριστικά ατόμων, οικογενειών, 
νοικοκυριών, μονάδων και κτιρίων 
στέγασης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, όπως παρατίθενται στο παράρτημα.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) στοιχεία σχετικά με τον 
πληθυσμό και τη στέγαση τα οποία 
καλύπτουν καθορισμένα δημογραφικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και στεγαστικά 
χαρακτηριστικά ατόμων, οικογενειών, 
νοικοκυριών, μονάδων και κτιρίων 
στέγασης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, όπως παρατίθενται στο παράρτημα, 
εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την 
ποιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων 
καθώς και την έγκαιρη παροχή τους.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς ευθύς εξ αρχής τα βασικά κριτήρια για τα συλλεγόμενα 
δεδομένα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πηγές 
των στοιχείων και η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού πληρούν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των απογραφών πληθυσμού 
και στέγασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πηγές 
των στοιχείων και η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού πληρούν τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά των απογραφών πληθυσμού 
και στέγασης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
επιτρέποντας την παροχή δεδομένων τα 
οποία είναι κατά το δυνατόν συνεκτικά, 
πλήρη και έγκυρα.

Αιτιολόγηση

Τα βασικά κριτήρια ποιότητας για τα παρεχόμενα στοιχεία θα πρέπει να επισημαίνονται 
δεδομένου ότι τούτο συνιστά προϋπόθεση για την κατάρτιση αξιόπιστων επισκοπήσεων και 
συγκρίσεων στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο.
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Τροπολογία 5
Παράρτημα, στοιχείο 1.3.2., 8η παύλα

- Ημερομηνία(-ες) νόμιμου(-ων) γάμου(-ων) 
γυναικών που είναι ή υπήρξαν έγγαμες: (i) 
πρώτος γάμος και (ii) τρέχων γάμος

- Ημερομηνία(-ες) νόμιμου(-ων) γάμου(-ων) 
γυναικών: (i) πρώτος γάμος και (ii) τρέχων 
γάμος

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει το κείμενο απλουστεύοντάς το και  
διαγράφοντας περιττές λέξεις.

Τροπολογία 6
Παράρτημα, στοιχείο 1.3.2., 9η παύλα

- Ημερομηνία(-ες) έναρξης συμβίωσης
γυναικών που συμβιώνουν ή έχουν 
συμβιώσει: (i) πρώτη συμβίωση και (ii) 
τρέχουσα συμβίωση

- Ημερομηνία(-ες) έναρξης ανεπίσημης
συμβίωσης γυναικών: (i) πρώτη ανεπίσημη
συμβίωση και (ii) τρέχουσα ανεπίσημη
συμβίωση

Αιτιολόγηση

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στην παράγραφο αυτή είναι ακατάλληλη και συνεπώς πρέπει 
να απλουστευθεί το κείμενο για λόγους μεγαλύτερης ευκρίνειας.
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