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

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regioninės plėtros komitetas

2007/0032(COD)

13.9.2007

NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyventojų ir 
būstų surašymų
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

Nuomonės referentas: Wojciech Roszkowski



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

LT

PA_Legam



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

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ši Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui skirta nuomonė susijusi su Komisijos pasiūlymu 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyventojų ir būstų surašymų 
(COM(2007)0069), kuris bus priimtas pagal bendro sprendimo procedūrą (2007/0032(COD)).

Pagrindinis reglamento projekto tikslas – išaiškinti įvairiose Europos Sąjungos valstybėse 
narėse atliktų surašymų duomenis, visų pirma susijusius su būstu, ir užtikrinti šių duomenų 
palyginamumą.
Siekiant nustatyti patikimus rodiklius, kuriais remiantis būtų galima tiksliai įvertinti socialinę 
ir ekonominę padėtį regioniniu, nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygmenimis, labai svarbu, 
kad valstybės narės teiktų nuoseklius, išsamius ir patikimus duomenis.

Šiuo atžvilgiu taip pat reikėtų pabrėžti surinktų duomenų ataskaitinių datų ir valstybių narių 
punktualumo pateikiant duomenis Komisijai (Eurostatui) svarbą, nes tiksliai palyginti 
informaciją ir parengti patikimas apžvalgas ir tyrimus galima tik tada, kai to paties laikotarpio 
kiekvieno teritorinio vieneto duomenys pateikiami tuo pačiu metu.

Pranešėjas pabrėžia būtinybę suderinti duomenų pateikimo sistemą remiantis visoms
valstybėms narėms taikomais bendrais standartais ir atkreipia dėmesį į techninius ir 
procedūrinius sunkumus, su kuriais susidurta proceso metu.
Taip pat nereikėtų pamiršti, kad šie statistikos duomenys ir gyventojų struktūros bei ypatybių 
apžvalgos – tai svarbus rodiklis, į kurį atsižvelgiama planuojant sanglaudos politiką ir 
prižiūrint jos įgyvendinimą bei vertinant Struktūrinio fondo įgyvendinimo veiksmingumą.
Remiantis duomenimis apie regionų gyventojus, šie regionai atitinkamai klasifikuojami būtent 
šio fondo lėšų paskirstymo tikslais, o tai reiškia, kad valstybės narės ir regionai vėliau patirs 
tiesioginį tokio suskirstymo finansinį poveikį.  
Šioje nuomonėje aptariamame minėtajame pasiūlyme dėl reglamento svarstomi klausimai, 
kurie yra itin svarbūs regioninės ir sanglaudos politikos vystymuisi. 
Taip pat reikėtų pabrėžti, kad nors vertinant su būstais susijusią padėtį labai svarbūs yra 
surašymų duomenys apie žmonių įprastinę gyvenamąją vietą, apžvelgiant kitus gyvenimo 
aspektus dėmesys turėtų būti telkiamas į kitokio pobūdžio duomenis, pvz., pilietybės šalį, lytį, 
amžių ar vaikų skaičių.  
Reglamento projekte kai kurios sąvokos, pvz., „įprastinė gyvenamoji vieta“, apibrėžtos 
netiksliai; minėtoji sąvoka turėtų būti susijusi su konkrečiu laikotarpiu prieš ataskaitinę datą, 
t. y. prieš surašymo datą. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dokumento teksto vertimas 
būtų tikslus.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekiant kuo tikslingiau panaudoti 
duomenis lyginant valstybes nares, tokie 
duomenys turėtų būti priskiriami
konkretiems ataskaitiniams metams;

(3) Siekiant užtikrinti valstybių narių 
pateiktų duomenų palyginamumą ir tai, 
kad Europos Sąjungos lygmeniu būtų 
rengiamos patikimos apžvalgos, naudojami 
duomenys turėtų būti priskiriami tiems 
patiems ataskaitiniams metams;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad yra ryšys tarp būtinybės pateikti tų pačių ataskaitinių 
metų duomenis ir pagrindinio reikalavimo, jog duomenis būtų galima palyginti siekiant 
Bendrijos lygmeniu parengti apžvalgas.

Pakeitimas 2
2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, 
kurioje asmuo paprastai praleidžia poilsiui 
skirtą dienos dalį, nepaisant laikinųjų 
nebuvimų išvykstant poilsiauti, atostogauti, 
aplankyti draugus ir gimines, verslo 
reikalais, gydytis arba keliaujant religijos 
tikslais į šventąsias vietas; arba, jei tokios 
nėra, juridinė arba registruota gyvenamoji 
vieta;

c) „įprastinė gyvenamoji vieta“ reiškia vietą, 
kurioje, šešių mėnesių laikotarpiu iki 
ataskaitinės datos, asmuo paprastai 
praleidžia poilsiui skirtą dienos dalį, 
nepaisant laikinųjų nebuvimų išvykstant 
poilsiauti, atostogauti, aplankyti draugus ir 
gimines, verslo reikalais, gydytis arba 
keliaujant religijos tikslais į šventąsias 
vietas; arba, jei tokios nėra, juridinė arba 
registruota gyvenamoji vieta;

Pagrindimas

Sąvoka „įprastinė gyvenamoji vieta“ turi būti tiksliau apibrėžta, todėl reikia įterpti laiko 
periodą siekiant užtikrinti, kad žmonės, atsakydami į klausimą, tikrai turėtų mintyje savo 
įprastinę gyvenamąją vietą.  

Pakeitimas 3
3 straipsnis

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) 
duomenis apie gyventojus ir apie būstus su 
apibrėžtomis asmenų šeimų, namų ūkių, 
gyvenamųjų vienetų ir pastatų 
demografinėmis, socialinėmis, 
ekonominėmis ir būstų charakteristikomis 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, kaip 
išvardyta priede.

Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) 
duomenis apie gyventojus ir apie būstus su 
apibrėžtomis asmenų šeimų, namų ūkių, 
gyvenamųjų vienetų ir pastatų 
demografinėmis, socialinėmis, 
ekonominėmis ir būstų charakteristikomis 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, kaip 
išvardyta priede, užtikrindamos, kad šie 
duomenys būtų patikimi, kokybiški ir 
pateikti laiku.

Pagrindimas

Iš pat pradžių reikėtų aiškiai nurodyti pagrindinius surinktų duomenų kriterijus.

Pakeitimas 4
4 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio 
reglamento reikalavimus naudojami 
duomenų šaltiniai ir metodologija kaip 
įmanoma labiau atitiktų pagrindinius 
gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šio 
reglamento reikalavimus naudojami 
duomenų šaltiniai ir metodologija kaip 
įmanoma labiau atitiktų pagrindinius 
gyventojų ir būstų surašymų ypatumus, kaip 
apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje siekiant, kad 
būtų pateikiami kiek įmanoma nuoseklesni, 
išsamūs ir patikimi duomenys. 

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti pagrindinius teikiamų duomenų kokybės kriterijus, nes kokybiški duomenys –
tai būtina sąlyga siekiant Bendrijos lygmeniu parengti tikslias apžvalgas ir palyginti 
duomenis.

Pakeitimas 5
Priedo 1.3.2. punkto 8 įtrauka

- tekėjusių moterų įteisintos (-ų) santuokos 
(-ų) skaičius: i) pirmoji santuoka ir ii) 
dabartinė santuoka

- moterų įteisintos (-ų) santuokos (-ų) 
skaičius: i) pirmoji santuoka ir ii) dabartinė 
santuoka

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama supaprastinti tekstą ir išbraukti nereikalingą žodį.
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Pakeitimas 6
Priedo 1.3.2. punkto 9 įtrauka

- moterų, sudariusių sąjungas konsensuso 
pagrindu, sąjungos (-ų) konsensuso
pagrindu pradžios data (-os): i) pirmoji 
sąjunga konsensuso pagrindu ir ii) 
dabartinė sąjunga konsensuso pagrindu

- moterų neformalios (-ių) sąjungos (-ų) 
pradžios data (-os): i) pirmoji neformali 
sąjunga ir ii) dabartinė neformali sąjunga 

Pagrindimas

Šioje dalyje vartojami netinkami terminai. Be to, siekiant aiškumo tekstą reikia supaprastinti.


