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ĪSS PAMATOJUMS

Šis Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai sniegtais atzinums attiecas uz Komisijas 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu 
(COM(2007)0069), kas jāpieņem saskaņā ar koplēmuma procedūru (2007/0032(COD)). 

Regulas priekšlikuma pamatmērķis ir precizēt un salīdzināt datus, kas iegūti katras Eiropas 
Savienības dalībvalsts veiktajās skaitīšanās, jo īpaši mājokļu jomā.

Dalībvalstu sniegti saskaņoti, pilnīgi un atbilstīgi dati ir pamatnoteikums ticamu rādītāju 
iegūšanai, nodrošinot precīzu sociālekonomiskās situācijas novērtējumu reģionālā, valsts un 
Eiropas Savienības mērogā.
Šajā ziņā ir jāuzver arī tā nozīme, kāda ir savākto datu pārskata dienu periodam un termiņu 
ievērošanai, dalībvalstīm iesniedzot datus Komisijai (Statistikas birojam), jo informācijas 
salīdzināšana un ticamu pārskatu izstrāde un analīze ir iespējama tikai tad, ja dati par vienu un 
to pašu laika periodu ir vienlaicīgi pieejami par katru teritoriālo vienību.
Referents pamatoti uzsver vajadzību saskaņot datu sniegšanas sistēmu, kuras pamatā būtu 
visās dalībvalstīs piemērojami kopīgi standarti, un atzīmē ar šo procesu saistītās tehniskās un 
organizatoriskās problēmas.

Turklāt jāievēro, ka šie statistiskie apsekojumi un pārskati par iedzīvotāju struktūru un 
raksturīgajām iezīmēm ir pamatrādītājs, lai plānotu un pārraudzītu kohēzijas politiku un 
novērtētu struktūrfondu apgūšanas efektivitāti. Saistībā ar struktūrfondiem izveidotās reģionu 
klasifikācijas pamatā ir dati par šo reģionu iedzīvotājiem, tādējādi radot tiešu finansiālu 
ietekmi gan uz reģioniem, gan uz dalībvalstīm.
Par šo regulas priekšlikumu sniegtajā atzinumā ir ietverti reģionālās attīstības un kohēzijas 
politikas pamatjautājumi.
Turklāt ir jāuzsver, ka, lai arī skaitīšanā iegūtie dati par iedzīvotāju pastāvīgo dzīvesvietu ir 
būtiski, lai novērtētu situāciju mājokļu jomā, tomēr, analizējot citus aspektus, galvenā 
uzmanība ir jāpievērš cita veida datiem, piemēram, datiem par pilsonības valsti, dzimumu, 
vecumu vai bērnu skaitu.  
Atsevišķi regulas priekšlikumā ietvertie jēdzieni ir neskaidri formulēti, piemēram, termins 
„pastāvīga dzīvesvieta”, kurā būtu jāietver norāde uz noteiktu laika periodu pirms atskaites 
punkta, t.i., pirms skaitīšanas dienas. Uzmanība jāpievērš arī teksta tulkojuma precizitātei.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
3. apsvērums

(3) Lai, salīdzinot dažādas dalībvalstis, 
datus varētu izmantot pēc iespējas 
mērķtiecīgāk, datiem būtu jāattiecas uz
vienu un to pašu pārskata gadu.

(3) Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu 
salīdzināmību un izstrādātu ticamus 
pārskatus Eiropas Savienības mērogā,
izmantotajiem datiem būtu jāattiecas uz 
vienu un to pašu pārskata gadu.

Pamatojums

Šā formulējuma mērķis ir uzsvērt saistību starp vajadzību datus iesniegt par vienu un to pašu 
pārskata gadu un pamatprasību par Kopienas mērogā izstrādātu pārskatu salīdzināmību.

Grozījums Nr. 2
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) „pastāvīga dzīvesvieta” ir vieta, kurā 
indivīdi parasti pavada dienas atpūtas daļu, 
neņemot vērā īslaicīgu prombūtni izklaides, 
brīvdienu pavadīšanas, draugu un radinieku 
apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai 
svētceļojumu nolūkā, vai šādas vietas 
neesības gadījumā juridiskā vai oficiāli 
reģistrētā rezidence; 

(c) „pastāvīga dzīvesvieta” ir vieta, kurā 
indivīdi sešus mēnešus pirms atskaites 
punkta parasti pavada dienas atpūtas daļu, 
neņemot vērā īslaicīgu prombūtni izklaides, 
brīvdienu pavadīšanas, draugu un radinieku 
apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai 
svētceļojumu nolūkā, vai šādas vietas 
neesības gadījumā juridiskā vai oficiāli 
reģistrētā rezidence;

Pamatojums

Jēdziens „pastāvīga dzīvesvieta” ir jāpaskaidro papildus, ietverot termiņu, lai nodrošinātu, 
ka iedzīvotāju atbildes tiešām attiecas uz viņu pastāvīgo dzīvesvietu.  

Grozījums Nr. 3
3. pants

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) iedzīvotāju un 
mājokļu uzskaites datus, kas aptver noteiktus 
demogrāfiskus, sociālus, ekonomiskus un 
mājokļu raksturlielumus, kuri attiecas uz 
atsevišķām personām, ģimenēm, 
mājsaimniecībām, dzīvojamajām vienībām 
un ēkām nacionālā un reģionālā līmenī 
saskaņā ar pielikumu.

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eiropas 
Kopienas Statistikas birojs) iedzīvotāju un 
mājokļu uzskaites datus, kas aptver noteiktus 
demogrāfiskus, sociālus, ekonomiskus un 
mājokļu raksturlielumus, kuri attiecas uz 
atsevišķām personām, ģimenēm, 
mājsaimniecībām, dzīvojamajām vienībām 
un ēkām nacionālā un reģionālā līmenī 
saskaņā ar pielikumu, nodrošinot, ka 
iesniegtie dati ir ticami un kvalitatīvi, kā arī 
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iesniegti prasītajā termiņā.

Pamatojums

Regulas sākumdaļā ir skaidri jānorāda pamatkritēriji, kādiem jāatbilst savāktajiem datiem.

Grozījums Nr. 4
4. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu avoti un 
metodoloģija, ko dalībvalstis izmanto, lai 
izpildītu šīs regulas prasības, pēc iespējas 
atbilst 2. panta 1. punktā definētajiem 
iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas 
galvenajām pazīmēm.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka datu avoti un 
metodoloģija, ko dalībvalstis izmanto, lai 
izpildītu šīs regulas prasības, pēc iespējas 
atbilst 2. panta 1. punktā definētajiem 
iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas 
galvenajām pazīmēm, lai datu sniegšana 
būtu cik vien iespējams saskaņota, pilnīga 
un ticama.

Pamatojums

Ir jāuzsver iesniegto datu kvalitātes pamatkritēriji, jo tie ir priekšnoteikums ticamu pārskatu 
izstrādei un salīdzināšanai Kopienas mērogā.

Grozījums Nr. 5
Pielikuma 1.3.2. punkta 8. ievilkums

- Oficiāli precētu sieviešu laulību 
noslēgšanas diena(-s): i) pirmā laulība, ii) 
pašreizējā laulība

- Laulību noslēgšanas diena(-s) sievietēm: i) 
pirmā laulība, ii) pašreizējā laulība

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir padarīt tekstu skaidrāku, to vienkāršojot un novēršot liekvārdību.

Grozījums Nr. 6
Pielikuma 1.3.2. punkta 9. ievilkums

- Civillaulībā dzīvojošu sieviešu civillaulību
sākuma diena(-s): i) pirmā civillaulība, ii) 
pašreizējā civillaulība

- Nereģistrētas laulības sākuma diena(-s) 
sievietēm: i) pirmā nereģistrētā laulība, ii) 
pašreizējā nereģistrētā laulība

Pamatojums

Šajā ievilkumā ir lietota neatbilstīga terminoloģija. Turklāt lielākas skaidrības labad teksts ir 
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jāvienkāršo.


