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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejsza opinia do sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE dotyczy 
wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
spisów powszechnych ludności i mieszkań (KOM(2007) 69) uchwalanego w procedurze
współdecyzji (2007/0032 (COD).

Projekt rozporządzenia ma głównie na celu uściślenie i uczynienie porównywalnymi danych 
gromadzonych w spisach powszechnych poszczególnych krajów Unii Europejskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków mieszkaniowych.
Dostarczanie przez państwa członkowskie spójnych, pełnych i sprawdzonych danych jest 
podstawowym warunkiem opracowania wiarygodnych wskaźników umożliwiających 
prawidłową ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie regionów, państw 
członkowskich oraz całej Unii Europejskiej.
Należy przy tym podkreślić znaczenie dat referencyjnych, w których dane te będą zbierane, 
oraz terminowości przekazywania danych Komisji (Eurostat) przez państwa członkowskie, 
gdyż tylko wtedy gdy dysponować będziemy danymi odnoszącymi się do tego samego okresu 
równocześnie dla wszystkich jednostek terytorialnych, możliwe będzie rzeczywiste 
porównywanie danych i przygotowanie wiarygodnych zestawień i analiz.

Projektodawca słusznie podkreśla potrzebę ujednolicenia systemu dostarczania danych 
opierając go na standardach wspólnych dla wszystkich państw członkowskich i wymienia 
trudności techniczne i formalne, którym należy stawić czoła w toku prac.
Należy przy tym pamiętać, że owe dane statystyczne i zestawienia na temat struktury i 
charakterystyki ludności są podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym przy planowaniu 
i monitorowaniu polityki spójności oraz przy ocenie skuteczności wdrażania funduszy 
strukturalnych. Już sama kwalifikacja regionów w ramach funduszy strukturalnych oparta jest 
na danych dotyczących ludności owych regionów, co pociąga za sobą bezpośrednie 
konsekwencje finansowe zarówno dla regionów, jak i dla państw członkowskich.
Rozporządzenie, którego dotyczy  niniejsza opinia odnosi się więc do kwestii zasadniczych 
dla rozwoju polityki regionalnej i polityki spójności.
Należy również podkreślić, że o ile dane spisowe dotyczące miejsca zamieszkania stanowią 
element niezbędny do oceny warunków mieszkaniowych, o tyle w przypadku analiz innych 
niż mieszkaniowe, punkt ciężkości winien spoczywać na innym zestawie danych, a więc np. 
zamiast miejsca zamieszkania winno się brać pod uwagę przede wszystkim obywatelstwo, 
płeć, wiek, czy liczbę dzieci. 

W ocenianym projekcie rozporządzenia zwraca uwagę trudność w zdefiniowaniu niektórych 
pojęć, np. "miejsce zamieszkania" musi odnosić się do określonego czasu poprzedzającego 
punkt referencyjny, czyli datę spisu. Poza tym należy zwrócić uwagę na precyzję tłumaczeń 
tekstu.
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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Motyw 3 

(3) Aby w jak najlepszy sposób wykorzystać 
dane uzyskane w wyniku porównania 
między państwami członkowskimi, dane te
muszą odnosić się do określonego roku.

(3) Aby zapewnić porównywalność danych 
dostarczanych przez państwa członkowskie 
i umożliwić dokonywanie wiarygodnych 
zestawień na poziomie unijnym, 
wykorzystywane dane muszą odnosić się do
tego samego roku referencyjnego.

Uzasadnienie

Ustęp należy przeredagować, w celu jasnego powiązania konieczności dostarczenia danych z 
tego samego roku referencyjnego z podstawową potrzebą zapewnienia porównywalności 
zestawień dokonywanych na szczeblu wspólnotowym.

Poprawka 2
Artykuł 2, ustęp 1, litera c)

c) „miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, 
w którym osoba zazwyczaj spędza część 
doby przeznaczoną na odpoczynek, bez 
względu na czasową nieobecność w celach 
rekreacyjnych, wakacyjnych, wizyt 
rodzinnych i przyjacielskich, wyjazdów 
służbowych, leczenia medycznego lub 
pielgrzymek religijnych; lub, jeśli ustalenie 
takiego miejsca nie jest możliwe, miejsce 
zameldowania;

c) „miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, 
w którym w okresie półrocza 
poprzedzającego punkt referencyjny osoba 
zazwyczaj spędza część doby przeznaczoną 
na odpoczynek, bez względu na czasową 
nieobecność w celach rekreacyjnych, 
wakacyjnych, wizyt rodzinnych i 
przyjacielskich, wyjazdów służbowych, 
leczenia medycznego lub pielgrzymek 
religijnych lub, jeśli ustalenie takiego 
miejsca nie jest możliwe, miejsce 
zameldowania;

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Pojęcie miejsca zamieszkania wymaga dalszego uściślenia i wprowadzenia ram czasowych, 
które mogłyby gwarantować, że odpowiedzi respondenta będą odnosiły się do jego rzeczywistego 
miejsca zamieszkania.

Poprawka 3
Artykuł 3

Państwa członkowskie przedkładają Komisji 
(Eurostatowi) dane na temat ludności i 
mieszkań obejmujące określoną 
charakterystykę demograficzną, społeczną, 
gospodarczą i mieszkaniową 
poszczególnych osób, rodzin, gospodarstw 
domowych, mieszkań i budynków na 
poziomie krajowym i regionalnym, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia.

Państwa członkowskie przedkładają Komisji 
(Eurostatowi) dane na temat ludności i 
mieszkań obejmujące określoną 
charakterystykę demograficzną, społeczną, 
gospodarczą i mieszkaniową 
poszczególnych osób, rodzin, gospodarstw 
domowych, mieszkań i budynków na 
poziomie krajowym i regionalnym, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia, dbając przy tym o 
zapewnienie wiarygodności i jakości 
przedkładanych danych oraz o zachowanie 
terminowości ich dostarczania.

Uzasadnienie

Należy już na samym wstępie jasno wymienić podstawowe kryteria odnoszące się do zbieranych 
danych.

Poprawka 4
Artykuł 4, ustęp 2

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
źródła danych oraz metodologia 
zastosowane w celu spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia odpowiadają, w 
największym możliwym stopniu, 
podstawowym właściwościom spisów 
powszechnych ludności i mieszkań, 
określonym w art. 2 ust. 1.

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
źródła danych oraz metodologia 
zastosowane w celu spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia odpowiadają, w 
największym możliwym stopniu, 
podstawowym właściwościom spisów 
powszechnych ludności i mieszkań, 
określonym w art. 2 ust. 1, i umożliwiają 
dostarczenie danych możliwie najbardziej 
spójnych, pełnych i sprawdzonych.

Uzasadnienie

Należy podkreślić podstawowe kryteria jakości, jakie powinny zostać spełnione w stosunku do 
dostarczanych danych, gdyż jest to podstawowy warunek przeprowadzenia wiarygodnych 
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zestawień i porównań danych na szczeblu wspólnotowym.

Poprawka 5
Załącznik, punkt 1.3.2, tiret 8 

- Data(-y) zawarcia cywilnego związku(-ów) 
małżeńskiego(-ich) przez kobiety, które 
zawarły już związek małżeński: (i) pierwszy 
związek małżeński oraz (ii) obecny związek
małżeński

- Data(-y) zawarcia cywilnego(-ych)
związku(-ów) małżeńskiego(-ich) przez 
kobiety: (i) pierwszy związek małżeński 
oraz (ii) obecny związek małżeński

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzyskania większej jasności tekstu poprzez uproszczenie i wycięcie 
zbędnego fragmentu.

Poprawka 6
Załącznik, punkt 1.3.2, tiret 9 

- Data(-y) rozpoczęcia związku(-ów) 
partnerskiego(-ich) kobiet, które były już w 
związku konsensualnym: (i) pierwszy 
związek konsensualny oraz (ii) obecny 
związek konsensualny

- Data(-y) rozpoczęcia związku(-ów) 
nieformalnego(-ych) kobiet: (i) pierwszy 
związek nieformalny oraz (ii) obecny 
związek nieformalny

Uzasadnienie

Terminologia użyta w tym ustępie jest nieadekwatna. Konieczne jest też uproszczenie dla 
uzyskania większej jasności tekstu.


