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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto stanovisko pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci sa vzťahuje na návrh Komisie na 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov 
[KOM(2007)0069], ktoré sa má prijať prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu 
[2007/0032(COD)].
Hlavným cieľom návrhu nariadenia je objasniť údaje, ktoré sa zozbierali počas sčítaní v 
jednotlivých členských štátoch, a to predovšetkým pokiaľ ide o domy a byty, a umožniť ich 
porovnávanie.

Základným predpokladom pre vývoj spoľahlivých ukazovateľov, ktoré umožnia presný odhad 
sociálno-hospodárskej situácie na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni Európskej 
únie je zabezpečenie jasných, úplných a presných údajov.
V tejto súvislosti je tiež potrebné zdôrazniť aj dôležitosť referenčných dátumov pre 
zhromažďované údaje a včasné odovzdávanie údajov Komisii (Eurostatu) zo strany členských 
štátov, pretože len vtedy, keď sú údaje vzťahujúce sa na rovnaké časové obdobie zároveň 
dostupné pre každú územnú jednotku, môžeme informácie skutočne porovnávať a predviesť
spoľahlivý prehľad a analýzu.

Spravodajca oprávnene zdôrazňuje potrebu harmonizovať systém poskytovania údajov, ktoré 
sú založené na spoločných normách platných pre všetky členské štáty, a uvádza technické a 
procedurálne ťažkosti, ktoré sa v priebehu procesu vyskytli.
Malo by sa tiež pamätať na to, že táto štatistika a prehľad o štruktúre a charakteristikách 
obyvateľstva sú základným ukazovateľom pri plánovaní a monitorovaní kohéznej politiky a 
pri posudzovaní efektívnosti uplatňovania štrukturálneho fondu.  Klasifikácia regiónov na 
účely tohto konkrétneho fondu je založená na údajoch týkajúcich sa obyvateľstva v týchto 
regiónoch, čo znamená, že existujú priame finančné dôsledky tak pre regióny, ako aj pre 
členské štáty.
Návrh nariadenia, ktoré je predmetom diskusie v tomto stanovisku, sa týka otázok, ktoré sú 
veľmi dôležité pre rozvoj regionálnej a kohéznej politiky.
Tiež by sa malo zdôrazniť, že zatiaľ čo pri posudzovaní situácie domov a bytov sú 
nevyhnutne potrebné údaje zo sčítania, ktoré sa týkajú obvyklého bydliska osôb, v prípade 
analýzy ďalších stránok by sa mala pozornosť zamerať na ďalšie údaje, napríklad na krajinu 
štátnej príslušnosti, pohlavie, vek alebo počet detí.
Niektoré pojmy nie sú v návrhu nariadenia jasne vymedzené, a to napríklad „miesto 
obvyklého bydliska“, ktoré by sa malo vzťahovať na konkrétne časové obdobie pred 
referenčným bodom, t. j. dátumom sčítania. Pozornosť by sa mala venovať aj presnosti 
prekladu textu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3

3) Aby sa čo najrozumnejšie využili údaje 
pri porovnávaní členských štátov, takéto 
údaje by sa mali vzťahovať na daný rok, 
ktorý sa má definovať;

3) S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť 
údajov, ktoré poskytujú členské štáty, a 
vytvoriť spoľahlivé prehľady na úrovni 
Únie, použité údaje by sa mali vzťahovať
na rovnaký referenčný rok; 

Odôvodnenie

Cieľom zmeny znenia je objasniť spojitosť medzi potrebou, aby sa údaje poskytovali pre 
rovnaký referenčný rok, a základnou požiadavkou porovnateľnosti prehľadov vytvorených na 
úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 odsek 1 písmeno c)

c) „Obvyklé bydlisko“ znamená miesto, 
v ktorom osoba obvykle trávi každodenný 
čas oddychu, bez ohľadu na dočasnú 
neprítomnosť za účelom rekreácie, 
dovolenky, návštevy priateľov a príbuzných, 
podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo 
náboženskej púte; alebo ak nie je 
k dispozícii, miesto zákonného alebo 
registrovaného sídla;

c) „Obvyklé bydlisko“ znamená miesto, 
v ktorom osoba počas šiestich mesiacov 
pred referenčným dátumom obvykle trávi 
každodenný čas oddychu, bez ohľadu na 
dočasnú neprítomnosť za účelom rekreácie, 
dovolenky, návštevy priateľov a príbuzných, 
podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo 
náboženskej púte; alebo ak nie je 
k dispozícii, miesto zákonného alebo 
registrovaného sídla;

Odôvodnenie

Pojem „miesto obvyklého bydliska“ potrebuje ďalšie vysvetlenie s uvedením časového rámca 
s cieľom zabezpečiť, aby sa odpovede ľudí skutočne týkali miesta ich obvyklého bydliska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3

Členské štáty predkladajú Komisii Členské štáty predkladajú Komisii 
  

1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.
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(Eurostatu) údaje o obyvateľoch, domoch a 
bytoch, ktoré sa týkajú stanovených 
demografických, sociálnych, ekonomických 
a bytových charakteristík jednotlivcov, 
rodín, domácností, bytových jednotiek 
a budov na národnej a regionálnej úrovni, 
ktoré sú stanovené v prílohe.

(Eurostatu) údaje o obyvateľoch, domoch a 
bytoch, ktoré sa týkajú stanovených 
demografických, sociálnych, ekonomických 
a bytových charakteristík jednotlivcov, 
rodín, domácností, bytových jednotiek 
a budov na národnej a regionálnej úrovni, 
ktoré sú stanovené v prílohe, pričom
zabezpečia spoľahlivosť a kvalitu 
predložených údajov a zaistia, že budú 
predložené včas.

Odôvodnenie

Už na začiatku by sa mali jasne uviesť základné kritériá zbieraných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby zdroje
údajov a metodika použité v súlade 
s požiadavkami tohto nariadenia v čo 
najväčšej miere splnili základné 
charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a 
bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1.

2. Členské štáty zabezpečia, aby zdroje 
údajov a metodika použité v súlade s 
požiadavkami tohto nariadenia v čo 
najväčšej miere splnili základné 
charakteristiky sčítania obyvateľov, domov a 
bytov, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1, 
pričom umožňujú poskytovanie údajov, 
ktoré sú čo najjednotnejšie, 
najspoľahlivejšie a kompletné.

Odôvodnenie

Mali by sa zdôrazniť základné kritériá kvality poskytovaných údajov, pretože sú podmienkou 
vypracovania spoľahlivých prehľadov a porovnaní údajov na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha bod 1.3.2. zarážka 8

— Dátum(-y) sobáša(sobášov) vydatých
žien: (i) prvé manželstvo a (ii) súčasné 
manželstvo

— Dátum(-y) sobáša(sobášov) žien: i) prvé 
manželstvo a ii) súčasné manželstvo

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je zameraný na objasnenie textu prostredníctvom jeho 
zjednodušenia a odstránenia nadbytočných slov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha bod 1.3.2. zarážka 9

— Dátum(y) začiatku dobrovoľného
zväzku(zväzkov) žien, ktoré boli niekedy 
v dobrovoľnom zväzku: (i) prvý 
dobrovoľný zväzok a (ii) súčasný 
dobrovoľný zväzok

— Dátum(y) začiatku neformálneho
zväzku(zväzkov) žien: i) prvý neformálny
zväzok a (ii) súčasný neformálny zväzok

Odôvodnenie

Terminológia použitá v tomto odseku je nevhodná. Text je tiež potrebné zjednodušiť, aby bol 
zrozumiteľnejší.
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