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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Mnenje za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zadeva predlog uredbe Komisije za 
Evropski parlament in Svet o popisih prebivalstva in stanovanj (KOM(2007)0069), ki se 
obravnava v postopku soodločanja (2007/0032(COD)).

Glavni namen osnutka uredbe je pojasniti in zagotoviti primerljivost podatkov, zbranih v 
popisih v državah članicah Evropske unije, zlasti v zvezi s stanovanjskimi razmerami.

Pri oblikovanju verodostojnih kazalnikov za izvedbo natančne ocene socialno-ekonomskih 
razmer na regionalni, državni in evropski ravni je bistvena skladnost, celovitost in zanesljivost 
podatkov iz držav članic.

Poudariti je treba tudi, da so pomembni referenčni datumi za zbrane podatke in upoštevanje 
roka za posredovanje podatkov Komisiji (Eurostatu), saj je resnična primerjava, pregled in 
analiza statističnih podatkov mogoča le takrat, ko so istočasno na voljo podatki, ki se nanašajo 
na isto obdobje v vseh teritorialnih enotah.

Pripravljavec mnenja upravičeno poudarja, da je treba uskladiti sistem zagotavljanja podatkov 
na podlagi skupnih standardov, veljavnih v vseh državah članicah, ter dodaja, da bo treba 
odpraviti tehnične in postopkovne težave v tem procesu.

Statistični podatki ter pregledi o strukturi in karakteristikah prebivalstva so temeljni kazalnik 
pri načrtovanju in nadzoru kohezijske politike ter pri ocenjevanju učinkovitosti izvajanja 
strukturnih skladov. Klasifikacija regij v okviru teh skladov temelji na podatkih o 
prebivalstvu teh regij, kar finančno neposredno vpliva tako na regije kot na države članice.

V predlogu uredbe o popisih prebivalstva in stanovanj so obravnavane zadeve, temeljne za 
razvoj regionalne in kohezijske politike.

Treba je tudi poudariti, da je popis podatkov o običajnem prebivališču prebivalstva bistven za 
ocenitev stanovanjskih razmer, pri analizi drugih vidikov pa se je treba osredotočiti na druge 
podatke, kot so država državljanstva, spol, starost ali število otrok.

Nekateri pojmi v predlogu uredbe niso jasni. Tako se mora „običajno prebivališče“ nanašati 
na določeno obdobje pred referenčno točko oziroma datum popisa. Pomembna je tudi 
natančnost pri prevodu besedila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3

(3) Za čim bolj smiselno uporabo podatkov 
pri primerjavah med državami članicami se 
morajo taki podatki nanašati na določeno 
leto, ki se opredeli.

(3) Za zagotovitev primerljivosti podatkov, 
ki jih posredujejo države članice, in 
zanesljivosti pregledov, izdelanih na ravni 
Unije, se morajo podatki nanašati na isto 
referenčno leto.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti povezavo med potrebo po posredovanju 
podatkov za isto referenčno leto in osnovno zahtevo po primerljivosti, kar zadeva preglede, 
izdelane na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 2
Člen 2, odstavek 1, točka (c)

(c) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v 
katerem oseba običajno preživi svoj dnevni 
počitek, ne glede na začasno odsotnost za 
namene rekreacije, počitnic, obiskov pri 
prijateljih in sorodnikih, poslov, zdravljenja 
ali verskega romanja, če to ne obstaja, pa 
kraj, kjer ima oseba stalno ali registrirano 
prebivališče;

(c) „običajno prebivališče“ pomeni kraj, v 
katerem oseba šest mesecev pred referenčno 
točko običajno preživi svoj dnevni počitek, 
ne glede na začasno odsotnost za namene 
rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in 
sorodnikih, poslov, zdravljenja ali verskega 
romanja, če to ne obstaja, pa kraj, kjer ima 
oseba stalno ali registrirano prebivališče;

Obrazložitev

Koncept „običajnega prebivališča“ je treba bolj pojasniti in vanj vključiti časovni dejavnik za 
zagotovitev, da se bodo odgovori posameznikov zares nanašali na njihovo običajno 
prebivališče.

Predlog spremembe 3
Člen 3

Države članice Komisiji (Eurostatu) 
predložijo podatke o prebivalstvu in 
stanovanjih, ki zajemajo določene 

Države članice Komisiji (Eurostatu) 
predložijo podatke o prebivalstvu in 
stanovanjih, ki zajemajo določene 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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demografske, socialne, ekonomske in 
stanovanjske značilnosti posameznikov, 
družin, gospodinjstev, stanovanjskih enot in 
stavb na nacionalni in regionalni ravni, 
kakor je navedeno v Prilogi.

demografske, socialne, ekonomske in 
stanovanjske značilnosti posameznikov, 
družin, gospodinjstev, stanovanjskih enot in 
stavb na nacionalni in regionalni ravni, 
kakor je navedeno v Prilogi, pri čemer 
preverijo zanesljivost in kakovost 
posredovanih podatkov ter jih zagotovijo v 
skladu s predvidenim rokom.

Obrazložitev

Osnovno merilo za zbrane podatke je treba jasno opredeliti na začetku.

Predlog spremembe 4
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da viri 
podatkov in metodologija, uporabljena 
zaradi skladnosti z zahtevami te uredbe, 
izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov 
prebivalstva in stanovanj, kakor je 
opredeljeno v členu 2(1), do najvišje možne 
mere.

2. Države članice zagotovijo, da viri 
podatkov in metodologija, uporabljena 
zaradi skladnosti z zahtevami te uredbe, 
izpolnjujejo bistvene značilnosti popisov 
prebivalstva in stanovanj, kakor je 
opredeljeno v členu 2(1), do najvišje možne 
mere, in omogočijo posredovanje čim bolj 
skladnih, celovitih in zanesljivih podatkov.

Obrazložitev

Poudariti je treba osnovna merila za kakovost posredovanih podatkov, saj je to predpogoj za 
izdelavo zanesljivih pregledov in primerjav statističnih podatkov na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 5
Priloga, točka 1.3.2., alinea 8

– Datum sklenitve zakonske zveze kadar 
koli poročene ženske: (i) prva zakonska 
zveza in (ii) sedanja zakonska zveza

– Datum sklenitve zakonske zveze ženske:
(i) prva zakonska zveza in (ii) sedanja 
zakonska zveza

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasnitev besedila s poenostavitvijo in črtanjem 
nepotrebnih besed.

Predlog spremembe 6
Priloga, točka 1.3.2., alinea 9
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– Datum začetka zunajzakonske skupnosti 
žensk, ki so bile kadar koli v zunajzakonski 
skupnosti: (i) prva zunajzakonska skupnost 
in (ii) sedanja zunajzakonska skupnost

– Datum sklenitve neuradne skupnosti 
ženske: (i) prva neuradna skupnost in (ii) 
sedanja neuradna skupnost

Obrazložitev

Izrazje v tem odstavku ni primerno, besedilo pa je treba poenostaviti, da bo bolj jasno.


