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KORT BEGRUNDELSE

Denne udtalelse til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vedrører 
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om folke- og 
boligtællinger (KOM(2007)0069), som skal vedtages ved fælles beslutningsprocedure 
(2007/0032(COD)).
Hovedformålet med udkastet til forordning er at præcisere de data, som er indsamlet i 
tællinger i EU's medlemsstater, navnlig om boligforhold, og gøre dem sammenlignelige.
Det er vigtigt, at medlemsstaterne leverer sammenhængende, fuldstændige og pålidelige data, 
således at der kan udvikles pålidelige indikatorer for en nøje vurdering af den 
socioøkonomiske situation på regionalt, nationalt og EU-plan.

Det bør også understreges, at det er væsentligt, at der fastsættes referencedatoer, og at 
medlemsstaterne overholder tidsfristen for indsendelse af data til Kommissionen (Eurostat). 
Først når data for samme tidsrum foreligger samtidig fra alle geografiske enheder, er det 
muligt at sammenligne oplysningerne og udarbejde pålidelige oversigter og analyser.  

Ordføreren betoner med rette, at det er nødvendigt at harmonisere systemet om indsamling af 
data baseret på fælles normer for alle medlemsstaterne, og nævner de tekniske og 
proceduremæssige vanskeligheder, der har været under arbejdets forløb.
Der bør også huskes på, at disse statistikker og oversigter over befolkningsstruktur og 
-karakteristika udgør en væsentlig indikator i forbindelse med planlægning og overvågning af 
samhørighedspolitikken og bedømmelse af, hvorvidt strukturfondens programmer 
gennemføres effektivt. Klassificeringen af regioner til brug for fonden er baseret på data om 
befolkningen i disse regioner, hvilket betyder, at der er direkte finansielle følger både for 
regioner og medlemsstater.
Forslaget til forordning, som denne udtalelse omhandler, vedrører spørgsmål, som er 
fundamentale for udviklingen af regional- og samhørighedspolitik.
Det bør også fremhæves, at mens data fra tællinger om den sædvanlige bopæl er nødvendige 
for vurdering af boligsituationen, bør der i forbindelse med undersøgelse af andre aspekter 
især lægges vægt på andre data som f.eks. statsborgerskabsland, køn, alder og antal børn.  

I forslaget til forordning er nogle begreber ikke defineret klart, f.eks. "sædvanlig bopæl", som 
bør henvise til et bestemt tidsrum forud for referencepunktet, dvs. datoen for tællingen. Der 
bør også lægges vægt på, at teksten oversættes korrekt.

ÆNDRINGSFORSLAG
Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Ændringsforslag 1
Betragtning 3

(3) For at der med størst muligt udbytte kan 
foretages sammenligninger mellem 
medlemsstaterne, bør dataene vedrøre et 
givent år (endnu ikke fastsat).

(3) For at sikre sammenlignelighed mellem 
dataene fra medlemsstaterne og for at 
kunne udarbejde pålidelige oversigter på 
EU-plan, bør dataene vedrøre det samme 
referenceår.

Begrundelse

Denne omformulering skal gøre det klart, at der er en forbindelse mellem nødvendigheden af, 
at  dataene leveres  for det samme referenceår,  og den grundlæggende nødvendighed af, at 
de oversigter, der udarbejdes på EU-plan, kan sammenlignes. 

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 1, litra c

(c) "sædvanlig bopæl": det sted, hvor en 
person normalt tilbringer den daglige 
hvileperiode, uanset om der forekommer 
midlertidigt fravær på grund af 
fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og 
familie, forretningsrejse, lægebehandling 
eller pilgrimsrejser; eller, hvis dette ikke er 
oplyst, det sted, hvor en person har lovlig 
eller registreret bopæl

(c) "sædvanlig bopæl": det sted, hvor en 
person har tilbragt den daglige hvileperiode i 
seks måneder før referencepunktet, uanset 
om der forekommer midlertidigt fravær på 
grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos 
venner og familie, forretningsrejse, 
lægebehandling eller pilgrimsrejser; eller, 
hvis dette ikke er oplyst, det sted, hvor en 
person har lovlig eller registreret bopæl

Begrundelse

Begrebet "sædvanlig bopæl" kræver yderligere klarhed, og der bør indføjes en tidsramme for 
at sikre, at de adspurgte personers svar virkelig henviser til deres sædvanlige bopæl.  

Ændringsforslag 3
Artikel 3

Medlemsstaterne indsender data til 
Kommissionen (Eurostat) om befolknings-
og boligforhold, som omfatter bestemte 
demografiske, sociale, økonomiske og 
boligmæssige karakteristika for 
enkeltpersoner, familier, husstande, 
boligenheder og bygninger på nationalt og 

Medlemsstaterne indsender data til 
Kommissionen (Eurostat) om befolknings-
og boligforhold, som omfatter bestemte 
demografiske, sociale, økonomiske og 
boligmæssige karakteristika for 
enkeltpersoner, familier, husstande, 
boligenheder og bygninger på nationalt og 
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regionalt plan som anført i bilaget. regionalt plan som anført i bilaget, og 
garanterer, at de indsendte data er 
pålidelige og af kvalitet og leveres rettidigt.

Begrundelse

De grundlæggende kriterier for de indsamlede data bør beskrives præcist allerede i starten.

Ændringsforslag 4
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne sørger for, at de 
datakilder og den metodologi, der anvendes 
til at opfylde kravene i denne forordning, i 
størst muligt omfang er relevante for de 
væsentlige kendetegn ved folke- og 
boligtællinger som defineret i artikel 2, stk. 
1.

2. Medlemsstaterne sørger for, at de 
datakilder og den metodologi, der anvendes 
til at opfylde kravene i denne forordning, i 
størst muligt omfang er relevante for de 
væsentlige kendetegn ved folke- og 
boligtællinger som defineret i artikel 2, stk. 
1, hvilket bevirker, at der kan leveres data, 
som er så sammenhængende, fuldstændige 
og pålidelige som muligt.

Begrundelse

De grundlæggende kvalitetskriterier for de leverede data bør understreges, da de udgør en 
forudsætning for udarbejdelsen af pålidelige oversigter og sammenligninger af data på EU-
plan.

Ændringsforslag 5
Bilag, nr. 1.3.2, led 8

- dato(er) for gifte og tidligere gifte kvinders 
indgåelse af ægteskab: i) første ægteskab og 
ii) nuværende ægteskab

- dato(er) for gifte kvinders indgåelse af 
ægteskab: i) første ægteskab og ii) 
nuværende ægteskab

Begrundelse

Ændringen bevirker, at teksten bliver klarere, idet den forenkles, og unødvendige ord 
undlades.
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Ændringsforslag 6
Bilag, nr. 1.3.2, led 9

- dato(er) for påbegyndt samliv for 
samlevende og tidligere samlevende
kvinder: i) første samlivsforhold og ii) 
nuværende samlivsforhold

- dato(er) for påbegyndt samliv for 
samlevende kvinder: i) første samlivsforhold 
og ii) nuværende samlivsforhold

Begrundelse

Den anvendte terminologi i dette led er upassende. Teksten skal forenkles, så der opnås større 
klarhed.
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