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RÖVID INDOKOLÁS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére készített vélemény a nép- és 
lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra 
(COM(2007)0069) vonatkozik, amelynek az elfogadására az együttdöntési eljárás keretében 
kerül majd sor (2007/0032(COD)). 
A rendelettervezet fő célja az Európai Unió tagállamaiban tartott népszámlálások során 
összegyűjtött adatok világosabbá és összehasonlíthatóvá tétele, különös tekintettel a 
lakhatásra. 
Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok összefüggő, hiánytalan és megbízható adatokat 
szolgáltassanak, mivel csak így dolgozhatók ki hiteles mutatók, amelyek segítségével pontosan 
értékelhetők lesznek a társadalmi-gazdasági viszonyok regionális, nemzeti és uniós szinten is. 
Ugyancsak kihangsúlyozandó ebből a szempontból az adatok összegyűjtésével kapcsolatos 
referencia-időpontok fontossága és annak szükségessége, hogy a tagállamok időben 
továbbítsák az adatokat a Bizottságnak (az Eurostatnak), mivel az információk csupán akkor 
hasonlíthatók valóban össze, és csak akkor dolgozhatók ki megbízható áttekintések és 
elemzések, amennyiben egyszerre és valamennyi területi egységre vonatkozóan rendelkezésre 
állnak az adatok, és ugyanazt az időszakot fedik le. 
Az előadó jogosan rámutat annak szükségességére, hogy végre kell hajtani az 
adatszolgáltatási rendszer harmonizációját, amelynek valamennyi tagállamban érvényes 
közös szabályokon kell alapulnia, és említést tesz a folyamat során felmerült technikai és 
formális nehézségekről is. 
Azt is figyelembe kell venni, hogy a népesség szerkezetére és sajátosságaira vonatkozó 
statisztikák és áttekintések olyan mutatókkal szolgálnak, amelyek meghatározó szerepet 
játszanak a kohéziós politika tervezése és ellenőrzése, valamint a strukturális alapok 
végrehajtási hatékonyságának értékelése során. A régióknak a szóban forgó alapok céljaira 
elvégzett osztályozása e régiók népességére vonatkozó adatokra alapul, ami azt jelenti, hogy 
közvetlen pénzügyi következményekkel járnak mind a régiók, mind a tagállamok számára.
A jelen véleményben tárgyalt, rendeletre irányuló javaslat olyan kérdésekkel foglalkozik, 
amelyek meghatározóak a regionális és kohéziós politika alakításában. 
Ki kell hangsúlyozni egyúttal, hogy míg a szokásos tartózkodási helyre vonatkozó 
népszámlálási adatok a lakhatási viszonyok értékelésének elengedhetetlen előfeltételei, addig 
a többi szempont elemzése során más adatokra kell fektetni a hangsúlyt, így például az 
állampolgárságra, nemre, életkorra vagy a gyermekek számára.  
A rendelettervezet néhány fogalmat nem határoz meg egyértelműen, így például a „szokásos 
tartózkodási hely” fogalmát, amelynek a referencia-időpontot, vagyis a népszámlálás 
időpontját megelőző meghatározott időszakra kell vonatkoznia. Egyúttal a szöveg 
fordításának pontosságára is figyelmet kell fordítani.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(3) preambulumbekezdés

(3) Annak érdekében, hogy az adatokat a 
lehető legmegfelelőbben lehessen 
alkalmazni a tagállamok 
összehasonlítására, az adatoknak egy 
meghatározott évre kell vonatkoznia;

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen 
a tagállamok által szolgáltatott adatok 
összehasonlíthatósága, és hogy uniós 
szinten megbízható áttekintések 
készüljenek, a felhasznált adatoknak 
ugyanarra a referenciaévre kell 
vonatkozniuk;

Indokolás

A módosítás átfogalmazásának az a célja, hogy egyértelmű összefüggést teremtsen az 
ugyanarra a referenciaévre vonatkozó adatok szükségessége és a közösségi szinten készített 
áttekintésekre vonatkozó összehasonlíthatóság alapvető követelménye között.

Módosítás: 2
2. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) A szokásos tartózkodási hely az a hely, 
ahol az egyén pihenőidejét tölti, tekintet 
nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és 
rokonlátogatások, üzleti, orvosi kezelési 
vagy vallásos zarándoklat céljából való 
ideiglenes távollétekre; amennyiben nincs 
ilyen, a jogi értelemben vett vagy 
lakóhelyként bejelentett lakcím;

(c) A szokásos tartózkodási hely az a hely, 
ahol a referencia-időpontot megelőző hat 
hónapban az egyén pihenőidejét tölti, 
tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, 
baráti és rokonlátogatások, üzleti, orvosi 
kezelési vagy vallásos zarándoklat céljából 
való ideiglenes távollétekre; amennyiben 
nincs ilyen, a jogi értelemben vett vagy 
lakóhelyként bejelentett lakcím;

Indokolás

A „szokásos tartózkodási hely” fogalmát egyértelműbbé kell tenni, és egy időkeretet is meg 
kell nevezni annak érdekében, hogy a megkérdezettek válaszai valóban a szokásos 
tartózkodási helyre vonatkozzanak.  

Módosítás: 3
3. cikk

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A tagállamoknak a mellékletben 
meghatározottak szerint a Bizottság 
(Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania 
azokat a nép– és lakásszámlálásra vonatkozó 
adatokat, amelyek az egyének, családok, 
háztartások, lakóegységek és épületek 
nemzeti és regionális szintű, megadott 
demográfiai, szociális, gazdasági és 
lakhatásra vonatkozó jellemzőire 
vonatkoznak.

A tagállamoknak a mellékletben 
meghatározottak szerint a Bizottság 
(Eurostat) rendelkezésére kell bocsátania 
azokat a nép- és lakásszámlálásra vonatkozó 
adatokat, amelyek az egyének, családok,
háztartások, lakóegységek és épületek 
nemzeti és regionális szintű, megadott 
demográfiai, szociális, gazdasági és 
lakhatásra vonatkozó jellemzőire 
vonatkoznak, és gondoskodniuk kell arról, 
hogy a rendelkezésre bocsátott adatok 
megbízhatóak és jó minőségűek legyenek, 
és hogy szolgáltatásuk időben történjen.

Indokolás

Az összegyűjtött adatokra vonatkozó alapkövetelményeket már kezdetben meg kell nevezni.

Módosítás: 4
4. cikk (2) bekezdés

2. A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet követelményeinek való megfelelés 
érdekében alkalmazott adatforrások és 
módszertan a lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. cikk 
(1) bekezdésben meghatározott alapvető 
jellemzőinek.

2. A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet követelményeinek való megfelelés 
érdekében alkalmazott adatforrások és 
módszertan a lehető legnagyobb mértékben 
megfeleljen a nép– és lakásszámlálás 2. cikk 
(1) bekezdésben meghatározott alapvető 
jellemzőinek, miközben a lehető 
legnagyobb mértékben koherens, 
hiánytalan és megbízható adatok 
szolgáltatását teszik lehetővé.

Indokolás

Ki kell hangsúlyozni az adatszolgáltatásra vonatkozó fő minőségi követelményt, mivel csak 
így lehet majd közösségi szinten megbízható áttekintéseket és összehasonlításokat készíteni.

Módosítás: 5
Melléklet, 1.3.2. pont, 8. francia bekezdés

- házasságkötések időpontja(i) azon nők 
esetében, akik már kötöttek házasságot: (i) 
első házasságkötés és (ii) jelenlegi házasság

- házasságkötések időpontja(i) nők esetében:
(i) első házasságkötés és (ii) jelenlegi 
házasság
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Indokolás

A módosítás célja, hogy az egyszerűsítés és a fölösleges kifejezések törlése révén világosabbá 
tegye a szöveget.

Módosítás: 6
Melléklet, 1.3.2. pont, 9. francia bekezdés

- az élettársi kapcsolat(ok) kezdő dátuma(i),
azon nők esetében, akik már éltek élettársi 
kapcsolatban: (i) első élettársi kapcsolat és 
(ii) jelenlegi élettársi kapcsolat

- a nem hivatalos kapcsolat(ok) kezdő 
dátuma(i) nők esetében: (i) első nem 
hivatalos kapcsolat és (ii) jelenlegi nem 
hivatalos kapcsolat

Indokolás

A bekezdésben alkalmazott terminológia nem megfelelő. A szöveget egyértelműbbé kell tenni.
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