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KORTFATTAD MOTIVERING

Föreliggande yttrande hänför sig till betänkandet från Europaparlamentets utskott för 
sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om folk- och bostadsräkningar (KOM(2007)0069), att antas enligt medbeslutandeförfarandet 
(2007/0032 (COD)).

Huvudsyftet med förslaget till förordning är att göra de uppgifter som samlas in vid folk- och 
bostadsräkningar i Europeiska unionens medlemsländer exakta och jämförbara, varvid 
särskild hänsyn skall tas till bostadsförhållandena.

En grundförutsättning för tillförlitliga indikatorer som möjliggör en verklighetstrogen 
bedömning av den samhällsekonomiska situationen på regional nivå, medlemsstatsnivå eller 
inom hela Europeiska unionen, är att de uppgifter som medlemsstaterna tar fram är enhetliga, 
fullständiga och exakta.

I detta sammanhang måste vikten av referensdagar betonas för uppgifterna som skall samlas 
in samt vikten av att medlemsstaterna i rätt tid inrapporterar uppgifterna till kommissionen 
(Eurostat), eftersom det är en ofrånkomlig förutsättning för att uppgifterna verkligen skall gå 
att jämföra och för att sammanställningarna och analyserna skall vara trovärdiga, att dessa 
uppgifter avser en och samma period för alla de territoriella enheterna.

Föredraganden betonar med rätta behovet av ett enhetligt system för framtagande av 
uppgifter, med gemensamma standarder för alla medlemsländer, och framhåller de tekniska 
och formella svårigheter som påträffats vid detta arbete.

Erinras bör också att dessa statistiska uppgifter och översikter om befolkningens struktur och 
karaktär är den grundläggande indikatorn för planering och övervakning av 
sammanhållningspolitiken och för bedömning av resultaten vid genomförandet av 
strukturfonderna. Frågan om regionerna är berättigade till strukturfondsstöd avgörs utgående 
från uppgifter om befolkningen i regionerna och detta får direkta ekonomiska konsekvenser 
både för regionerna och för medlemsstaterna.

Den förordning som detta yttrande hänför sig till berör följaktligen principiella frågor som 
utvecklingen av regionalpolitiken och sammanhållningspolitiken.

Dessutom bör det understrykas att lika oumbärliga som uppgifter om stadigvarande bosättning
från folk- och bostadsräkningar är för bedömning av bostadsförhållandena, lika viktigt är det 
också att man prioriterar andra uppgifter vid undersökningar som handlar om annat än 
bostäder, så att man i stället för stadigvarande bosättning tar hänsyn framför allt till 
medborgarskap, kön, ålder eller antal barn.

Vid bedömningen av förslaget till förordning bör svårigheten att definiera vissa begrepp
uppmärksammas, till exempel att ”stadigvarande bosättning” måste avse bosättning under en 
bestämd tidsperiod som föregår referenspunkten, alltså det datum som fastställts för 
folkräkningen. Dessutom måste det ses till att texten översätts exakt.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3

(3) För att de jämförelser som görs mellan
medlemsstaterna utifrån uppgifterna skall 
vara så rättvisande som möjligt, bör 
uppgifterna avse ett visst angivet år.

(3) För att de uppgifter som tas fram av
medlemsstaterna skall vara jämförbara och 
möjliggöra trovärdiga analyser på 
unionsnivå, bör uppgifterna avse samma 
referensår.

Motivering

Texten måste omarbetas för att det klart skall framgå att datainsamlingen bör ske utgående 
från samma referensår, eftersom det måste garanteras jämförbara analyser inom hela 
gemenskapen.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, punkt 1, led c

c) stadigvarande bosättning: en plats där en 
person normalt har sin dygnsvila, bortsett 
från tillfällig frånvaro för rekreation, 
semester, besök hos vänner och släktingar, 
affärer, läkarbehandling eller religiös 
pilgrimsfärd, eller den plats där personen är 
folkbokförd.

c) stadigvarande bosättning: en plats där en 
person normalt haft sin dygnsvila under det 
halvår som föregått referensdagen, bortsett 
från tillfällig frånvaro för rekreation, 
semester, besök hos vänner och släktingar, 
affärer, läkarbehandling eller religiös 
pilgrimsfärd, eller den plats där personen är 
folkbokförd.

Motivering

Begreppet stadigvarande bosättning måste ytterligare klarläggas och insättas i en tidsram 
som kan garantera att svaren avser de svarandes faktiska stadigvarande bosättning.

Ändringsförslag 3
Artikel 3

  
1 Ej offentliggjord i EUT.
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Medlemsstaterna skall till kommissionen 
(Eurostat) rapportera in uppgifter om 
befolkning och bostäder med fastställda 
demografiska, sociala och ekonomiska 
variabler samt boendevariabler för enskilda 
individer, familjer, hushåll, enskilda 
bostäder och bostadshus på nationell och 
regional nivå i enlighet med vad som 
fastställs i bilagan.

Medlemsstaterna skall till kommissionen 
(Eurostat) rapportera in uppgifter om 
befolkning och bostäder med fastställda 
demografiska, sociala och ekonomiska 
variabler samt boendevariabler för enskilda 
individer, familjer, hushåll, enskilda 
bostäder och bostadshus på nationell och 
regional nivå i enlighet med vad som 
fastställs i bilagan, för att på detta sätt 
tillförsäkra trovärdigheten och kvaliteten i 
de inrapporterade uppgifterna och se till att 
rapporteringen sker i tid.

Motivering

De grundläggande kriterierna för datainsamlingen bör alltifrån första början fastställas 
klart.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
datakällor och metoder som används för att 
uppfylla kraven i denna förordning så långt 
det är möjligt uppfyller de väsentliga inslag i 
folk- och bostadsräkningarna som anges i 
artikel 2.1.

2. Medlemsstaterna skall se till att de 
datakällor och metoder som används för att 
uppfylla kraven i denna förordning så långt 
det är möjligt uppfyller de väsentliga inslag i 
folk- och bostadsräkningarna som anges i 
artikel 2.1 och möjliggör att de insamlade 
uppgifterna är så enhetliga, fullständiga 
och exakta som möjligt.

Motivering

Det måste understrykas vilka grundläggande kvalitetskriterier som skall uppfyllas vid 
datainsamlingen, eftersom detta är en grundförutsättning för att vi skall få trovärdiga 
analyser och jämförbara uppgifter på unionsnivå.

Ändringsförslag 5
Bilaga, punkt 1.3.2, strecksats 8

– Datum för giftermål för kvinnor som är 
eller har varit gifta: i) första äktenskapet 
och ii) nuvarande äktenskap

– Datum för giftermål för kvinnor: i) första 
äktenskapet och ii) nuvarande äktenskap
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är göra texten enklare och bättre genom att låta onödiga inslag 
utgå.

Ändringsförslag 6
Bilaga, punkt 1.3.2, strecksats 9

– Datum för inledande av samboförhållande 
för kvinnor som är eller har haft 
samboförhållande: i) första 
samboförhållandet och ii) nuvarande 
samboförhållande

– Datum för inledande av samboförhållande 
för kvinnor: i) första samboförhållandet och 
ii) nuvarande samboförhållande

Motivering

Den förra delen av ändringsförslaget berör inte den svenska versionen. Dessutom behövs det 
en förenkling av texten, för att den skall få bättre kvalitet.


