
PR\666905DA.doc PE 388.663v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

FORELØBIG
2007/0032(COD)

2.7.2007

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om folke- og 
boligtællinger
(KOM(2007)0069 – C6–0078/2007 – 2007/0032(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Ona Juknevičienė



PE 388.663v01-00 2/17 PR\666905DA.doc

DA

PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om folke- og boligtællinger
(KOM(2007)0069 – C6–0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0069)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0078/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Periodiske statistiske data om 
befolkningen og de vigtigste 
familiemæssige, sociale, økonomiske og 
boligmæssige karakteristika for 
enkeltpersoner er nødvendige for at kunne 
analysere og udforme regional- og 
socialpolitikken i særlige 
fællesskabssektorer.

(2) Periodiske statistiske data om 
befolkningen og de vigtigste 
familiemæssige, sociale, økonomiske og 
boligmæssige karakteristika for 
enkeltpersoner er nødvendige for at kunne 
analysere og udforme regional- og 
socialpolitikken i særlige 
fællesskabssektorer; der er navnlig behov 
for at indsamle detaljerede oplysninger 
om boligforhold til støtte for 
Fællesskabets aktiviteter, som f.eks. 
fremme af social integration og 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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overvågning af social samhørighed på 
regionalt niveau samt miljøbeskyttelse og 
fremme af energieffektiviteten;

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) Kommissionen bør bl.a. have beføjelse 
til at fastsætte betingelserne for tilpasning 
af definitionerne, fastsættelse af de 
yderligere referenceår og vedtagelse af 
programmet for de statistiske data og 
metadata. Disse foranstaltninger er 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, og de bør 
derfor vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF -

(8) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at fastsætte betingelserne for 
tilpasning af definitionerne, fastsættelse af 
de efterfølgende referenceår og vedtagelse 
af programmet for de statistiske data og 
metadata. Disse foranstaltninger er 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen, og de bør 
derfor vedtages efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF -

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1, litra a

(a) "befolkning/folke-": den nationale og 
regionale befolkning på dennes sædvanlige 
bopæl på referencedatoen, jf. artikel 5, stk. 
2

(a) "befolkning/folke-": den nationale og 
regionale befolkning på dennes sædvanlige 
bopæl på referencedatoen, jf. artikel 5, stk. 
1

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1, litra b

(b) "bolig/boligforhold": boligenheder og 
bygninger samt forholdet mellem 
befolkning og bolig på nationalt og 
regionalt plan på referencedatoen.
"Bygninger": bygninger, der indeholder
eller kan indeholde boligenheder

(b) "bolig/boligforhold": opholdsrum og 
bygninger samt bofællesskaber og 
forholdet mellem befolkning og bolig på 
nationalt og regionalt plan på 
referencedatoen. "Bygninger": permanente
bygninger, der indeholder opholdsrum, der 
er beregnet til menneskelig beboelse, eller 
konventionelle bebyggelser, der er 
forbeholdt sæsonbetinget eller sekundær 
anvendelse eller er ubeboede;
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Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 1, litra d

(d) "referencedato": den dato, som den 
pågældende medlemsstats data vedrører, jf. 
artikel 5, stk. 2

(d) "referencedato": den dato, som den 
pågældende medlemsstats data vedrører, jf. 
artikel 5, stk. 1

Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 1, litra h

(h) "anonymiserede mikrodata":
individuelle statistiske datasæt, som er 
blevet ændret for i overensstemmelse med 
gældende bedste praksis at minimere 
risikoen for, at de statistiske enheder, de 
vedrører, kan identificeres.

udgår

Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 2

2. Kommission kan om nødvendigt 
tilpasse definitionerne i stk. 1 efter 
proceduren i artikel 7, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 8
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 
regionalt plan som anført i bilaget.

Medlemsstaterne indsender data til 
Kommissionen (Eurostat) om 
befolkningsforhold, som omfatter bestemte 
demografiske, sociale og økonomiske 
karakteristika for enkeltpersoner, familier 
og husstande samt boligforhold på 
nationalt og regionalt plan som anført i 
bilaget.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, overskrift

Datakilder og -kvalitet Datakilder
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Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 1, litra e a (nyt)

(ea) kombination af registerbaseret 
tælling, stikprøveundersøgelse og 
konventionel tælling

Ændringsforslag 11
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, litra g.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 3

3. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
kvaliteten af de indberettede data og 
metadata. I samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og internationale 
organisationer tilvejebringer 
Kommissionen (Eurostat) metodologiske 
anbefalinger og krav med henblik på at 
sikre kvaliteten af de udarbejdede data og 
metadata, bl.a. anbefalingerne fra De 
Europæiske Statistikeres Konference 
vedrørende folke- og boligtællinger.

udgår

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 4

4. Medlemsstaterne gør over for 
Kommissionen (Eurostat) rede for, hvilke 
datakilder der er anvendt, af hvilke 
grunde disse kilder er valgt, og hvilke 
virkninger valget af datakilder får for 

udgår
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statistikkernes kvalitet (kvalitetsrapport).
Medlemsstaterne gør i den forbindelse 
rede for, i hvilket omfang de valgte 
datakilder og den valgte metodologi er 
relevante for de væsentlige kendetegn ved 
folke- og boligtællinger som defineret i 
artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 5

5. Medlemsstaterne underretter straks
Kommissionen (Eurostat) om revisioner af 
og korrektioner i de statistiske oplysninger, 
der er indberettet i henhold til denne 
forordning, og om ændringer i de anvendte 
metoder og datakilder.

5. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen (Eurostat) om revisioner af 
og korrektioner i de statistiske oplysninger, 
der er indberettet i henhold til denne 
forordning, og om ændringer i de anvendte 
metoder og datakilder senest en måned
inden frigivelse af de reviderede data.

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 6

6. Kommissionen fastlægger indholdet af 
kvalitetsrapporten samt kvalitetskriterier 
for udarbejdelse og formidling af dataene 
efter proceduren i artikel 7, stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne leverer validerede 
data og metadata til Kommissionen 
(Eurostat) som anført i denne forordning, 
fortrinsvis ved begyndelsen af hvert årti.

1. Hver medlemsstat fastsætter en dato, 
som dataene vedrører (referencedato). 
Denne referencedato skal ligge inden for 
et på grundlag af denne forordning 
fastsat år (referenceår). Det første 
referenceår er 2011. Kommissionen
fastsætter de efterfølgende referenceår 
efter proceduren i artikel 7, stk. 3. 
Referenceårene skal ligge omkring 
begyndelsen af hvert årti.
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Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 2

2. Hver medlemsstat fastsætter en dato, 
som dataene vedrører (referencedato).
Denne referencedato skal ligge inden for 
et på grundlag af denne forordning 
fastsat år (referenceår). Det første 
referenceår er 2011. Kommissionen 
fastsætter de efterfølgende referenceår
efter proceduren i artikel 7, stk. 3.

2. Medlemsstaterne leverer validerede 
data og metadata til Kommissionen 
(Eurostat) som anført i denne forordning 
senest 27 måneder efter udgangen af 
referenceåret. 

Ændringsforslag 18
Artikel 5, stk. 3

3. Dataene leveres senest 24 måneder 
efter udløbet af referenceåret.

udgår

Ændringsforslag 19
Artikel 5, stk. 4

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 7, stk. 3, et program 
for de statistiske data og metadata, der skal 
indberettes for at opfylde kravene til 
dataindsamlingen. Der kan ikke fastsættes 
flere variabler for et bestemt geografisk 
niveau end dem, der skal dækkes i 
henhold til denne forordning, og som er 
anført i bilaget under det pågældende 
geografiske niveau.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 7, stk. 3, et program 
for de statistiske data og metadata, der skal 
indberettes for at opfylde kravene i denne 
forordning.

Ændringsforslag 20
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2, variablerne 
tekniske specifikationer som fastsat i 
denne forordning samt deres opdelinger.

Ændringsforslag 21



PR\666905DA.doc 11/17 PE 388.663v01-00

DA

Artikel 5, stk. 5

5. Programmet for de statistiske data kan 
ud over de aggregerede data (i form af et 
tabelprogram) omfatte en stikprøve af 
anonymiserede mikrodata.

udgår

Ændringsforslag 22
Artikel 5, stk. 7

7. Ved revisioner eller korrektioner i 
henhold til artikel 4, stk. 5, i denne 
forordning, fremsender medlemsstaterne 
straks de ændrede data til Kommissionen 
(Eurostat).

7. Ved revisioner eller korrektioner i 
henhold til artikel 4, stk. 5, i denne 
forordning, fremsender medlemsstaterne 
senest ved frigivelse af de reviderede data
de ændrede data til Kommissionen 
(Eurostat).

Ændringsforslag 23
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Kvalitetsvurdering

1. I denne forordning finder følgende 
kvalitetsvurderingaspekter anvendelse på 
de data, der skal indberettes:
- "relevans" henviser til, i hvilket omfang 
de statistiske oplysninger opfylder 
nuværende og potentielle brugeres behov 
- "nøjagtighed" henviser til, i hvilket 
omfang der er overensstemmelse mellem 
estimater og ukendte, sande værdier 
- "aktualitet" og "punktlighed" henviser 
til tidsperioden mellem referenceperioden 
og oplysningernes tilgængelighed 
- "tilgængelighed" og "klarhed" henviser 
til de betingelser og bestemmelser, 
hvorunder brugere kan få adgang til, 
anvende og fortolke data
- "sammenlignelighed" henviser til 
målingen af virkningen af forskelle i 
anvendte statistiske koncepter og 
måleværktøjer/procedurer, når statistikker 
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sammenlignes på tværs af geografiske 
områder, ikke-geografiske områder eller 
over tid
- "kohærens" henviser til, i hvilket 
omfang dataene er velegnede til pålideligt 
at blive kombineret på forskellige måder 
og til forskellige formål
2. Medlemsstaterne forlægger 
Kommissionen (Eurostat) en rapport om 
kvaliteten af de leverede data. 
Medlemsstaterne gør i den forbindelse 
rede for, i hvilket omfang de valgte 
datakilder og den valgte metodologi er 
relevante for de væsentlige kendetegn ved 
folke- og boligtællinger som defineret i 
artikel 2, stk. 1, litra g.
3. Ved anvendelsen af kvalitetsaspekterne 
fastsat i stk. 1 på data omfattet af denne 
forordning fastlægges bestemmelserne om 
og strukturen af kvalitetsrapporterne efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2. 
Kommissionen (Eurostat) vurderer 
kvaliteten af de indsendte data.
4. I samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne 
tilvejebringer Kommissionen (Eurostat) 
metodologiske anbefalinger og krav med 
henblik på at sikre kvaliteten af de 
udarbejdede data og metadata, idet 
navnlig anbefalingerne fra De 
Europæiske Statistikeres Konference 
vedrørende folke- og boligtællinger 
tillægges vægt.

Ændringsforslag 24
Artikel 6, stk. 1, litra - a (nyt)

(-a) variablernes tekniske specifikationer 
som fastsat i denne forordning samt deres 
opdelinger i henhold til artikel 5, stk. 4a

Ændringsforslag 25
Artikel 6, stk. 1, litra a a (nyt)
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(aa) bestemmelserne om og strukturen af 
kvalitetsrapporterne efter proceduren i 
artikel 7, stk. 2

Ændringsforslag 26
Artikel 6, stk. 2, litra a

(a) tilpasning af definitionerne, jf. artikel 
2, stk. 2

udgår

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 2, litra b

8b) fastlæggelse af indholdet af 
kvalitetsrapporten, jf. artikel 4, stk. 6

udgår

Ændringsforslag 28
Artikel 6, stk. 2, litra c

(c) fastlæggelse af kvalitetskriterierne, jf. 
artikel 4, stk. 6

udgår

Ændringsforslag 29
Artikel 6, stk. 2, litra d

(d) referenceårene, jf. artikel 5, stk. 2 (d) referenceårene, jf. artikel 5, stk. 1

Ændringsforslag 30
Artikel 6, stk. 3

3. Der skal tages hensyn til princippet om, 
at fordelene ved en ajourføring skal 
opveje omkostningerne, og at yderligere 
omkostninger og arbejdsbyrder skal holdes 
inden for rimelige grænser.

3. Der skal tages hensyn til princippet om, 
at fordelene ved de foranstaltninger, der 
træffes, skal opveje omkostningerne, og at 
yderligere omkostninger og arbejdsbyrder 
skal holdes inden for rimelige grænser.

Ændringsforslag 31
Bilag, sektion 1.2.1, led 13
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- hvorvidt personen har boet i udlandet, og 
år for ankomst til landet

- hvorvidt personen har boet i udlandet, og 
år for ankomst til landet (1980 eller 
senere)

Ændringsforslag 32
Bilag, sektion 1.3

1.3 Anbefalede variabler for følgende 
geografiske niveauer: nationalt niveau, 
NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 og LAU 2

udgår

1.3.1 Det henstilles til medlemsstaterne, at 
de også indberetter alle de variabler, der 
er obligatoriske på NUTS 2-niveau, på 
alle lavere regionale niveauer, helt ned til 
det laveste tilgængelige regionale niveau.
1.3.2 Ikke-afledte variabler
- skolens eller universitetets beliggenhed
- transportmiddel til arbejde
- transportmiddel til skole eller universitet
- afstand til arbejde og transporttid
- afstand til skole eller universitet og 
transporttid
- civilstand (de facto)
- antal levendefødte børn
- dato(er) for gifte og tidligere gifte 
kvinders indgåelse af ægteskab: i) første 
ægteskab og ii) nuværende ægteskab
- dato(er) for påbegyndt samliv for 
samlevende og tidligere samlevende 
kvinder: i) første samlivsforhold og ii) 
nuværende samlivsforhold
- sædvanlig erhvervssituation
- personer, der yder ulønnede tjenester, og 
volontører
- sektortype (institutionel enhed)
- uformel beskæftigelse
- arbejdspladstype
- sædvanlig arbejdstid
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- tidsrelateret underbeskæftigelse
- varighed af arbejdsløshed
- antal beskæftigede i foretagendets lokale 
enhed
- vigtigste levegrundlag
- indkomst
- uddannelseskvalifikationer
- studieområde
- skolegang
- læse- og skrivefærdigheder
- edb-færdigheder
- tidligere sædvanligt bopælsland
- samlet varighed af opholdet i landet
- sædvanlig bopæl fem år før tællingen
- årsag til migration
- forældrenes fødeland
- erhvervelse af statsborgerskab
- etnisk tilhørsforhold
- sprog
- religiøst tilhørsforhold
- handicap
- en eller flere husstande
- husleje
- husstandens varige forbrugsgoder
- antal biler til rådighed for husstanden
- parkeringsplads
- telefon og internetforbindelse
- landbrugsproduktion for egen regning 
(på husstandsniveau)
- kendetegn ved alle landbrugsjob i det 
seneste år (på individuelt niveau)
1.3.3 Afledte variabler
- by- og landområder
- socioøkonomiske grupper
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- personer med udenlandsk/national 
baggrund
- befolkningsgrupper af relevans for 
international migration
- befolkning med flygtningebaggrund
- internt fordrevne
- partnerskaber mellem personer af 
samme køn
- status i udvidet familie
- type sammenbragt familie
- type udvidet familie
- private husstandes generationsmæssige 
sammensætning

Ændringsforslag 33
Bilag, sektion 2.3

2.3 Anbefalede variabler for følgende 
geografiske niveauer: nationalt niveau, 
NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 og LAU 2

udgår

2.3.1 Det henstilles til medlemsstaterne, at 
de også indberetter alle de variabler, der 
er obligatoriske på NUTS 2-niveau, på 
alle lavere regionale niveauer, helt ned til 
det laveste tilgængelige regionale niveau.
2.3.2 Ikke-afledte variabler
- hvorvidt husstanden råder over ferie- og 
sæsonboliger samt ubeboede boliger, og 
kendetegn ved disse
- boliger efter antal private husstande
- rumtype
- varmt vand
- opvarmning af sanitært vand
- type kloaksystem
- køkken
- madlavningsfaciliteter
- energikilder til opvarmning
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- boligens varmeisolering
- elektricitet
- elektricitetsproduktion
- tilslutning til gasnet
- klimaanlæg
- ventilation
- boligens placering i bygningen
- boligens tilgængelighed
- elevator
- boliger efter antal etager i bygningen
- boliger opdelt efter de materialer, der er 
anvendt til bestemte dele de bygninger, 
der indeholder boligerne
- boliger opdelt efter bygningernes 
vedligeholdelsesstand
- affaldssortering i husstanden


