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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om folk- och 
bostadsräkningar
(KOM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0069)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0078/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för regional utveckling (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Periodiska statistiska uppgifter om 
befolkningen och de viktigaste familje- och 
boendevariablerna samt sociala och 
ekonomiska variablerna behövs för att 
studera och kartlägga vilka regional- och 
socialpolitiska åtgärder som påverkar olika 
delar av samhället.

(2) Periodiska statistiska uppgifter om 
befolkningen och de viktigaste familje- och 
boendevariablerna samt sociala och 
ekonomiska variablerna behövs för att 
studera och kartlägga vilka regional- och 
socialpolitiska åtgärder som påverkar olika 
delar av samhället. Särskilt finns ett behov 
av att samla in detaljerade uppgifter om 
bostadsförhållanden till stöd för olika 
gemenskapsaktiviteter såsom främjandet 
av social integration och övervakning av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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social sammanhållning på regional nivå 
eller miljöskydd och främjandet av 
energieffektivitet.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att fastställa villkoren för 
antagandet av definitioner, fastställandet 
av ytterligare referensår samt antagandet 
av programmet för statistiska data och 
metadata. Eftersom dessa åtgärder har 
allmän räckvidd och är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(8) Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att fastställa villkoren för 
fastställandet av efterföljande referensår 
samt antagandet av programmet för 
statistiska data och metadata. Eftersom 
dessa åtgärder har allmän räckvidd och är 
avsedda att ändra icke väsentliga delar av 
denna förordning bör de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 1, led a

a) befolkning (folk-): den befolkning som 
är stadigvarande bosatt i ett land eller ett 
område på den referensdag som avses 
i artikel 5.2.

a) befolkning (folk-): den befolkning som 
är stadigvarande bosatt i ett land eller ett 
område på den referensdag som avses 
i artikel 5.1.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 1, led b

2. bostäder: enskilda bostäder och 
bostadshus samt förhållandet mellan 
befolkning och bostadsutrymmen på 
nationell och regional nivå på 
referensdagen. Med ”bostadshus” avses 
byggnader som faktiskt innehåller eller 
skulle kunna innehålla bostäder.

2. bostäder: enskilda bostadsutrymmen
och bostadshus samt bostadsformer och
förhållandet mellan befolkning och 
bostadsutrymmen på nationell och regional 
nivå på referensdagen. Med ”bostadshus” 
avses permanenta byggnader som 
innehåller bostadsutrymmen avsedda för 
mänskligt boende, eller traditionella hus 
som företrädesvis används som 
fritidsbostäder, andrabostäder eller är
obebodda.
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Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 1, led d

d) referensdag: den dag som 
medlemsstatens uppgifter avser, i enlighet 
med artikel 5.2 i denna förordning.

d) referensdag: den dag som 
medlemsstatens uppgifter avser, i enlighet 
med artikel 5.1 i denna förordning.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 1, led h

h) avidentifierade mikrodata: enskilda 
statistiska uppgifter som har ändrats för 
att i överensstämmelse med gällande bästa 
praxis minimera risken för att de 
statistiska enheter som de hänför sig till 
kan identifieras.

utgår

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 2

2. Kommissionen får vid behov anpassa 
definitionerna i punkt 1 i enlighet med 
förfarandet i artikel 7.3.

utgår

Ändringsförslag 8
Artikel 3

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 med fastställda demografiska, 
sociala och ekonomiska variabler för 
enskilda, familjer och hushåll samt för
bostäder på nationell och regional nivå i 
enlighet med vad som fastställs i bilagan.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, rubriken

Datakällor och kvalitet Datakällor 
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Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 1, led ea (nytt)

 ea) en kombination av registerbaserad
totalundersökning, urvalsundersökning 
och konventionell totalundersökning,

Ändringsförslag 11
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 g.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att de 
data och metadata som rapporteras in 
håller hög kvalitet. Kommissionen 
(Eurostat) skall i samarbete med 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och med internationella organisationer 
utarbeta metodrekommendationer för och 
krav på de data och metadata som 
framställs, särskilt med utgångspunkt 
i rekommendationerna för folk- och 
bostadsräkningar från den europeiska 
statistikerkonferensen (Conference 
of European Statisticians, CES).

utgår

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall rapportera till 
kommissionen (Eurostat) vilka datakällor 
som använts, varför just dessa källor valts 

utgår
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och hur de valda datakällorna påverkat 
statistikens kvalitet (kvalitetsrapport).
I detta sammanhang skall 
medlemsstaterna ange hur väl de valda 
datakällorna och metoderna uppfyller de 
väsentliga inslag i folk- och
bostadsräkningarna som anges 
i artikel 2.1.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 5

5. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål
informera kommissionen (Eurostat) om 
revideringar och korrigeringar av den 
statistik som tillhandahållits enligt denna 
förordning och om eventuella ändringar 
i de metoder och datakällor som används.

5. Medlemsstaterna skall informera 
kommissionen (Eurostat) om revideringar 
och korrigeringar av den statistik som 
tillhandahållits enligt denna förordning 
samt om eventuella ändringar i de metoder 
och datakällor som används senast en 
månad innan de reviderade uppgifterna 
offentliggörs.

Ändringsförslag 15
Artikel 4, punkt 6

6. Kommissionen skall fastställa 
innehållet i kvalitetsrapporten samt 
kvalitetskriterierna för framställning och 
spridning av uppgifterna i enlighet med 
förfarandet i artikel 7.3.

utgår

Ändringsförslag 16
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall förse 
kommissionen (Eurostat) med validerade 
data och metadata enligt 
specifikationerna i denna förordning, 
företrädesvis i början av varje årtionde.

1. Varje medlemsstat skall fastställa ett 
datum som uppgifterna hänför sig till 
(referensdag). Denna referensdag måste 
infalla under ett år som fastställts i 
enlighet med denna förordning 
(referensår). Det första referensåret skall 
vara 2011. Kommissionen skall fastställa 
ytterligare referensår i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.3. 
Referensåret skall ligga i början av varje 
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årtionde.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, punkt 2

2. Varje medlemsstat skall fastställa ett 
datum som uppgifterna hänför sig till 
(referensdag). Denna referensdag måste 
infalla under ett år som fastställts i 
enlighet med denna förordning 
(referensår). Det första referensåret skall 
vara 2011. Kommissionen skall fastställa 
ytterligare referensår i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.3.

2. Medlemsstaterna skall förse 
kommissionen (Eurostat) med slutgiltiga, 
validerade data och metadata som 
föreskrivs i denna förordning senast 
27 månader efter referensårets utgång.

Ändringsförslag 18
Artikel 5, punkt 3

3. Uppgifterna skall rapporteras in senast 
24 månader efter referensårets utgång.

utgår

Ändringsförslag 19
Artikel 5, punkt 4

4. Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 7.3 anta ett program 
för de statistiska data och metadata som 
skall översändas för att kraven på
insamling av uppgifter skall anses 
uppfyllda. Det får inte fastställas fler 
variabler för en viss geografisk nivå än de 
som anges för den geografiska nivån 
i bilagan till denna förordning.

4. Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 7.3 anta ett program 
för de statistiska data och metadata som 
skall översändas för att kraven i denna 
förordning skall anses uppfyllda.

Ändringsförslag 20
Artikel 5, punkt 4a (ny)

 4a. Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 7.2 anta tekniska 
specifikationer för de variabler som 
föreskrivs av denna förordning samt deras 
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indelning.

Ändringsförslag 21
Artikel 5, punkt 5

5. Programmet över statistiska uppgifter 
får utöver aggregerade data (i tabellform) 
även omfatta ett urval av avidentifierade 
mikrodata.

utgår

Ändringsförslag 22
Artikel 5, punkt 7

7. Vid eventuella revideringar eller 
korrigeringar enligt artikel 4.5 i denna 
förordning skall medlemsstaterna utan 
dröjsmål översända de ändrade uppgifterna 
till kommissionen (Eurostat).

7. Vid eventuella revideringar eller 
korrigeringar enligt artikel 4.5 i denna 
förordning skall medlemsstaterna senast 
vid offentliggörandet av de reviderade 
uppgifterna översända de ändrade 
uppgifterna till kommissionen (Eurostat).

Ändringsförslag 23
Artikel 5a (ny)

 Artikel 5a
Kvalitetsbedömning

1. I denna förordning skall följande 
kvalitetsbedömningskriterier tillämpas på 
de uppgifter som skall översändas:
– relevans: i hur hög grad statistiken
uppfyller användarnas nuvarande och 
potentiella behov,
– exakthet: i hur hög grad 
uppskattningarna överensstämmer med 
okända sanna värden,
– aktualitet och punktlighet: tidsperioden 
mellan referensperioden och uppgifternas 
tillgänglighet, 
– tillgänglighet och klarhet: under vilka 
villkor och former som användare kan få 
tillgång till, använda och tolka uppgifter,
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– jämförbarhet: mätning av effekten av 
skillnader i de statistiska begrepp och 
mätningsverktyg eller 
mätningsförfaranden som används, när 
man jämför statistiken från olika 
geografiska områden eller 
sektorsområden eller från olika 
tidsperioder,
– koherens: i hur hög grad uppgifterna 
tillförlitligt kan kombineras på olika sätt 
och användas för olika ändamål.
2. Medlemsstaterna skall förse 
kommissionen (Eurostat) med en rapport 
om de översända uppgifternas kvalitet. I 
samband härmed skall medlemsstaterna 
redogöra för i hur hög grad de datakällor
och den metod som valts är relevanta för 
de väsentliga inslag i folk- och 
bostadsräkningar som anges i 
artikel 2.1 g.
3. Vid tillämpningen av de 
kvalitetskriterier som anges i punkt 1 på 
uppgifter som omfattas av denna 
förordning skall formerna för och 
uppställningen i kvalitetsrapporterna 
fastställas i enlighet med de förfaranden 
som anges i artikel 7.2. Kommissionen 
(Eurostat) skall bedöma de översända 
uppgifternas kvalitet.
4. Kommissionen (Eurostat) skall i 
samarbete med behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna tillhandahålla 
rekommendationer om metoder avsedda 
att säkra kvaliteten på framtagna data och 
metadata. Särskild vikt skall läggas vid 
Europeiska statistikerkonferensens 
rekommendationer om folk- och 
bostadsräkningar.

Ändringsförslag 24
Artikel 6, punkt 1, led -a (nytt)

 (-a) tekniska specifikationer för de 
variabler som föreskrivs av denna 
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förordning samt deras indelning i enlighet 
med artikel 5.4a.

Ändringsförslag 25
Artikel 6, punkt 1, led aa (nytt)

 aa) enskildheter i och uppställning av 
kvalitetsrapporten i enlighet med 
artikel 5a.3.

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 2, led a

a) Antagandet av definitionerna i enlighet 
med artikel 2.2.

utgår

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 2, led b

b) Fastställandet av innehållet 
i kvalitetsrapporten i enlighet med 
artikel 4.6.

utgår

Ändringsförslag 28
Artikel 6, punkt 2, led c

c) Fastställandet av kvalitetskriterierna 
i enlighet med artikel 4.6.

utgår

Ändringsförslag 29
Artikel 6, punkt 2, led d

d) De referensår som avses i artikel 5.2. d) De referensår som avses i artikel 5.1.

Ändringsförslag 30
Artikel 6, punkt 3

3. Hänsyn skall tas till principen om att 3. Hänsyn skall tas till principen om att 
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nyttan med uppdateringen måste uppväga 
kostnaderna för den, och till principen om 
att tilläggskostnader och belastningar skall 
hållas rimliga.

nyttan med vidtagna åtgärder måste 
uppväga kostnaderna för dem, och till 
principen om att tilläggskostnader och 
belastningar skall hållas rimliga.

Ändringsförslag 31
Bilaga, sektion 1.2.1, strecksats 13

– Tidigare bosatt utomlands och 
inflyttningsår till landet

– Tidigare bosatt utomlands och 
inflyttningsår till landet (1980 eller senare)

Ändringsförslag 32
Bilaga, avsnitt 1.3

1.3 Rekommenderade variabler för de 
geografiska nivåerna nationell nivå, 
NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 och LAU 2

utgår

1.3.1 Det rekommenderas att 
medlemsstaterna också rapporterar in alla 
de variabler som är obligatoriska för den 
regionala nivån NUTS 2 för alla lägre 
regionala nivåer, ner till lägsta 
tillgängliga regionala nivå.
1.3.2 Icke härledda variabler
- Skolans, högskolans eller universitetets 
läge
- Färdmedel till arbetsplatsen
- Färdmedel till skola, högskola eller 
universitet
- Avstånd och restid till arbetet
- Avstånd och restid till skola, högskola 
eller universitet
- Civilstånd
- Totalt antal levande födda barn
- Datum för giftermål för kvinnor som är 
eller har varit gifta: i) första äktenskapet 
och ii) nuvarande äktenskap
- Datum för inledande av 
samboförhållande för kvinnor som är 
eller har haft samboförhållande: i) första 



PR\666905SV.doc 15/17 PE 388.663v01-00

SV

samboförhållandet och ii) nuvarande 
samboförhållande
- Sedvanlig sysselsättningsstatus
- Leverantörer av ideella tjänster, 
volontärer
- Sektor (institutionell enhet)
- Informell sysselsättning
- Typ av arbetsplats
- Normal arbetstid
- Tidsrelaterad undersysselsättning
- Arbetslöshetens längd
- Antal sysselsatta på arbetsplatsens 
lokala enhet
- Huvudsaklig inkomstkälla
- Inkomst
- Utbildning
- Studieinriktning
- Skolgång
- Läs- och skrivkunnighet
- Datakunskap
- Tidigare bosättningsland 
(stadigvarande)
- Samlad bosättningstid i det landet
- Stadigvarande bostadsadress fem år före 
folk- och bostadsräkningen
- Orsak till flyttning
- Föräldrarnas födelseland
- Erhållande av medborgarskap
- Etnisk tillhörighet
- Språk
- Religion
- Funktionshinder
- En- eller flerbostadshus
- Hyra
- Varaktiga konsumtionsvaror som ägs av 
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hushållet
- Antal bilar som står till hushållets 
förfogande
- Parkeringsmöjligheter
- Telefon- och Internetförbindelse
- Egen jordbruksproduktion (för 
självhushållning)
- Kännetecken för samtliga 
jordbruksarbeten under det senaste året 
(individuell nivå)
1.3.3 Härledda variabler
- Tätort och landsbygd
- Socioekonomiska grupper
- Personer med utländsk/nationell 
bakgrund
- Internationellt migrerande 
befolkningsgrupper
- Befolkning med flyktingbakgrund
- Fördrivna inom landet
- Partnerskap mellan personer av samma 
kön
- Ställning i utvidgad familj
- Typ av ombildad familj
- Typ av utvidgad familj
- Privathushålls 
generationssammansättning

Ändringsförslag 33
Bilaga, avsnitt 2.3

2.3 Rekommenderade variabler för de 
geografiska nivåerna nationell nivå, 
NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 och LAU 2

utgår

2.3.1 Det rekommenderas att 
medlemsstaterna också rapporterar in alla 
de variabler som är obligatoriska för den 
regionala nivån NUTS 2 för alla lägre 
regionala nivåer, ner till lägsta 
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tillgängliga regionala nivå.
2.3.2 Icke härledda variabler
- Eventuella sekundärbostäder, 
fritidsbostäder och obebodda bostäder och 
uppgifter om dessa
- Bebodda bostäder efter antal 
privathushåll
- Rumstyp
- Varmvatten
- Uppvärmning av sanitärt vatten
- Avloppssystem
- Kök
- Matlagningsmöjligheter
- Energikälla för uppvärmning
- Värmeisolering
- El
- Elproduktion
- Gasnät
- Luftkonditionering
- Ventilation
- Bostadens läge i fastigheten
- Bostadens tillgänglighet
- Hiss
- Bostäder efter antal våningar 
i fastigheten
- Bostäder efter byggnadsmaterial som 
vissa delar av byggnaden är uppförd i
- Bostäder efter underhåll och renovering 
av fastigheten
- Hushållets sopsortering


