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A pontos és összehasonlítható statsztikai adatok és társadalmi indikátorok elengedhetetlen feltételei a
felelős törvényalkotásnak. A további gazdasági növekedés és munkahelyteremtés, illetve a szegénység
és a társadalmi kirekesztettség csökkentése mind fontos ügyek az Európai Unió számára. A Szociális
Jogok Európai Pillérében kitűzött célok eléréséhez, és az Európai Szemeszter hatékonyabbá tételéhez
nagyban hozzájárulnak a magas minőségű és időben elérhető társadalomstatisztikák.
Jelenleg több különböző jogszabály szabályozza a személyekkel és háztartásokkal kapcsolatos
statisztikai adatgyűjtést és adatfeldolgozást. Az új törvény egy közös, európai szintű keretrendszert
teremtene a társadalomstatisztikák gyűjtésére és feldolgozására. A jobb minőségű és részletesebb
adatgyűjtés és –feldolgozás előírása támogatná a statisztikai adatokra épülő szakpolitikák
megvalósulását az Európai Szemeszter folyamat keretein belül. Emellett az uniós és tagállami
szinteken is részletesebb és naprakészebb adatok állnának a döntéshozók rendelkezésére.
A közös keretrendszer a személyekkel és háztartásokkal kapcsolatos statisztikákra vonatkozik majd.
Ezek a statisztikák főként egyénekre vonatkozó, kérdőíves gyűjtésből származó adatokból állnak. Az új
kerettörvény a már most is ismert hét - eddig kötelezően vagy önkéntesen elvégzett - adatgyűjtési
területet határozza meg, melyek a munkaerőre, a jövedelmi és életkörülményekre, az egészségi
állapotra, az oktatás és továbbképzésre, az információs és kommunikációs technológiai eszközök
használatára, az idő-beosztásra, valamint a fogyasztásra vonatkozó közösségi statisztikák. A hét terület
átfogó képet ad majd a fő társadalmi indikátorokról a törvényalkotóknak, kutatóknak, újságíróknak és
diákoknak.
Az Európai Bizottság 2016 augusztusában nyújtotta be a közös keretrendszerre vonatkozó
törvényjavaslatát. Az elmúlt két évben az Európai Tanács és Parlament szakbizottságai megvitatták a
javaslatot és számos módosító indítványt nyújtottak be. Az Európai Parlament számára kiemelten
fontos, hogy magas minőségű, nem és kor alapján is szegregált társadalmi statisztikák legyenek
elérhetőek. Emellett a Parlament kisebb regionális szintekre és társadalmi alcsoportokra lebontott
adatszolgáltatást, valamint a nehezen elérhető csoportok (például hajléktalanok) jobb elérését
szorgalmazza. A parlamenti munkacsoport kiemelt kérdésként kezelte a szegénységgel és

fogyatékossággal kapcsolatos részletes és precíz adatok elérhetőségét. Az összegyűjtött
társadalomstatisztikák gyors és pontos feldolgozása és a friss információk lehető leggyorsabb
publikálása mind a döntéshozók, mind a kutatók számára kulcsfontosságú.
Meszerics Tamás a törvényjavaslat jelentéstevőjeként az Európai Parlament álláspontját képviseli a
Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott, előrehaladott tárgyalásokon. Jelenleg az uniós intézmények
háromoldalú tárgyalásokon vitatják meg a törvényjavaslat végső formáját. A tárgyalások kimenetétől
függően a törvényjavaslat akár már idén nyáron elfogadásra kerülhet.

