
PA\889035NL.doc PE480.521v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

<Commission>{REGI}Commissie regionale ontwikkeling</Commission>

2011/2289(INI)

13.1.2012

ONTWERPADVIES
<CommissionResp>van de Commissie regionale 
ontwikkeling</CommissionResp>

<CommissionInt>aan de Commissie economische en monetaire 
zaken</CommissionInt>

betreffende kwaliteitsbeheer voor de Europese statistiek
(2011/2289(INI))

Rapporteur: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



PE480.521v01-00 2/3 PA\889035NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\889035NL.doc 3/3 PE480.521v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. beklemtoont dat de voorziening van nauwkeurige, relevante en hoogwaardige statistieken 
van wezenlijk belang is voor duurzame en evenwichtige regionale ontwikkeling; merkt op 
dat precieze en exacte gegevens een basis vormen voor het verkrijgen van gedetailleerde 
informatie met betrekking tot specifieke domeinen als demografie, de economie en het 
milieu, en zodoende een sleutelrol vervullen in het besluitvormingsproces ten aanzien van 
regionale ontwikkeling, met name binnen de context van de uitvoering van de Europa 
2020-strategie;

2. steunt Eurostat in zijn voornemen een juridisch kader in te voeren voor 
‘vertrouwensverbintenissen voor de statistiek’; benadrukt dat zowel naleving van de regel 
voor vertrouwelijkheid van gegevens binnen het ESS (Europees statistisch systeem) als 
naleving van het subsidiariteitsbeginsel, zullen helpen het vertrouwen in bureaus voor de 
statistiek te vergroten;

3. merkt op dat het essentieel is om de wijze waarop boekhoudsystemen van overheden 
werken te verbeteren; vraagt de Commissie desondanks te verduidelijken of 
standaardisering van de boekhoudsystemen van overheden in alle lidstaten noodzakelijk 
en mogelijk is; verzoekt de Commissie een gemeenschappelijke methodologie op te 
stellen en doeltreffende, geschikte en bewezen oplossingen door te voeren;

4. benadrukt de behoefte om een samenhangend systeem te ontwikkelen voor onderzoek 
naar sociaal-economische processen in grensoverschrijdende domeinen, tezamen met 
statistieken voor macroregio’s, teneinde een betrouwbaar, volledig en nauwkeurig beeld 
van de economie te krijgen wat betreft regionale en macroregionale ontwikkeling, waarbij 
aandacht wordt besteed aan zowel de stedelijke dimensie als de rurale gebieden; meent dat 
de onderzoeksmechanismen in verband met de betalingsbalans verbeterd dienen te 
worden; merkt bovendien op dat nauwkeurig toezicht dient te worden gehouden op 
regionale en nationale rekeningen, als onderdeel van een gedegen kwaliteitsbeheersysteem 
voor Europese statistieken;


