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BEKNOPTE MOTIVERING

Met het voorstel moet de verstrekking en harmonisatie van gegevens over de bevolking in de 
lidstaten geregeld worden.  Daarbij hoort de creatie van een gemeenschappelijk kader om op 
systematische wijze Europese demografische statistieken op te stellen, waarin het onderzoek 
naar, de verwerking en de weergave van zowel bevolkingsstatistieken als statistische gegevens 
over levensgebeurtenissen worden geregeld. 

De rapporteur voor advies verheugt zich over het streven naar, voor heel Europa uniforme, en 
daardoor vergelijkbare statistieken m.b.t. het thema demografie. De demografische uitdagingen 
worden groter, en spelen een steeds belangrijkere rol voor de ontwikkeling van de EU. Alleen als 
er statistieken voorhanden zijn, kan men gefundeerde vergelijkingen maken om op basis daarvan 
conclusies te trekken en mogelijke handelswijzen uit te werken.  

Reeds in haar initiatiefverslag over demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor 
het toekomstige cohesiebeleid van de EU (2010/2157(INI)) heeft de rapporteur voor advies op 
het belang van dit onderwerp gewezen. In het initiatiefverslag wordt nadrukkelijk gevraagd om 
demografische ontwikkelingen in de regio's statistisch vast te leggen. Bovendien wordt erin op 
aangedrongen om lokale, regionale en nationale gegevensbanken m.b.t. demografische 
ontwikkelingen vergelijkbaar te maken, zodat de gegevens voor heel Europa geëvalueerd kunnen 
worden en de uitwisseling van goede praktijken tussen staten, regio's en gemeentes bevorderd 
kan worden.

Ook het idee van de Commissie in het onderhavige voorstel, om de vergaarde gegevens te 
gebruiken voor verschillende soorten indicatoren, kan rekenen op de steun van de rapporteur 
voor advies. De "Demography Vulnerability Index" van de Commissie kan zo'n indicator zijn. In 
voornoemd verslag heeft het Parlement er reeds op aangedrongen deze index regelmatig op te 
stellen, om inzichtelijk te maken welke regio's in Europa met name blootstaan aan 
demografische veranderingen. 

De rapporteur steunt daarom in essentie het voorstel van de Commissie, dat in eerste instantie uit 
definities en uitvoeringsregels bestaat.  De bedenkingen van enige regio's dat het verzamelen van 
bevolkingsaantallen volgens het concept van gewone verblijfplaats met teveel kosten gepaard 
zou gaan (artikel 2, lid a, punt i en ii), zijn uit de wereld geholpen, omdat artikel 3, lid 1, nu ook 
een "zo dicht mogelijke benadering" toestaat.

De amendementen richten zich daarom vooral op de rol van de regio's in dit proces, inclusief het 
vereiste om ook regionale demografische statistieken (voor zover die voorhanden zijn) door te 
geven aan Eurostat, zodat ook de regionale verschillen van demografische ontwikkelingen 
aangegeven kunnen worden. Aangezien de tekst niet bepaalt hoe vaak en in hoe groten getale de 
gegevens aangeleverd moeten worden, moet hier vermeld worden dat de instanties voor de 
statistiek niet voor onoverkomelijke financiële of administratieve hindernissen geplaatst mogen 
worden. 

Daarnaast stelt de rapporteur voor om bij de verstrekking van gegevens te wijzen op de noodzaak 
van de bescherming van persoonsgegevens. 

AMENDEMENTEN
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De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Met de "Demography Vulnerability 
Index" -  een index gebaseerd op het 
geschatte aandeel op de totale bevolking 
van mensen die 65 jaar en ouder zijn, het 
aandeel van mensen van de werkende 
leeftijd en de afname van de bevolking in 
2020 - heeft de Commissie reeds ideeën 
ontwikkeld voor de evaluatie van 
statistische gegevens over de demografie 
in Europese regio's.  

Or. en

Motivering

The "Demography Vulnerability Index", in eerste instantie ontwikkeld in het werkdocument van 
de Commissie "Regions 2020: an assessment of future challenges for EU regions", laat zien hoe 
verschillend regio's beïnvloed worden door demografische verandering. In het verslag van het 
Europees Parlement over demografische verandering en de gevolgen daarvan voor het 
toekomstig cohesiebeleidvan de EU ((2010/2157(INI), wordt benadrukt dat deze indicator nuttig 
is en verder ontwikkeld dient te worden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
moeten de nationale en Europese 
statistische instanties rekening houden met 
de beginselen van de praktijkcode voor 
Europese statistieken, zoals herzien en 
bijgewerkt door het Comité voor het 
Europees statistisch systeem op 28 
september 2011.

(13) Bij de ontwikkeling, productie en 
verspreiding van Europese statistieken 
moeten de nationale en Europese 
statistische instanties, en, voor zover van 
toepassing, die op regionaal niveau,
rekening houden met de beginselen van de 
praktijkcode voor Europese statistieken, 
zoals herzien en bijgewerkt door het 
Comité voor het Europees statistisch 
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systeem op 28 september 2011.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten worden de statistische gegevens verzameld door regionale instanties voor 
de statistiek. Deze moeten volgens dezelfde beginselen te werk gaan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien er statistische gegevens 
verstrekt worden door regionale 
autoriteiten aan de landelijke overheid, 
sturen de lidstaten deze door aan de 
Commissie (Eurostat), zodat er 
gelegenheid is voor een gedetailleerder 
overzicht van de demografische situatie in 
de Unie. 

Or. en

Motivering

Demografische veranderingen hebben een verschillend en veelzijdig effect op de regio's. Er is 
sprake van enorme verschillen binnen de lidstaten, daarom zou het nuttig kunnen zijn om 
ontwikkelingen niet alleen op nationaal niveau, maar ook op regionaal niveau te vergelijken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uniforme voorwaarden met betrekking 
tot de uitsplitsing van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gegevens en met betrekking tot 
de frequentie, de termijnen en de 
herzieningen van gegevens, worden
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

4. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast die uniforme
voorwaarden vastleggen voor de 
uitsplitsing van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gegevens en met betrekking tot 
de frequentie, de termijnen en de 
herzieningen van gegevens. Deze 
uitvoeringshandelingen worden
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vastgesteld overeenkomstig de in artikel 9, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. Deze 
uniforme voorwaarden mogen, voor zover 
dat maar enigszins mogelijk is, geen 
budgetaire of administratieve 
lastenverzwaring met zich meebrengen 
voor nationale of regionale instanties voor 
de statistiek. 

Or. en

Motivering

Aangezien in de verordening de frequentie van de gegevensverstrekking niet geregeld wordt, 
moet er voor gezorgd worden dat de autoriteiten zich niet gedwongen zien tot een irreële en 
onredelijke frequentie van gegevensverstrekking. 

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens worden verstrekt in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. xxx/xxxx van ... 
betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming), alsmede met 
artikel 8 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. 

Or. en

Motivering

De bescherming van persoonsgegevens wordt vermeld in overweging 14, maar dient hier 
herhaald te worden omdat het gaat om een belangrijk aspect bij het vergaren van statistische 
gegevens.


