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BEKNOPTE MOTIVERING

In het in 2006 goedgekeurde financiële kader voor de jaren 2007-2013 hebben de lidstaten 
besloten ruim een derde van hun budget te bestemmen voor de verwezenlijking van het 
regionaal beleid, dat daarmee het hoofddoel wordt om uitvoering te geven aan de 
doelstellingen van samenhang en solidariteit tussen de meer en de minder ontwikkelde regio's 
van de Europese Unie.

Gelet op de reikwijdte en complexiteit van het regionaal beleid en de grote omvang van de 
hiervoor ingezette financiële middelen, is het noodzakelijk doeltreffende instrumenten te 
creëren voor de controle op de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het structuurbeleid op 
het niveau van de regio's, alsook voor het verrichten van evaluaties van de doelmatigheid van 
de gevoerde acties.

De toegankelijkheid van betrouwbare en zo volledig mogelijke statistische gegevens is een 
absolute voorwaarde voor een correct verloop van de controle en de effectevaluatie.

Daarbij moet worden onderstreept dat het voor het cohesiebeleid en de uitvoering van de 
structuurfondsen van het grootste belang is dat de statistische informatie toegankelijk is, zodat 
het mogelijk is overzichten op te stellen, zowel op het niveau van de Gemeenschap als op dat 
van de lidstaten en de regio's.

Daarbij moet deze statistische informatie niet alleen betrouwbaar en compleet zijn, maar ook 
alle regio's van de Europese Unie omvatten en een zekere periode bestrijken, terwijl 
gelijktijdig gezorgd wordt voor een continue toegankelijkheid ervan, om een vergelijking 
mogelijk te maken van de situaties in de afzonderlijke regio's en te evalueren welke 
ontwikkelingen zich in die regio's voltrekken.

Het is bijvoorbeeld niet toelaatbaar dat de realisatie van prioriteiten op korte termijn en 
tijdelijke organisatieproblemen tot de tijdelijke stopzetting van de vergaring van een bepaald 
soort gegevens leiden, want op middellange termijn zou dit aanleiding geven tot een 
incompleet of fragmentair beeld van de situatie.

Slechts op grond van betrouwbare en volledige statistische informatie kunnen wij een oordeel 
vormen over de daadwerkelijke ontwikkeling van regio's en de bijdrage die het cohesiebeleid 
hieraan levert.

Dankzij een dergelijke evaluatie wordt het mogelijk een nauwkeuriger beeld te krijgen van de 
effectiviteit van de afzonderlijke acties en op juiste wijze richting te geven aan de in de 
toekomst te ondernemen acties, opdat deze een optimaal effect kunnen sorteren.

Onderstreept moet worden dat de thans toegepaste methoden voor statistische analyse voor 
het regionaal beleid, die gebaseerd zijn op bevestigde statistische eenheden van het NUTS-
niveau, niet altijd eenduidig betrouwbare informatie opleveren. Dat gebeurt in het bijzonder 
wanneer er gemiddelden worden berekend van gegevens van regio's, waar het economisch 
niveau van de hoofdstad van de regio vaak heel wat hoger ligt dan het economisch peil van de 
rest van het district, hetgeen objectief kan worden bevestigd door gebruik te maken van 
andere, kleinere statistische territoriale eenheden, iets dat men uitstekend met eigen ogen kan 
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bevestigen. Alleen door met dit probleem rekening te houden, kan men komen tot een 
waarachtige beschrijving van de werkelijke economische situatie.

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) De Gemeenschap moet ingevolge 
Verordening (EG) nr. 322/97 voor het 
vaststellen, toepassen, volgen en beoordelen 
van haar beleid tijdig kunnen beschikken 
over actuele, betrouwbare, relevante en zo 
efficiënt mogelijk geproduceerde statistische 
informatie die van lidstaat tot lidstaat 
vergelijkbaar is.

(2) De Gemeenschap moet ingevolge 
Verordening (EG) nr. 322/97 voor het 
vaststellen, toepassen, volgen en beoordelen 
van haar beleid tijdig kunnen beschikken 
over actuele, betrouwbare, relevante en zo 
efficiënt mogelijk geproduceerde statistische 
informatie die van lidstaat tot lidstaat en 
voor de afzonderlijke regio's van de 
Europese Unie vergelijkbaar is.

Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk om te verzekeren dat de geproduceerde statistische 
informatie niet alleen op het niveau van de lidstaten vergelijkbaar is, maar ook op dat van de 
regio's. Dit is een voorwaarde voor een correcte evaluatie van de resultaten van het 
cohesiebeleid.

Amendement 2
Overweging 4

(4) De specifieke methode voor het opstellen 
van communautaire statistieken vereist dat, 
binnen een communautair statistisch systeem 
in ontwikkeling, via het bij 
Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 
opgerichte Comité statistisch programma
bijzonder nauw wordt samengewerkt bij de 
aanpassing van het systeem, met name door 
de invoering van rechtsinstrumenten die 

(4) De specifieke methode voor het opstellen 
van communautaire statistieken vereist dat, 
binnen een communautair statistisch systeem 
in ontwikkeling, via het bij 
Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad 
opgerichte Comité statistisch programma 
bijzonder nauw wordt samengewerkt bij de 
aanpassing van het systeem, met name door 
de invoering van rechtsinstrumenten die 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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voor de opstelling van bovengenoemde 
communautaire statistieken noodzakelijk 
zijn. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de belasting voor de 
respondenten, ongeacht of dit 
ondernemingen, eenheden van de centrale of 
lagere overheid, huishoudens of personen 
zijn.

voor de opstelling van bovengenoemde 
communautaire statistieken noodzakelijk 
zijn. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de belasting voor de 
respondenten, ongeacht of dit 
ondernemingen, eenheden van de centrale, 
regionale of lagere overheid, huishoudens of 
personen zijn.

Motivering

De niet-vermelding van het regionale niveau naast de overheden op centraal en lokaal niveau 
lijkt wellicht het resultaat van onachtzaamheid, maar kan aanleiding geven tot misverstanden. 
Om deze reden is een aanvulling noodzakelijk.

Amendement 3
Artikel 3, lid 1, inleidende formule

1. Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de Praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, zodat 
geharmoniseerde communautaire statistieken 
van hoge kwaliteit worden opgesteld en 
verspreid en een goede werking van het 
Europees statistisch systeem in het algemeen 
wordt gewaarborgd. De nationale instanties 
en de communautaire statistische instantie:

1. Het programma wordt overeenkomstig de 
beginselen van de Praktijkcode Europese 
statistieken uitgevoerd, zodat 
geharmoniseerde communautaire statistieken 
van hoge kwaliteit worden opgesteld en 
verspreid en een goede werking van het 
Europees statistisch systeem in het algemeen 
wordt gewaarborgd met handhaving van de 
rechtstreekse toegankelijkheid van de 
noodzakelijke statistische gegevens. De 
nationale instanties en de communautaire 
statistische instantie:

Motivering

Met nadruk zij gewezen op de noodzaak van een rechtstreekse beschikbaarheid van de door 
de lidstaten verstrekte gegevens, omdat dit een voorwaarde vormt voor een correct 
functioneren van het Europees statistisch systeem.
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Amendement 4
Artikel 3, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) verzekerd moet worden dat bij de 
opstelling van de overzichten normen 
worden toegepast  die de volledige 
vergelijkbaarheid van de communautaire 
en wereldwijde statistieken verzekeren.

Motivering

De vergelijkbaarheid van de statistieken moet niet alleen op communautair niveau worden 
verzekerd, maar ook op mondiaal niveau. Hierdoor wordt immers een preciezere vergelijking 
mogelijk van de werkelijke situatie van de Europese Unie en haar lidstaten en regio's met die 
van de concurrenten over de gehele wereld.

Amendement 5
Artikel 4, lid 1

1. Het programma garandeert voortgezette 
statistische ondersteuning voor de 
besluitvorming en de beoordeling van de 
huidige communautaire beleidsterreinen en 
biedt statistische ondersteuning voor nieuwe 
behoeften die uit nieuwe communautaire 
beleidsinitiatieven voortvloeien.

1. Het programma garandeert voortgezette 
statistische ondersteuning voor de 
besluitvorming en de beoordeling van de 
huidige communautaire beleidsterreinen en 
biedt statistische ondersteuning voor nieuwe 
behoeften die uit nieuwe communautaire 
beleidsinitiatieven voortvloeien, daarbij de 
nadruk leggend op de betrouwbaarheid, de 
kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de 
statistische gegevens.

Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk om te verzekeren dat op basis van de beschikbare statistische 
betrouwbare en vergelijkbare gegevens worden opgesteld, die noodzakelijk zijn voor een 
correcte evaluatie van de resultaten van het cohesiebeleid.
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Amendement 6
Artikel 4, lid 2

2. Bij de opstelling van de jaarlijkse 
statistische werkprogramma's houdt de 
Commissie rekening met de 
kosteneffectiviteit van de geproduceerde 
statistieken en toetst zij voortdurend de 
statistische prioriteiten, zodat de beschikbare 
middelen van de lidstaten en de Commissie 
optimaal kunnen worden benut en de 
responslast tot een minimum wordt beperkt.

2. Bij de opstelling van de jaarlijkse 
statistische werkprogramma's houdt de 
Commissie rekening met de 
kosteneffectiviteit van de geproduceerde 
statistieken en toetst zij voortdurend de 
statistische prioriteiten, zodat de beschikbare 
middelen van de lidstaten en de Commissie
optimaal kunnen worden benut en de 
responslast tot een minimum wordt beperkt., 
daarbij zorg dragend voor de handhaving 
van de chronologische continuïteit van de 
verzamelde gegevens.

Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk om te verzekeren dat bij de beschikbare statistische 
informatie de chronologische continuïteit wordt gehandhaafd gedurende een zo lange periode 
dat het mogelijk is de ontwikkelingen in die regio's  te evalueren. Deze informatie vormt op 
zijn beurt weer de grondslag voor een evaluatie van de effectiviteit van het communautaire 
cohesiebeleid.


