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I. INLEIDING 

De Commissie heeft haar voorstel op 12 juli 2010 ingediend1. 

Het Europees Parlement heeft in de plenaire vergadering van 21 november 2013 zijn standpunt in 

eerste lezing vastgesteld2. De Europese Centrale Bank heeft op 6 november 2012 advies 

uitgebracht3. 

De Groep statistieken heeft de voorgestelde verordening nu meer dan twee jaar in behandeling. 

Tijdens de informele trialoog van 3 december 2014 hebben beide wetgevers een consensus bereikt 

met het oog op een snel akkoord in tweede lezing. 

Op 9 januari 2014 heeft de voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) 

van het Europees Parlement het voorzitterschap per brief laten weten dat, indien de Raad het 

standpunt als vervat in de bijlage bij die brief formeel aan het Parlement toezendt, hij de plenaire 

vergadering zou aanbevelen het standpunt van de Raad ongewijzigd te aanvaarden. 

De Raad heeft op 27 januari 2015 een politiek akkoord bereikt over de tijdens de trialoog van 

3 december 2014 overeengekomen versie van de tekst4. Gelet op dit akkoord en de daaropvolgende 

juridische en taalkundige bijwerking heeft de Raad op 2 maart 2015 zijn standpunt in eerste lezing 

vastgesteld, overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure van artikel 294 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). 

1  9122/12 STATIS 29 ECOFIN 354 CODEC 1071. 
2  16317/13 CODEC 2608 STATIS 120 ECOFIN 1025 PE 540. 
3  PB C 374 van 4.12.2012, blz. 2. 
4  17113/14 STATIS 143 ECOFIN 1218 CODEC 2556 + COR 1 + COR 2. 
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II. DOELSTELLING 

Voor de ontwikkeling van het economisch bestuur van de EU zijn betrouwbare statistieken nodig. 

Statistieken spelen immers een cruciale rol in de planning, de besluitvorming en de follow-up van 

alle beleidsinitiatieven van de EU. De wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende 

de Europese statistiek is een essentieel onderdeel van het proces ter versterking van de 

betrouwbaarheid van de Europese statistieken. 

III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING 

Het tijdens de trialoog van 3 december 2014 bereikte compromis omvat de volgende elementen: 

•  De directeur-generaal van Eurostat wordt onmiddellijk na zijn benoeming gehoord door het 
Europees Parlement. 

•  Het hoofd van elk nationaal instituut voor de statistiek met professionele onafhankelijkheid 
wordt benoemd op basis van zijn beroepsbekwaamheid. Bij de aanwerving wordt rekening 
gehouden met gelijke kansen voor vrouwen en mannen. 

•  De verhouding tussen het Europees statistisch systeem (ESS) en het Europees Stelsel van 
centrale banken (ESCB) is verduidelijkt. Het compromis bepaalt dat het ESS en het ESCB 
nauw gaan samenwerken, op voet van gelijkheid. De nationale autoriteiten bepalen op 
nationaal niveau de rolverdeling tussen het nationaal instituut voor de statistiek en de 
nationale centrale bank. Er zij echter op gewezen dat, indien de nationale centrale bank 
statistieken produceert onder de bevoegdheid van het nationaal instituut voor de statistiek, 
deze moeten voldoen aan de in Verordening (EG) nr. 223/2009 bedoelde beginselen. 

•  Inspectiebezoeken in de lidstaten zijn mogelijk voor zover deze stroken met het Verdrag en 
voor zover de sectorale wetgeving daartoe een rechtsgrondslag verschaft. 

•  De "vertrouwensverbintenis voor de statistiek" is verduidelijkt. 
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IV. CONCLUSIE 

De compromistekst is opgesteld om tegemoet te komen aan de belangrijkste zorgpunten van 
de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. De drie instellingen benadrukken dat het 
compromis een billijk evenwicht tussen de uiteenlopende standpunten inhoudt, en zijn van mening 
dat dit rechtvaardige en duurzame akkoord van nut zal blijken met het oog op meer betrouwbare 
Europese statistieken. 
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