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КРАТКА ОБОСНОВКА

In the financial framework for the period 2007-2013 that was adopted in 2006 the Member 
States decided to allocate more than one third of the budget to regional policy measures, with 
the overriding aim of implementing the principles of cohesion and solidarity between more-
developed and less-developed EU regions.
Given the scope and complexity of regional policy and the massive financial resources 
brought to bear, it is essential to establish effective means of monitoring progress in the 
implementation of structural policy at regional level and of assessing the effectiveness of the 
action taken.
The availability of reliable statistics that are as comprehensive as possible is an essential 
precondition for effective monitoring and assessment.
It should also be stressed that, from the standpoint of cohesion policy and structural fund 
implementation, the provision of statistics enabling summaries to be drawn up at Community, 
Member State and regional level is of essential importance.

Moreover, the statistics must not only be accurate and comprehensive but must also cover all 
parts of the European Union and a sufficiently long period of time, with due attention being 
paid to the need for continuity of provision, so as to enable the situation in individual regions 
to be compared and trends in the processes under way in the regions to be assessed.

It is unacceptable, for example, for the pursuit of short-term priorities or temporary 
organisational problems to be allowed to lead to a situation in which the collection of such 
data is suspended for a period of time, since this would in the medium term result in only an 
incomplete or fragmentary picture of the situation being obtained.

We shall only be able to assess the true extent of regional development and the role played by 
cohesion policy in that development if we have access to reliable and comprehensive 
statistics.
This will enable a more accurate assessment to be made of the effectiveness of individual 
measures and, in turn, allow future measures to be targeted in such a way as to maximise their 
effectiveness and impact.

It should be emphasised that the information generated by the statistical analysis methods 
currently used in the regional policy field, based on the NUTS statistical units in force, is not 
always completely reliable. This is due in particular to the averaging of data in regions in 
which the level of economic development of the capital city is clearly higher than that of other 
areas in the region. There is objective evidence for this, based on the use of smaller territorial 
statistical units and backed up by what can be seen with one's own eyes. Bearing this in mind, 
efforts therefore need to be made to ensure that the statistics paint a faithful picture of the true 
economic situation.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 2

(2) В съответствие с Регламент (ЕО) № 
322/97, Общността следва да има достъп 
в подходящия момент до сравнима 
статистическа информация между 
държавите-членки, която е актуална, 
надеждна и подходяща, събрана 
възможно най-ефективно с оглед 
формулиране, прилагане, надзор и оценка 
на нейните политики.

(2) В съответствие с Регламент (ЕО) № 
322/97, Общността следва да има достъп 
в подходящия момент до сравнима 
статистическа информация между 
държавите-членки и отделни региони на 
ЕС, която е актуална, надеждна и 
подходяща, събрана възможно най-
ефективно с оглед формулиране, 
прилагане, надзор и оценка на нейните 
политики.

Обосновка

This addition is necessary in order to ensure that the statistical information made available 
enables comparative summaries to be drawn up at both national and regional levels, which is a 
precondition for proper assessment of the effectiveness of cohesion policy implementation

Изменение 2
Съображение 4

(4) Специфичният метод за съставяне на 
общностна статистика изисква особено 
тясно сътрудничество в рамките на 
развиваща се общностна статистическа 
система посредством Статистическия 
програмен комитет, създаден с Решение 
89/382/EИО, Eвратом на Съвета, с цел 
адаптиране на системата, по-специално 
чрез въвеждането на правни 
инструменти, необходими за съставянето 
на така наречената общностна 
статистика. Следва също да се вземе 
предвид отговорността на ответниците, 
независимо дали става въпрос за 
предприятия, централни или местни 
правителствени подразделения, 
домакинства или отделни лица.

(4) Специфичният метод за съставяне на 
общностна статистика изисква особено 
тясно сътрудничество в рамките на 
развиваща се общностна статистическа 
система посредством Статистическия 
програмен комитет, създаден с Решение 
89/382/EИО, Eвратом на Съвета, с цел 
адаптиране на системата, по-специално 
чрез въвеждането на правни 
инструменти, необходими за съставянето 
на така наречената общностна 
статистика. Следва също да се вземе 
предвид отговорността на ответниците, 
независимо дали става въпрос за 
предприятия, централни, регионални или 
местни правителствени подразделения, 
домакинства или отделни лица. 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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Обосновка

The failure to include regional units among the respondents is probably merely an oversight, but 
it could give rise to misunderstandings, which is why they need to be added.

Изменение 3
Член 3, параграф 1, уводно изречение

1. Програмата се осъществява в 
съответствие с принципите на 
Европейския практически кодекс по 
статистика, с оглед извършването и 
разпространението на висококачествена 
хармонизирана общностна статистика и 
гарантиране на правилното 
функциониране на европейската 
статистическа система като цяло. 
Националните органи и статистическият 
орган на Общността се ангажират да: 

1. Програмата се осъществява в 
съответствие с принципите на 
Европейския практически кодекс по 
статистика, с оглед извършването и 
разпространението на висококачествена 
хармонизирана общностна статистика и 
гарантиране на правилното 
функциониране на европейската 
статистическа система като цяло и като 
се има предвид необходимостта от 
своевременно осигуряване на 
необходимата статистическа 
информация. Националните органи и 
статистическият орган на Общността се 
ангажират да:  

Обосновка

Due attention should be drawn to the need for timely provision of statistical information by 
Member States, which is a precondition for the proper functioning of the European statistical 
system.Изменение 4

Член 3, параграф 1, буква (в а) (нова)

(ва) гарантират, че при събраните 
обобщения се спазват нормите,които 
позволяват цялостното сравнение на 
статистиката на Общността със 
световната статистика. 

Обосновка

The comparability of statistics must be ensured not just at Community level but also in the 
context of the world economy, so as to enable a more accurate assessment to be made of the real 
situation in the European Union, its Member States and its regions in comparison with 
competitors at world level.

Изменение 5
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Член 4, параграф 1

1. Програмата гарантира последователна 
статистическа подкрепа за решенията и 
оценките за настоящите политически 
области на Общността и осигурява 
статистическа подкрепа за всички 
допълнителни изисквания, произтичащи 
от новите политически инициативи на 
Общността.

1. Програмата гарантира последователна 
статистическа подкрепа за решенията и 
оценките на настоящите политически 
области на Общността и осигурява 
статистическа подкрепа за всички 
допълнителни изисквания, произтичащи 
от новите политически инициативи на 
Общността, като се акцентува върху 
надеждността, качеството и 
сравнимостта на статистическата 
информация

Обосновка

This addition is required in order to ensure that the statistical information made available 
enables accurate comparative summaries to be drawn up for the purpose of assessing the 
effectiveness of cohesion policy implementation.

Изменение 6
Член 4, параграф 2

2. Комисията взема под внимание отчета 
за съотношението разходи-ефективност 
на изготвената статистическа 
информация при съставянето на 
годишните статистически работни 
програми и гарантира постоянното 
преразглеждане на статистическите 
приоритети с оглед на най-доброто 
използване на наличните ресурси на 
държавите-членки и Комисията и 
свеждането до минимум на наложената 
отговорност на ответниците. 

2. Комисията взема под внимание отчета 
за съотношението разходи-ефективност 
на изготвената статистическа 
информация при съставянето на 
годишните статистически работни 
програми и гарантира постоянното 
преразглеждане на статистическите 
приоритети с оглед на най-доброто 
използване на наличните ресурси на 
държавите-членки и Комисията и 
свеждането до минимум на наложената 
отговорност на ответниците, като 
съблюдава хронологичната 
последователност на събраните данни.

Обосновка

This addition is required in order to ensure the chronological continuity of the statistical 
information made available and to make sure that it covers a sufficiently long period of time to 
enable trends in the processes under way in the regions to be assessed. This information is of 
fundamental importance in assessing the effectiveness of Community cohesion policy
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