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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ve finančním rámci na období 2007–2013, který byl přijat v roce 2006, členské státy 
rozhodly přidělit na opatření v oblasti regionální politiky více než jednu třetinu rozpočtu 
s hlavním cílem uskutečňovat zásady soudržnosti a solidarity mezi více a méně rozvinutými 
regiony EU.
Vzhledem k rozsahu a složitosti regionální politiky a ke značné výši vyčleněných finančních 
prostředků je nezbytně nutné vytvořit účinné nástroje pro monitorování pokroku při provádění 
strukturální politiky na regionální úrovni a vyhodnocování účinnosti provedených akcí.

Dostupnost spolehlivé statistiky, která je co nejobsáhlejší, je základním předpokladem 
účinného monitorování a vyhodnocování.

Je třeba také zdůraznit, že z hlediska politiky soudržnosti a uplatňování strukturálních fondů 
má poskytování statistických údajů, které umožní provést shrnutí na úrovni Společenství, 
členských států a regionů, zásadní význam.
Statistika musí být kromě toho nejenom přesná a obsáhlá, ale musí také pokrývat všechny 
části Evropské unie a dostatečné dlouhé časové období, přičemž je nutno věnovat patřičnou 
pozornost potřebě kontinuity poskytování údajů, aby bylo možno srovnávat situaci 
v jednotlivých regionech a hodnotit trendy, které v nich probíhají.
Je například nepřijatelné, aby sledování krátkodobých priorit nebo dočasné organizační 
problémy mohly vést k situaci, kdy bude shromažďování těchto údajů na určité období 
odloženo, protože by to v střednědobé perspektivě mělo za výsledek pouze neúplné nebo 
nesouvislé zobrazení situace.
Skutečný rozsah regionálního rozvoje a úlohu, již hraje politika soudržnosti v tomto vývoji,
budeme moci vyhodnotit, pouze budeme-li mít přístup ke spolehlivé a obsáhlé statistice.
Umožní to provádět přesnější hodnocení účinnosti jednotlivých opatření a také zaměřit 
budoucí opatření tak, aby se jejich účinnost a dopad maximalizovaly.
Je třeba zdůraznit, že informace vytvořené metodami statistické analýzy v současnosti 
používanými v oblasti regionální politiky, které jsou založené na platných statistických 
jednotkách NUTS nejsou vždy zcela spolehlivé. Je to způsobeno zejména zprůměrováním 
údajů v regionu, v němž je úroveň hospodářského rozvoje v hlavním městě jasně vyšší než 
v ostatních oblastech v regionu. To je možno objektivně potvrdit na základě využívání 
menších teritoriálních statistických jednotek a je možno se o tom přesvědčit na vlastní oči. 
Vzhledem k tomu je třeba vyvinout úsilí k zajištění toho, aby statistika vykazovala pravdivý 
obraz skutečné hospodářské situace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) V souladu s nařízením Rady (ES) č. 
322/97 by Společenství mělo mít včasný 
přístup ke statistickým informacím, které 
jsou mezi členskými státy srovnatelné, 
aktuální, spolehlivé, výstižné a vypracované 
co nejhospodárněji, aby mohlo vytvářet, 
provádět, sledovat a vyhodnocovat své 
politiky.

(2) V souladu s nařízením Rady (ES) č.
322/97 by Společenství mělo mít včasný 
přístup ke statistickým informacím, které 
jsou mezi členskými státy a jednotlivými 
regiony EU srovnatelné, aktuální, 
spolehlivé, výstižné a vypracované co 
nejhospodárněji, aby mohlo vytvářet, 
provádět, sledovat a vyhodnocovat své 
politiky.

Odůvodnění

Tento dodatek je nutný, aby bylo zajištěno, že poskytované statistické informace umožní 
srovnávací shrnutí, které bude možno provést jak na národní, tak i na regionální úrovni, což je 
základním předpokladem pro vyhodnocení účinnosti provádění politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4

(4) Zvláštní metoda tvorby statistik 
Společenství vyžaduje obzvlášť úzkou 
spolupráci v rámci rozvíjejícího se 
statistického systému Společenství 
prostřednictvím Výboru pro statistické 
programy, zřízeného rozhodnutím Rady 
89/382/EHS, Euratom , pokud jde o 
přizpůsobení systému, především zavedením 
právních nástrojů nezbytných pro zavedení 
uvedených statistik Společenství. V úvahu je 
třeba vzít zatížení zpravodajských jednotek, 
ať už se jedná o hospodářské subjekty, 
ústřední nebo místní vládní útvary, 
domácnosti nebo jednotlivce.

(4) Zvláštní metoda tvorby statistik 
Společenství vyžaduje obzvlášť úzkou 
spolupráci v rámci rozvíjejícího se 
statistického systému Společenství 
prostřednictvím Výboru pro statistické 
programy, zřízeného rozhodnutím Rady 
89/382/EHS, Euratom, pokud jde o 
přizpůsobení systému, především zavedením 
právních nástrojů nezbytných pro zavedení 
uvedených statistik Společenství. V úvahu je 
třeba vzít zatížení zpravodajských jednotek, 
ať už se jedná o hospodářské subjekty, 
ústřední, regionální nebo místní vládní 
útvary, domácnosti nebo jednotlivce.

Odůvodnění

Nezařazení regionálních útvarů mezi respondenty je pravděpodobně pouhým přehlédnutím, 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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mohlo by však způsobit nedorozumění, takže je třeba je doplnit.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 1 úvodní věta

1. Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby se 
vypracovávala a šířila vysoce kvalitní a 
harmonizované statistiky Společenství a aby 
se zajistilo řádné fungování Evropského 
statistického systému jako celku.
Vnitrostátní statistické úřady a statistický 
úřad Společenství musí:

1. Program se provádí v souladu se zásadami 
Kodexu evropské statistiky, aby se 
vypracovávala a šířila vysoce kvalitní a 
harmonizovaná statistika Společenství a aby 
se zajistilo řádné fungování Evropského 
statistického systému jako celku s patřičným 
zohledněním potřeby zajistit včasné 
poskytování nezbytných statistických 
informací. Vnitrostátní statistické úřady a 
statistický úřad Společenství musí:

Odůvodnění

Náležitou pozornost je nutno věnovat potřebě včasného poskytování statistických informací 
členskými státy, což je základním předpokladem pro řádné fungování Evropského 
statistického systému.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 1 písm. ca) (nové)

(ca) zajišťovat, aby souhrny byly 
vypracovány podle standardů, které zajistí, 
že statistika Společenství bude plně 
srovnatelná se světovou statistikou. 

Odůvodnění

Srovnatelnost statistiky musí být zajištěna nejen na úrovni Společenství, ale i v kontextu 
světové ekonomiky, aby bylo možno přesnější provádění vyhodnocování skutečné situace 
v Evropské unii, jejích členských státech a v regionech ve srovnání s konkurenty na světové 
úrovni.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 1

1. Program zajišťuje pokračující statistickou 
podporu pro rozhodování a hodnocení v 
současných oblastech politik Společenství a 
poskytuje statistickou podporu pro jakékoli 

1. Program zajišťuje pokračující statistickou 
podporu pro rozhodování a hodnocení v 
současných oblastech politik Společenství a 
poskytuje statistickou podporu pro jakékoli 
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další požadavky vyplývající z nových 
politických iniciativ Společenství.

další požadavky vyplývající z nových 
politických iniciativ Společenství s důrazem 
na spolehlivost, kvalitu a srovnatelnost 
statistických informací.

Odůvodnění

Tento dodatek je potřebný, aby bylo zajištěno, že poskytované statistické informace umožní 
přesná srovnávací shrnutí prováděná za účelem vyhodnocení účinnosti provádění politiky 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 2

2. Při přípravě ročních statistických 
pracovních programů zohlední Komise 
nákladovou efektivitu vypracovaných 
statistik a zajistí pokračující přezkoumávání 
statistických priorit v zájmu co nejlepšího 
využití zdrojů členských států a Komise a co 
nejmenšího zatížení zpravodajských 
jednotek.

2. Při přípravě ročních statistických 
pracovních programů zohlední Komise 
nákladovou efektivitu vypracovaných 
statistik a zajistí pokračující přezkoumávání 
statistických priorit v zájmu co nejlepšího 
využití zdrojů členských států a Komise a co 
nejmenšího zatížení zpravodajských 
jednotek, přičemž bude věnována patřičná 
péče zajištění chronologické kontinuity 
shromažďovaných údajů.

Odůvodnění

Tento dodatek je potřebný k tomu, aby byla zajištěna chronologická kontinuita poskytovaných 
statistických informací a aby bylo zajištěno, že pokrývají dostatečně dlouhé časové období pro 
umožnění vyhodnocení trendů probíhajících v regionech. Tyto informace mají základní 
význam při vyhodnocování účinnosti politiky soudržnosti Společenství.


