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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, το οποίο εγκρίθηκε το 2006, τα κράτη
μέλη αποφάσισαν να διαθέσουν περισσότερο από το εν τρίτο του προϋπολογισμού για μέτρα
περιφερειακής πολιτικής, με κύριο στόχο την εφαρμογή των αρχών της συνοχής και της
αλληλεγγύης μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ.
Δεδομένου του εύρους και του πολύπλοκου χαρακτήρα της περιφερειακής πολιτικής και των
τεράστιων χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται, είναι ουσιαστικής σημασίας να
δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της προόδου που σημειώνεται 
κατά την εφαρμογή των διαρθρωτικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων που αναλαμβάνονται.

Η διαθεσιμότητα έγκυρων και όσο το δυνατόν πληρέστερων στατιστικών δεδομένων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι, ως προς τη συνοχή και την
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε στατιστικές
πληροφορίες που να επιτρέπουν την  εκπόνηση συνοπτικών μελετών τόσο σε επίπεδο 
Κοινότητας και κρατών μελών όσο και σε επίπεδο περιφερειών. 
Επιπλέον, οι εν λόγω στατιστικές δεν πρέπει μόνο ναι είναι πλήρεις και έγκυρες, αλλά και να
καλύπτουν το σύνολο των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα πρέπει να φροντίζεται για τη μόνιμη πρόσβαση στις 
στατιστικές αυτές πληροφορίες, ούτως ώστε να μπορεί να συγκρίνεται η κατάσταση στις 
μεμονωμένες περιφέρειες και να αξιολογούνται οι εξελίξεις των διαδικασιών που λαμβάνουν 
χώρα στις περιφέρειες αυτές.
Θα ήταν π. χ. απαράδεκτο άμεσες προτεραιότητες ή προσωρινές οργανωτικές δυσκολίες να
οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου τα δεδομένα δεν μπορούν για ένα διάστημα να
συλλέγονται, δεδομένου ότι, μεσοπρόθεσμα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
μια ατελής ή μερική εικόνα της κατάστασης. 
Μόνο βάσει έγκυρων και πλήρων στατιστικών πληροφοριών θα είμαστε σε θέση να
αξιολογήσουμε την πραγματική ανάπτυξη των περιφερειών και τη συμβολή της πολιτικής 
συνοχής στη διαδικασία αυτή.

Έτσι θα είμαστε επίσης σε θέση να προσδιορίσουμε με περισσότερη ακρίβεια την
αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων  και να κατευθύνουμε καλύτερα τις μελλοντικές
δράσεις, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν η αποτελεσματικότητα και η επίδρασή τους.
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι σήμερα εφαρμοζόμενες μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης όσον
αφορά την περιφερειακή πολιτική, οι οποίες βασίζονται στην ονοματολογία των στατιστικών 
εδαφικών μονάδων NUTS, δεν οδηγούν πάντοτε σε πλήρως έγκυρες πληροφορίες. Αυτό
συμβαίνει κυρίως όταν υπολογίζεται ο μέσος όρος των αριθμών που σχετίζονται με περιοχές  
όπου το οικονομικό επίπεδο της πρωτεύουσας υπερβαίνει σημαντικά εκείνο της υπόλοιπης 
περιοχής. Το γεγονός αυτό όχι μόνο μπορεί εύκολα να αποδειχθεί εάν χρησιμοποιηθούν 
άλλες μικρότερες  στατιστικές εδαφικές μονάδες, αλλά μπορεί επίσης να διαπιστωθεί επί 
τόπου. Λαμβανομένου υπόψη του προβλήματος αυτού θα επιτευχθεί μια ορθή εικόνα της 
πραγματικής οικονομικής κατάστασης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
322/97, η Κοινότητα για τη διαμόρφωση, 
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών της, πρέπει να 
έχει έγκαιρη πρόσβαση σε στατιστικές 
πληροφορίες που να είναι ενημερωμένες, 
αξιόπιστες, κατάλληλες και συγκρίσιμες 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
συλλέγονται με τον αποτελεσματικότερο 
δυνατό τρόπο.

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
322/97, η Κοινότητα για τη διαμόρφωση, 
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των πολιτικών της, πρέπει να 
έχει έγκαιρη πρόσβαση σε στατιστικές 
πληροφορίες που να είναι ενημερωμένες, 
αξιόπιστες, κατάλληλες και συγκρίσιμες 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
μεμονωμένων περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συλλέγονται 
με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμες στατιστικές
πληροφορίες επιτρέπουν την προετοιμασία συγκριτικών συνοπτικών μελετών όχι μόνο σε εθνικό
αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για μια ορθή αξιολόγηση της  
αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η ειδική μέθοδος για την κατάρτιση των 
κοινοτικών στατιστικών απαιτεί ιδιαίτερα 
στενή συνεργασία στο πλαίσιο ενός 
αναπτυσσόμενου κοινοτικού στατιστικού 
συστήματος, μέσω της επιτροπής 
στατιστικού προγράμματος, που έχει 
συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου, όσον αφορά την 
προσαρμογή του συστήματος, κυρίως με τη 
θέσπιση των νομικών μέσων που είναι 

(4) Η ειδική μέθοδος για την κατάρτιση των 
κοινοτικών στατιστικών απαιτεί ιδιαίτερα 
στενή συνεργασία στο πλαίσιο ενός 
αναπτυσσόμενου κοινοτικού στατιστικού 
συστήματος, μέσω της επιτροπής 
στατιστικού προγράμματος, που έχει 
συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου, όσον αφορά την 
προσαρμογή του συστήματος, κυρίως με τη 
θέσπιση των νομικών μέσων που είναι 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αναγκαία για την κατάρτιση των εν λόγω 
κοινοτικών στατιστικών. Πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η επιβάρυνση των 
ανταποκρινόμενων, είτε πρόκειται για
επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά ή για 
άτομα.

αναγκαία για την κατάρτιση των εν λόγω 
κοινοτικών στατιστικών. Πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η επιβάρυνση των 
ανταποκρινόμενων, είτε πρόκειται για 
επιχειρήσεις είτε για υπηρεσίες των 
κεντρικών, περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών είτε για νοικοκυριά ή για άτομα.

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι δεν αναφέρονται οι υπηρεσίες των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών
μεταξύ των ανταποκρινομένων οφείλεται μάλλον σε παράβλεψη, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ορισμένες παρεξηγήσεις. Η προσθήκη, ως εκ τούτου, χρειάζεται.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με 
τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για 
τις ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής ποιότητας 
εναρμονισμένων κοινοτικών στατιστικών 
και την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας 
του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος 
στο σύνολό του. Οι εθνικές αρχές και η 
κοινοτική στατιστική αρχή:

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με 
τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για 
τις ευρωπαϊκές στατιστικές με σκοπό την 
παραγωγή και τη διάδοση υψηλής ποιότητας 
εναρμονισμένων κοινοτικών στατιστικών 
και την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας 
του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος 
στο σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη της έγκαιρης διαθεσιμότητας των 
απαραίτητων στατιστικών δεδομένων. Οι 
εθνικές αρχές και η κοινοτική στατιστική 
αρχή:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη της έγκαιρης διάθεσης των στατιστικών δεδομένων που 
παρέχονται από τα κράτη μέλη, ως προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Στατιστικού Συστήματος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (γ α ) (νέο)

(γα) διασφαλίζουν την εφαρμογή τέτοιων
προτύπων κατά την εκπόνηση των  
συνοπτικών μελετών, ώστε οι κοινοτικές
στατιστικές να είναι πλήρως συγκρίσιμες 
με τις παγκόσμιες.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των στατιστικών όχι μόνο σε κοινοτική κλίμακα, αλλά
και στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή μια ακριβέστερη
αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και 
των περιφερειών της σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεχή 
στατιστική υποστήριξη των αποφάσεων και 
των αξιολογήσεων που αφορούν τομείς της 
τρέχουσας κοινοτικής πολιτικής και παρέχει 
στατιστική υποστήριξη για οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη απαίτηση που απορρέει από 
νέες πρωτοβουλίες κοινοτικής πολιτικής.

1. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεχή 
στατιστική υποστήριξη των αποφάσεων και 
των αξιολογήσεων που αφορούν τομείς της 
τρέχουσας κοινοτικής πολιτικής και παρέχει 
στατιστική υποστήριξη για οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη απαίτηση που απορρέει από 
νέες πρωτοβουλίες κοινοτικής πολιτικής, με 
έμφαση στο κύρος, στην ποιότητα και στη 
συγκρισιμότητα των στατιστικών 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι οι στατιστικές πληροφορίες που
διατίθενται επιτρέπουν την εκπόνηση επακριβών συνοπτικών μελετών ενόψει της αξιολόγησης
της αποτελεσματικότητας  της εφαρμοζόμενης πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση των 
ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων 
εργασίας, λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
αποδοτικότητας - κόστους των 
παραγόμενων στατιστικών και διασφαλίζει 
τη συνεχή επανεξέταση των στατιστικών 
προτεραιοτήτων, με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή χρήση των πόρων των κρατών 
μελών και της Επιτροπής για την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης που 
υφίστανται οι ανταποκρινόμενοι.

2. Η Επιτροπή, κατά την εκπόνηση των 
ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων 
εργασίας, λαμβάνει υπόψη τη σχέση 
αποδοτικότητας - κόστους των 
παραγόμενων στατιστικών και διασφαλίζει 
τη συνεχή επανεξέταση των στατιστικών 
προτεραιοτήτων, με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή χρήση των πόρων των κρατών 
μελών και της Επιτροπής για την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης που 
υφίστανται οι ανταποκρινόμενοι, 
μεριμνώντας για τη διασφάλιση της 
χρονολογικής συνέχειας των συλλεγομένων 
δεδομένων..
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή χρειάζεται για να διασφαλιστεί η χρονολογική συνέχεια των στατιστικών
δεδομένων που διατίθενται, και ταυτόχρονα η κάλυψη αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος,
ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι εξελίξεις στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις 
περιφέρειες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της κοινοτικής πολιτικής συνοχής.


