
PA\656005ET.doc PE 386.349v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaalarengukomisjon

ESIALGNE
2006/0229(COD)

5.3.2007

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse 
statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008–2012
(KOM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

Arvamuse koostaja: Mieczysław Edmund Janowski



PE 386.349v01-00 2/6 PA\656005ET.doc

ET

PA_Legam



PA\656005ET.doc 3/6 PE 386.349v01-00

ET

LÜHISELGITUS

2006. aastal vastu võetud finantsraamistikus aastateks 2007–2013 otsustasid liikmesriigid 
eraldada enam kui kolmandiku eelarvemahust regionaalpoliitika meetmetele, lugedes 
seejuures peaeesmärgiks ELi rohkem ja vähem arenenud piirkondade vaheliste ühtsus- ja 
solidaarsuspõhimõtete rakendamist.
Regionaalpoliitika kohaldamisala ja keerukust ning eraldatud rahaliste vahendite mahtu 
arvestades on hädavajalik kehtestada tulemuslikud abinõud piirkondliku tasandi 
struktuuripoliitika elluviimisel saavutatud edasimineku jälgimiseks ning võetud meetmete 
tulemuslikkuse hindamiseks.
Tulemusliku järelevalve ja hindamise vältimatu eeltingimus on usaldusväärse ja võimalikult 
põhjaliku statistika olemasolu.
Lisaks tuleb rõhutada, et ühtsuspoliitika ja struktuurifondide kasutamise seisukohalt on väga 
tähtis pakkuda statistikat, mis võimaldab teha kokkuvõtteid kogu ühenduse, liikmesriigi ja 
piirkondlikul tasandil.

Lisaks põhjalikkusele ja täpsusele peab statistika hõlmama kõiki Euroopa Liidu osi ja küllalt 
pikka ajavahemikku, kusjuures tuleb pöörata piisavalt tähelepanu selle järjepidevuse nõudele, 
et saaks võrrelda erinevate piirkonda olukorda ja hinnatavates piirkondades toimivaid 
arengutendentse.

Näiteks on lubamatu lasta lühiajaliste prioriteetide või ajutiste organisatsiooniliste raskuste 
tõttu tekkida olukorral, kus vastavate andmete kogumine mõneks ajaks katkeb, kuna seetõttu 
on keskmises perspektiivis saadav ülevaade olukorrast katkendlik või ebatäielik.
Piirkondliku arengu tegelikku ulatust ja ühtsuspoliitika osa selles arengus suudame me 
hinnata vaid juhul, kui saame kasutada usaldusväärset ja põhjalikku statistikat.
See võimaldab hinnata täpsemalt üksikute meetmete tulemuslikkust ning seeläbi omakorda 
suunata tulevasi meetmeid nii, et nende mõju ja tulemuslikkus oleks maksimaalne.
Tuleb rõhutada, et praegu regionaalpoliitikas kasutatavate, kehtival statistilisel 
territoriaaljaotuste nomenklatuuril (NUTS) põhinevate analüüsimeetodite abil saadav teave ei 
ole alati päriselt usaldatav. Seda põhjustab eriti regioonikeskmiste andmete kasutamine 
piirkondades, mis hõlmavad ka pealinna, mille majandus on piirkonna muude osadega 
võrreldes selgelt enam arenenud. Sellist iseenesest silmnähtavat järeldust toetavad ka 
väiksemate statistiliste territoriaaljaotuste põhjal saadud objektiivsed andmed. Seda arvesse 
võttes peab püüdma tagada, et statistika annaks majandusolukorrast tõepärase pildi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 322/97 
peab ühendusel olema oma poliitika 
väljatöötamise, kohaldamise, järelevalve ja 
hindamise eesmärgil õigeaegne juurdepääs 
liikmesriikide võrreldavale statistilisele 
teabele, mis on ajakohane, usaldusväärne, 
asjakohane ning võimalikult tõhusalt 
koostatud.

(2) Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 322/97 
peab ühendusel olema oma poliitika 
väljatöötamise, kohaldamise, järelevalve ja 
hindamise eesmärgil õigeaegne juurdepääs 
liikmesriikide ning ELi erinevate 
piirkondade võrreldavale statistilisele 
teabele, mis on ajakohane, usaldusväärne, 
asjakohane ning võimalikult tõhusalt 
koostatud.

Selgitus

Lisandus on vajalik selle tagamiseks, et kättesaadav statistiline teave võimaldaks koostada 
võrdluskokkuvõtteid nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil, mis on ühtsuspoliitika rakendamise 
tulemuslikkuse hindamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4

(4) Ühenduse statistika koostamise 
erimeetod eeldab, et ühenduse areneva 
statistikasüsteemi raames tehakse nõukogu 
otsusega 89/382/EMÜ, 
Euratom,moodustatud statistikaprogrammi 
komitee kaudu eriti tihedat koostööd 
süsteemi kohandamiseks, kehtestades 
eelkõige kõnealuse ühenduse statistika 
koostamiseks vajalikud õigusaktid.
Seejuures võetakse arvesse andmeesitajatele 
(ettevõtted, kesk- ja kohaliku tasandi 
haldusüksused, kodumajapidamised või 
üksikisikud) langevat koormust.

(4) Ühenduse statistika koostamise 
erimeetod eeldab, et ühenduse areneva 
statistikasüsteemi raames tehakse nõukogu 
otsusega 89/382/EMÜ, 
Euratom,moodustatud statistikaprogrammi 
komitee kaudu eriti tihedat koostööd 
süsteemi kohandamiseks, kehtestades 
eelkõige kõnealuse ühenduse statistika 
koostamiseks vajalikud õigusaktid. 
Seejuures võetakse arvesse andmeesitajatele 
(ettevõtted, kesk-, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi haldusüksused, kodumajapidamised 
või üksikisikud) langevat koormust.

Selgitus

Andmeesitajate hulgast piirkondlike üksuste väljajätmine võis sündida lihtsalt 
tähelepanematusest, kuid kuna see võib põhjustada arusaamatusi, tuleb need teksti lisada.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Programmi rakendatakse Euroopa 
statistikat käsitlevates tegevusjuhendites 
esitatud põhimõtete kohaselt, eesmärgiga 
koostada ja levitada kvaliteetset ja 
ühtlustatud ühenduse statistikat ning tagada 
Euroopa statistikasüsteemi kui terviku 
nõuetekohane toimimine. Riiklikud 
ametiasutused ja ühenduse statistikaasutus:

1. Programmi rakendatakse Euroopa 
statistikat käsitlevates tegevusjuhendites 
esitatud põhimõtete kohaselt, eesmärgiga 
koostada ja levitada kvaliteetset ja 
ühtlustatud ühenduse statistikat ning tagada 
Euroopa statistikasüsteemi kui terviku 
nõuetekohane toimimine, arvestades 
nõuetekohaselt vajadusega tagada vajaliku 
statistilise teabe õigeaegne esitamine. 
Riiklikud ametiasutused ja ühenduse 
statistikaasutus:

Selgitus

Tuleb juhtida vajalikul määral tähelepanu sellele, et Euroopa statistikasüsteemi nõuetekohase 
toimimise eeltingimusena peavad liikmesriigid esitama statistilise teabe õigeaegselt.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 1 punkt c a (uus)

c a) tagavad koostatavate kokkuvõtete 
vastavuse standardile, mis teeb ühenduse 
statistika täiesti võrreldavaks muu maailma 
statistikaga. 

Selgitus

Statistika võrreldavus tuleb tagada mitte üksnes ühenduse tasandil, vaid ka maailmamajanduse 
kontekstis, et saaks täpsemalt kõrvutada Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja piirkondade 
tegelikku olukorda võrreldes nende ülemaailmsete konkurentidega.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõige 1

1. Programm tagab jätkuva statistilise 
toetuse praegustes ühenduse 
poliitikavaldkondades tehtavatele otsustele 

1. Programm tagab jätkuva statistilise 
toetuse praegustes ühenduse 
poliitikavaldkondades tehtavatele otsustele 
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ja hindamistele ning toetab kõiki ühenduse 
poliitika uutest algatustest tulenevaid 
lisanõudeid.

ja hindamistele ning toetab kõiki ühenduse 
poliitika uutest algatustest tulenevaid 
lisanõudeid, kusjuures rõhku pannakse 
statistilise teabe usaldusväärsusele, 
kvaliteedile ja võrreldavusele.

Selgitus

Lisandus on vajalik selle tagamiseks, et kättesaadav statistiline teave võimaldaks koostada 
täpseid võrdluskokkuvõtteid ühtsuspoliitika rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 2

2. Komisjon võtab aastaste statistika 
tööprogrammide koostamisel arvesse 
kogutud statistika kulutasuvust ja tagab 
statistika prioriteetide pideva läbivaatamise 
selleks, et kindlustada liikmesriikide ja 
komisjoni ressursside võimalikult tõhus 
kasutamine ja vähendada nii palju kui 
võimalik andmeesitajate koormust.

2. Komisjon võtab aastaste statistika 
tööprogrammide koostamisel arvesse 
kogutud statistika kulutasuvust ja tagab 
statistika prioriteetide pideva läbivaatamise 
selleks, et kindlustada liikmesriikide ja 
komisjoni ressursside võimalikult tõhus 
kasutamine ja vähendada nii palju kui 
võimalik andmeesitajate koormust, 
hoolitsedes seejuures nõuetekohaselt 
kogutavate andmete kronoloogilise 
järjepidevuse tagamise eest.

Selgitus

Lisandus on vajalik, tagamaks kättesaadava statistilise teabe kronoloogilist järjepidevust ning 
seda, et hõlmatav ajavahemik oleks piisavalt pikk piirkondades toimuvate protsesside 
arengutendentside hindamiseks. Selline teave omab keskset tähtsust ühenduse ühtsuspoliitika 
tulemuslikkuse hindamisel.


