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LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2006 hyväksytyissä rahoitusnäkymissä vuosille 2007–2013 jäsenvaltiot päättivät 
myöntää budjetista yli kolmasosan aluepoliittisiin toimiin asettaen keskeiseksi tavoitteeksi 
yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden periaatteet kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden 
EU:n alueiden välillä.

Kun otetaan huomioon aluepolitiikan laajuus ja monimuotoisuus ja tarvittavien resurssien 
valtava koko, on oleellisen tärkeää luoda tehokkaat välineet rakennepolitiikan 
täytäntöönpanon seuraamiseksi alueellisella tasolla ja toteutettujen toimien tehokkuuden 
arvioimiseksi.

Välttämätön edellytys seurannan ja arvioinnin tehokkuudelle on, että saatavana olevat tilastot 
ovat luotettavia ja mahdollisimman kattavia.

On korostettava myös sitä, että koheesiopolitiikan ja rakennerahastojen toteuttamisen kannalta 
on oleellisen tärkeää, että saatavana on tilastotietoja, joiden avulla voidaan laatia tiivistelmiä 
yhteisön, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla.

Tilastojen on oltava paitsi oikeita ja täydellisiä, niiden on katettava Euroopan unionin kaikki 
osat riittävän pitkältä ajanjaksolta. Myös tilastojen saatavuuden jatkumiseen on kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota niin, että voidaan verrata tilannetta yksittäisillä alueilla ja arvioida eri 
alueilla meneillään olevia prosesseja.

Ei voida hyväksyä esimerkiksi sitä, että lyhyen aikavälin prioriteettien ajaminen tai tilapäiset 
organisointiongelmat johtavat tilanteeseen, jossa tietojen kerääminen keskeytetään joksikin 
aikaa, sillä keskipitkällä aikavälillä se johtaisi siihen, että tilanteesta saadaan epätäydellinen 
tai pirstoutunut kuva.

Aluekehityksen todellista laajuutta ja koheesiopolitiikan roolia siinä voidaan arvioida 
ainoastaan, jos saatavana on luotettavia ja kattavia tilastoja.

Vain luotettavien ja kattavien tilastojen avulla voidaan arvioida aluekehityksen todellista 
laajuutta ja koheesiopolitiikan roolia siinä.

Silloin voidaan arvioida tarkemmin yksittäisten toimenpiteiden tehokkuutta ja sen johdosta 
kohdentaa tulevat toimet niin, että niiden tehokkuus ja vaikutus ovat mahdollisimman suuret.

On korostettava, että nykyisin aluepolitiikassa käytettyjä tilastoanalyysimenetelmien 
tuottamat tiedot, jotka perustuvat voimassa oleviin NUTS-tilastoyksiköihin, eivät aina ole 
täysin luotettavia. Se johtuu erityisesti tietojen keskiarvottamisesta alueilla, joissa 
pääkaupungin talouskehityksen taso on selväsi korkeampi kuin alueen muissa osissa. Tästä on 
objektiivisia todisteita, jotka perustuvat pienempien alueellisten tilastoyksikköjen käyttöön. 
Myös näköhavainnot vahvistavat tätä. Näin ollen on varmistettava, että tilastoilla annetaan 
luotettava kuva todellisesta taloudellisesta tilanteesta.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Yhteisön on asetuksen (EY) N:o 322/97 
mukaisesti voitava saada oikeaan aikaan 
käyttöönsä jäsenvaltioiden kesken 
vertailukelpoisia, ajantasaisia, luotettavia, 
asianmukaisia ja mahdollisimman 
tehokkaasti tuotettuja tilastotietoja 
politiikkansa suunnittelua, toteutusta, 
seurantaa ja arviointia varten.

(2) Yhteisön on asetuksen (EY) N:o 322/97 
mukaisesti voitava saada oikeaan aikaan 
käyttöönsä jäsenvaltioiden ja EU:n 
yksittäisten alueiden kesken 
vertailukelpoisia, ajantasaisia, luotettavia, 
asianmukaisia ja mahdollisimman 
tehokkaasti tuotettuja tilastotietoja 
politiikkansa suunnittelua, toteutusta, 
seurantaa ja arviointia varten.

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeen sen varmistamiseksi, että saatavana olevat tilastotiedot antavat 
mahdollisuuden laatia vertailevia yhteenvetoja sekä kansallisella että alueellisella tasolla, 
mikä on edellytys koheesiopolitiikan täytäntöönpanon tehokkuuden asianmukaiseksi 
arvioimiseksi.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yhteisön tilastojen erityinen laatimistapa 
edellyttää kehittyvässä yhteisön 
tilastojärjestelmässä erityisen kiinteää 
yhteistyötä, jota tehdään päätöksellä 
89/382/ETY, Euratom  perustetussa tilasto-
ohjelmakomiteassa järjestelmän 
mukauttamiseksi etenkin antamalla edellä 
tarkoitettujen yhteisön tilastojen 
tuottamiseksi tarvittavat säännökset. Tässä 
yhteydessä on otettava huomioon rasitteet, 
joita tietojen antamisesta aiheutuu 
yrityksille, keskus- tai paikallishallinnon 

(4) Yhteisön tilastojen erityinen laatimistapa 
edellyttää kehittyvässä yhteisön 
tilastojärjestelmässä erityisen kiinteää 
yhteistyötä, jota tehdään päätöksellä 
89/382/ETY, Euratom perustetussa tilasto-
ohjelmakomiteassa järjestelmän 
mukauttamiseksi etenkin antamalla edellä 
tarkoitettujen yhteisön tilastojen 
tuottamiseksi tarvittavat säännökset. Tässä 
yhteydessä on otettava huomioon rasitteet, 
joita tietojen antamisesta aiheutuu 
yrityksille, keskus-, alue- tai 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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yksiköille, kotitalouksille tai 
yksityishenkilöille.

paikallishallinnon yksiköille, kotitalouksille 
tai yksityishenkilöille.

Perustelu

Alueet poisjääminen tietojen antajien joukosta saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä, vaikka on 
luultavasti tapahtunut epähuomiossa. Siksi alueet on lisättävä tekstiin.

Tarkistus 3
3 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja jakaa korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja yhteisön tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan. 
Kansallisten viranomaisten ja yhteisön 
tilastoviranomaisen on

1. Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan 
tilastoja koskevien käytännesääntöjen 
periaatteiden mukaisesti, ja tavoitteena on 
tuottaa ja jakaa korkealaatuisia ja 
yhdenmukaistettuja yhteisön tilastoja ja 
varmistaa Euroopan tilastojärjestelmän 
moitteeton toiminta kokonaisuudessaan, 
ottaen huomioon, että on varmistettava 
tarpeellisten tilastotietojen hankkiminen 
ajoissa. Kansallisten viranomaisten ja 
yhteisön tilastoviranomaisen on

Perustelu

On kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että jäsenvaltiot keräävät tilastotiedot 
ajoissa. Se on edellytys Euroopan tilastojärjestelmän asianmukaiselle toiminnalle.

Tarkistus 4
3 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) varmistettava, että kootut tiivistelmät 
ovat standardien mukaisia niin, että 
yhteisön tilastoja voidaan täysin verrata 
maailman tilastoihin.

Perustelu

Tilastojen yhteensopivuus on varmistettava paitsi yhteisön tasolla, myös maailman taloudessa 
niin, että voidaan tehdä tarkempia arvioita tilanteesta Euroopan unionissa, sen 
jäsenvaltioissa ja alueilla ja verrata niitä kilpailijoihin maailman tasolla.
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Tarkistus 5
4 artiklan 1 kohta

1. Ohjelmalla varmistetaan jatkuva 
tilastollinen tuki päätöksille ja arvioinneille 
yhteisön politiikan nykyisillä toiminta-
alueilla ja tarjotaan tilastollista tukea 
mahdollisiin lisävaatimuksiin, joita uusista 
yhteisön politiikan aloitteista aiheutuu.

1. Ohjelmalla varmistetaan jatkuva 
tilastollinen tuki päätöksille ja arvioinneille 
yhteisön politiikan nykyisillä toiminta-
alueilla ja tarjotaan tilastollista tukea 
mahdollisiin lisävaatimuksiin, joita uusista 
yhteisön politiikan aloitteista aiheutuu,
asettaen painopiste tilastotietojen 
luotettavuuteen, laatuun ja 
vertailtavuuteen.

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeen sen varmistamiseksi, että saadut tilastotiedot antavat mahdollisuuden 
laatia vertailevia tiivistelmiä, joissa arvioidaan koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
tehokkuutta.

Tarkistus 6
4 artiklan 2 kohta

2. Komissio ottaa vuotuisten tilastoalan 
työohjelmien laadinnassa huomioon 
tuotettavien tilastojen kustannustehokkuuden 
ja varmistaa, että tilastoalan prioriteetteja 
tarkastellaan jatkuvasti uudelleen, jotta 
jäsenvaltioiden ja komission käytettävissä 
olevia resursseja voidaan käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla ja vastaajille 
aiheutuvaa taakkaa voidaan vähentää 
mahdollisimman paljon.

2. Komissio ottaa vuotuisten tilastoalan 
työohjelmien laadinnassa huomioon 
tuotettavien tilastojen kustannustehokkuuden 
ja varmistaa, että tilastoalan prioriteetteja 
tarkastellaan jatkuvasti uudelleen, jotta 
jäsenvaltioiden ja komission käytettävissä 
olevia resursseja voidaan käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla ja vastaajille 
aiheutuvaa taakkaa voidaan vähentää 
mahdollisimman paljon, huolehtien 
asianmukaisesti kerättyjen tietojen 
ajallisesta jatkuvuudesta.

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että käytettäväksi annetut tilastotiedot ovat 
ajallisesti jatkuvia ja että ne kattavat riittävän pitkän ajanjakson niin, että voidaan arvioida 
alueilla käynnissä olevien prosessien kehityssuunnat. Nämä tiedot ovat keskeisen tärkeitä 
arvioitaessa yhteisön koheesiopolitiikan tehokkuutta.


