
PA\656005HU.doc PE 386.349v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

IDEIGLENES
2006/0229(COD)

5.3.2007

VÉLEMÉNYTERVEZET
Regionális Fejlesztési Bizottság részéről 

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

A vélemény előadója: Mieczysław Edmund Janowski



PE 386.349v01-00 2/7 PA\656005HU.doc

Külső fordítás

HU

PA_Legam



PA\656005HU.doc 3/7 PE 386.349v01-00

Külső fordítás

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A 2006-ban elfogadott, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó pénzügyi keretben a tagállamok 
úgy döntöttek, hogy az Európai Unió fejlettebb és kevésbé fejlett régiói között – elsődleges 
célként a kohézió és a szolidaritás elveinek végrehajtása érdekében – a költségvetés több mint 
egyharmadát a regionális politikai intézkedésekre osztják szét.
Figyelembe véve a regionális politika alkalmazási körét és összetettségét, valamint azokat a 
hatalmas pénzügyi forrásokat, amelyek viselésére kényszerül, a strukturális politika regionális 
szintű végrehajtása vonatkozásában alapvető fontosságú létrehozni az ellenőrzési folyamat, 
valamint a megtett intézkedések hatékonysága értékelésének valódi eszközeit.
A lehető legátfogóbb, megbízható statisztikák rendelkezésre állása alapvető előfeltétele a 
hatékony ellenőrzésnek és értékelésnek.
Azt is hangsúlyozni kell, hogy – a kohéziós politika és a strukturális alapok végrehajtásának 
szempontjából – létfontosságú a közösségi, tagállami és regionális szintű összesítések 
létrehozását lehetővé tevő statisztikák biztosítása.

Ezen túlmenően a statisztikáknak nemcsak pontosnak és átfogónak kell lenniük, hanem –
megfelelő figyelmet fordítva folyamatos biztosításuk szükségességére – az Európai Unió 
valamennyi részét és kellően hosszú időszakot kell lefedniük, hogy lehetővé váljon az egyes 
régiókban meglévő helyzetek összehasonlítása, valamint a régiókban zajló folyamatok 
alakulásának értékelése.
Elfogadhatatlan például annak megengedése, hogy a rövid távú prioritások elérése vagy 
ideiglenes szervezeti problémák miatt olyan helyzet alakuljon ki, amelyben ezen adatok 
gyűjtését egy meghatározott időszakra felfüggesztik, mivel ez középtávon nem teljes vagy 
csupán részleges képet nyújtana a megvalósuló helyzetről.
Csak akkor tudjuk értékelni a regionális fejlődés és a kohéziós politika által a regionális 
fejlődésben betöltött szerep valós mértékét, ha megbízható és átfogó statisztikák állnak 
rendelkezésünkre.

Ez lehetővé fogja tenni az egyedi intézkedések hatékonyságának pontosabb értékelését, ami 
által viszont lehetővé válik a jövőbeli intézkedések oly módon történő megállapítása, hogy 
azok elérjék hatékonyságuk és hatásuk maximumát.
Hangsúlyozni kell, hogy a regionális politika területén jelenleg alkalmazott – a hatályos 
NUTS statisztikai egységeken alapuló – statisztikai elemzési módszerrel létrehozott 
információ nem mindig teljesen megbízható. Ez különösen az olyan régiók adatai 
átlagolásának tudható be, ahol a központi város gazdasági fejlettségi szintje egyértelműen 
magasabb a régió többi területénél. Erre vonatkozóan objektív bizonyítékok vannak, amelyek
a kisebb területi statisztikai egységek alkalmazásán alapulnak és amelyeket nyilvánvaló
dolgok támasztanak alá. Ezt szem előtt tartva, erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy a statisztikák hiteles képet adjanak a valós gazdasági helyzetről.
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MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A 322/97/EK rendeletnek megfelelően a 
Közösségnek időben hozzá kell férnie a 
tagállamok között összehasonlítható 
statisztikai információkhoz, amelyek a 
közösségi politikák kialakítása, alkalmazása, 
figyelemmel kísérése és értékelése 
érdekében időszerűek, megbízhatóak, 
helytállóak és amelyeket a lehető 
leghatékonyabban állítottak elő.

(2) A 322/97/EK rendeletnek megfelelően a 
Közösségnek időben hozzá kell férnie a 
tagállamok és az EU egyes régiói között 
összehasonlítható statisztikai 
információkhoz, amelyek a közösségi 
politikák kialakítása, alkalmazása, 
figyelemmel kísérése és értékelése 
érdekében időszerűek, megbízhatóak, 
helytállóak és amelyeket a lehető 
leghatékonyabban állítottak elő.

Indokolás

Erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelkezésre bocsátott 
statisztikai információ lehetővé teszi összehasonlító összegzések mind nemzeti, mind pedig 
regionális szinten történő összeállítását, ami a kohéziós politika végrehajtási hatékonysága 
megfelelő értékelésének előfeltétele.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés

(4) A közösségi statisztikák elkészítésének 
sajátos módszere különösen szoros 
együttműködést követel meg a fejlődő 
közösségi statisztikai rendszeren belül a 
rendszer hozzáalkalmazását illetően –
különösen az említett közösségi statisztikák 
létrehozásához szükséges jogi eszközök 

(4) A közösségi statisztikák elkészítésének 
sajátos módszere különösen szoros 
együttműködést követel meg a fejlődő 
közösségi statisztikai rendszeren belül a 
rendszer hozzáalkalmazását illetően –
különösen az említett közösségi statisztikák 
létrehozásához szükséges jogi eszközök 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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bevezetésével kapcsolatban – a 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat 
révén felállított statisztikai 
programbizottságon keresztül. Figyelembe 
kell venni az adatszolgáltatókra nehezedő 
terhet, legyenek bár vállalkozások, központi 
vagy helyi kormányzati egységek, 
háztartások vagy magánszemélyek.

bevezetésével kapcsolatban – a 
89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat
révén felállított statisztikai 
programbizottságon keresztül. Figyelembe 
kell venni az adatszolgáltatókra nehezedő 
terhet, legyenek bár vállalkozások, központi, 
regionális vagy helyi kormányzati egységek, 
háztartások vagy magánszemélyek.

Indokolás

Az adatszolgáltatók körében a regionális egységek feltüntetésének hiánya valószínűleg 
mindössze figyelmetlenség, de félreértésekhez vezethet, ami miatt ezekkel a szöveget ki kell 
egészíteni.

Módosítás: 3
3. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

1. A program az európai statisztika 
gyakorlati kódexe (European Statistics Code 
of Practice) elveivel összhangban kerül 
végrehajtásra, a kiváló minőségű, 
harmonizált közösségi statisztikák előállítása 
és terjesztése, valamint az európai 
statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő 
működésének biztosítása végett. A nemzeti 
statisztikai hatóságok és a Közösség 
statisztikai hatósága:

1. A program az európai statisztika 
gyakorlati kódexe (European Statistics Code 
of Practice) elveivel összhangban kerül 
végrehajtásra, a kiváló minőségű, 
harmonizált közösségi statisztikák előállítása 
és terjesztése, valamint az európai 
statisztikai rendszer (ESR) egésze megfelelő 
működésének biztosítása végett, kellő 
figyelmet fordítva annak szükségességére, 
hogy biztosítsák a szükséges statisztikai 
információk időben történő rendelkezésre 
bocsátását. A nemzeti statisztikai hatóságok 
és a Közösség statisztikai hatósága:

Indokolás

Megfelelő figyelmet kell fordítani annak szükségességére, hogy a tagállamok a statisztikai 
információkat időben nyújtsák, ami az európai statisztikai rendszer megfelelő működésének 
előfeltétele.

Módosítás: 4
3. cikk, (1) bekezdés, ca) pont (új)

ca) biztosítják, hogy az összeállított 
összegzések oly módon szabványosak, ami a 
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közösségi statisztikákat a 
világstatisztikákkal teljes mértékben 
összehasonlíthatóvá teszi. 

Indokolás

A statisztikák összehasonlíthatóságát nemcsak közösségi szinten kell biztosítani, hanem a 
világgazdasággal összefüggésben is, hogy lehetővé váljon az Európai Unió, tagállamai és régiói 
valós helyzetére vonatkozó még pontosabb elemzések elvégzése, a világviszonylatban meglévő 
versenytársakkal összehasonlításban.
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Módosítás: 5
4. cikk, (1) bekezdés

1. A program folyamatos statisztikai 
támogatást biztosít az aktuális közösségi 
szakpolitikai döntésekhez és értékelésekhez, 
és statisztikai támogatást nyújt az új 
közösségi politikai kezdeményezésekből 
eredő valamennyi újabb követelményhez.

1. A program folyamatos statisztikai 
támogatást biztosít az aktuális közösségi 
szakpolitikai döntésekhez és értékelésekhez, 
és statisztikai támogatást nyújt az új 
közösségi politikai kezdeményezésekből 
eredő valamennyi újabb követelményhez, 
valamint hangsúlyt fektet a statisztikai 
információk megbízhatóságára, minőségére 
és összehasonlíthatóságára.

Indokolás

Erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy a rendelkezésre bocsátott 
statisztikai információ révén lehetővé váljon pontos összehasonlító összegzések összeállítása a 
kohéziós politika végrehajtási hatékonyságának értékelése céljából.

Módosítás: 6
4. cikk, (2) bekezdés

2. A Bizottság – a tagállamok és a saját 
rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb 
felhasználása és a adatszolgáltatókra 
nehezedő terhek minimalizálása végett – az 
éves statisztikai munkaprogram 
elkészítésekor figyelembe veszi az előállított 
statisztikák költséghatékonyságát és 
biztosítja a statisztikai prioritások 
folyamatos felülvizsgálatát.

2. A Bizottság – a tagállamok és a saját 
rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb 
felhasználása és a adatszolgáltatókra 
nehezedő terhek minimalizálása végett – az 
éves statisztikai munkaprogram 
elkészítésekor figyelembe veszi az előállított 
statisztikák költséghatékonyságát és 
biztosítja a statisztikai prioritások 
folyamatos felülvizsgálatát, továbbá 
megfelelően gondoskodik az összegyűjtött 
adatok időrendi folyamatosságának 
biztosításáról.

Indokolás

Erre a kiegészítésre a rendelkezésre bocsátott statisztikai információ időrendi 
folyamatosságának, valamint annak biztosítása érdekében van szükség, hogy ezen információk
elegendően hosszú időszakot fednek le ahhoz, hogy lehetővé váljon a régiókban zajló 
folyamatok alakulásának értékelése. Ez az információ alapvető fontosságú a közösségi 
kohéziós politika hatékonyságának értékeléséhez.


