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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2006 m. priimtoje 2007–2013 m. finansinėje programoje valstybės narės nusprendė skirti 
daugiau kaip trečdalį biudžeto lėšų regioninės politikos priemonėms finansuoti siekdamos 
pagrindinio tikslo – įgyvendinti labiau ir mažiau išsivysčiusių ES regionų sanglaudos ir 
solidarumo principus.
Atsižvelgiant į regioninės politikos mastą ir kompleksiškumą, taip pat turint mintyje didelius 
šiai politikai skirtus finansinius išteklius svarbu sukurti veiksmingus struktūrinės politikos 
įgyvendinimo regioniniu lygmeniu priežiūros ir vykdomų veiksmų efektyvumo vertinimo 
būdus. 
Viena iš pagrindinių veiksmingos priežiūros ir tinkamo vertinimo sąlygų yra patikimi ir kaip 
galima išsamesni statistikos duomenys.
Taip pat reikėtų pabrėžti, kad kalbant apie sanglaudos politiką ir struktūrinių fondų 
panaudojimą labai svarbu turėti statistikos duomenų, kuriais remiantis būtų galima parengti 
suvestines Bendrijos, valstybių narių ir regioniniu lygmenimis.

Be to, statistikos duomenys turi būti ne tik tikslūs ir išsamūs, jie taip pat turi apimti visus 
Europos Sąjungos regionus ir pakankamai ilgą laikotarpį, be to, reikėtų deramai atsižvelgti į 
teikiamų duomenų tęstinumą tam, kad būtų galima palyginti pavienių regionų padėtį ir 
įvertinti vykstančių procesų tendencijas.

Nepriimtina, pavyzdžiui, tai, kad siekiant trumpalaikių prioritetų arba dėl laikinų 
organizacinių problemų nustojama rinkti duomenis tam tikru laikotarpiu, nes dėl tokios 
padėties vidurio laikotarpiu gauti duomenys bus neišsamūs ir nebus galima susidaryti viso 
padėties vaizdo.

Tik jei turėsime patikimų ir išsamių statistikos duomenų, galėsime tiksliai įvertinti regioninio 
vystymosi mastą ir sanglaudos politikos svarbą šiam vystymuisi.

Tai leistų kruopščiau įvertinti kiekvienos priemonės veiksmingumą ir ateityje taikyti pačias 
efektyviausias ir svarbiausias priemones.

Reikėtų pabrėžti, kad informacija, surinkta remiantis regioninės politikos srityje naudojamais 
statistinės analizės metodais ir pagrįsta galiojančiais NUTS statistiniais vienetais, nėra 
visuomet visiškai patikima. Taip yra visų pirma todėl, kad išvedamas statistikos duomenų, 
apie regionus, kuriuose paprastai sostinės ekonominis išsivystymas aukštesnis nei kitų to 
regiono miestų, vidurkis. Ir tai galima objektyviai pagrįsti remiantis informacija apie 
smulkesnius teritorinius statistinius vienetus ir įsitikinus savo paties akimis. Atsižvelgiant į 
tai, reikia stengtis, kad statistikos duomenimis būtų informuojama apie tikrąją ekonominę 
padėtį. 

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas1
2 konstatuojamoji dalis

(2) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 322/97 
Bendrijai turėtų būti laiku pateikiama 
palyginama naujausia valstybių narių 
statistinė informacija, kuri būtų nauja, 
patikima, aktuali ir kuo našiau parengta, kad 
Bendrija galėtų formuoti, taikyti, stebėti ir 
vertinti politikos sritis.

(2) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 322/97 
Bendrijai turėtų būti laiku pateikiama 
palyginama naujausia valstybių narių ir 
pavienių ES regionų statistinė informacija, 
kuri būtų nauja, patikima, aktuali ir kuo 
našiau parengta, kad Bendrija galėtų 
formuoti, taikyti, stebėti ir vertinti politikos 
sritis.

Pagrindimas

Šis papildymas būtinas siekiant užtikrinti, kad remiantis turima statistine informacija būtų 
galima parengti lyginamąsias suvestines nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, nes tai yra 
sanglaudos politikos įgyvendinimo veiksmingumo tinkamo vertinimo prielaida. 

Pakeitimas2
4 konstatuojamoji dalis

(4) Dėl ypatingo Bendrijos statistinių 
duomenų rengimo būdo besivystančioje 
Bendrijos statistikos sistemoje reikalingas 
ypač glaudus bendradarbiavimas Statistikos 
programų komitete, įsteigtame Tarybos 
sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, dėl 
sistemos pritaikymo, ypač nustatant teisines 
priemones, reikalingas minėtiems Bendrijos 
statistiniams duomenims rengti. Reikia 
atsižvelgti į respondentams – įmonėms, 
centrinės ar vietos valdžios institucijoms, 
namų ūkiams ar asmenims – tenkančią naštą.

(4) Dėl ypatingo Bendrijos statistinių 
duomenų rengimo būdo besivystančioje 
Bendrijos statistikos sistemoje reikalingas 
ypač glaudus bendradarbiavimas Statistikos 
programų komitete, įsteigtame Tarybos 
sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, dėl 
sistemos pritaikymo, ypač nustatant teisines 
priemones, reikalingas minėtiems Bendrijos 
statistiniams duomenims rengti. Reikia 
atsižvelgti į respondentams – įmonėms, 
centrinės, regioninės ar vietos valdžios 
institucijoms, namų ūkiams ar asmenims –
tenkančią naštą.

Pagrindimas

Regioniniai vienetai į respondentų sąrašą turbūt buvo neįtraukti dėl neapdairumo, bet juos 
reikia įtraukti, nes antraip gali kilti nesusipratimų. 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas3
3 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys

1. Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintus Bendrijos statistinius duomenis ir 
užtikrinti Europos statistikos sistemos, kaip 
visumos, tinkamą funkcionavimą. 
Nacionalinės institucijos ir Bendrijos 
statistikos institucija:

1. Programa įgyvendinama pagal Europos 
statistikos praktikos kodekso principus 
siekiant rengti ir platinti aukštos kokybės 
suderintus Bendrijos statistinius duomenis ir 
užtikrinti Europos statistikos sistemos, kaip 
visumos, tinkamą funkcionavimą, deramai 
atsižvelgiant į būtinybę laiku pateikti 
reikalingą statistinę informaciją. 
Nacionalinės institucijos ir Bendrijos 
statistikos institucija:

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės laiku pateiktų statistinę informaciją, nes tai yra tinkamo Europos 
statistikos sistemos veikimo prielaida.

Pakeitimas 4
3 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

(ca) užtikrinti, kad parengtos suvestinės 
atitiktų reikalingus standartus ir jomis 
remiantis būtų galima lyginti Bendrijos 
statistikos duomenis su pasaulio valstybių 
duomenimis. 

Pagrindimas

Reikia užtikrinti duomenų palyginamumą ne tik Bendrijos lygmeniu, bet ir atsižvelgiant į 
pasaulio ekonomiką tam, kad būtų galima tiksliau įvertinti Europos Sąjungos, valstybių narių ir 
jų regionų padėtį kitų pasaulio valstybių atžvilgiu. 

Pakeitimas5
4 straipsnio 1 dalis

1. Programa užtikrinama nuolatinė statistinė 
parama priimant sprendimus bei atliekant 
vertinimus esamose Bendrijos politikos 
srityse ir teikiama statistinė parama 
tenkinant papildomus poreikius, 
atsirandančius dėl naujų Bendrijos politikos 
iniciatyvų.

1. Programa užtikrinama nuolatinė statistinė 
parama priimant sprendimus bei atliekant 
vertinimus esamose Bendrijos politikos 
srityse ir teikiama statistinė parama 
tenkinant papildomus poreikius, 
atsirandančius dėl naujų Bendrijos politikos 
iniciatyvų, ypatingą dėmesį kreipiant į 
statistinės informacijos patikimumą, 
kokybę ir palyginamumą.
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Pagrindimas

Šis papildymas būtinas tam, kad remiantis turima statistine informacija būtų galima parengti 
lyginamąsias suvestines, skirtas sanglaudos politikos įgyvendinimo veiksmingumui įvertinti.

Pakeitimas6
4 straipsnio 2 dalis

2. Rengdama metines statistikos darbo 
programas Komisija atsižvelgia į rengiamų 
statistinių duomenų ekonomiškumą ir 
užtikrina, kad statistikos prioritetai būtų 
nuolat tikslinami siekiant kuo geriau 
panaudoti valstybių narių ir Komisijos 
turimus išteklius ir sumažinti respondentams 
tenkančią naštą.

2. Rengdama metines statistikos darbo 
programas Komisija atsižvelgia į rengiamų 
statistinių duomenų ekonomiškumą ir 
užtikrina, kad statistikos prioritetai būtų 
nuolat tikslinami siekiant kuo geriau 
panaudoti valstybių narių ir Komisijos 
turimus išteklius ir sumažinti respondentams 
tenkančią naštą, taip pat siekiant užtikrinti 
chronologinį surinktų duomenų tęstinumą.

Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama užtikrinti teikiamos statistinės informacijos chronologinį tęstinumą 
ir garantuoti, kad informacija apimtų pakankamai ilgą laikotarpį, kad būtų galima įvertinti 
regione vykstančių procesų tendencijas. Ši informacija ypač svarbi vertinant Bendrijos 
sanglaudos politikos veiksmingumą.
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