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ĪSS PAMATOJUMS

Finanšu shēmā 2007.–2013. gadam, ko pieņēma 2006. gadā, dalībvalstis nolēma paredzēt 
vairāk nekā trešdaļu budžeta reģionālās politikas pasākumu īstenošanai, par galveno mērķi 
nosakot kohēzijas un solidaritātes principa īstenošanu starp vairāk un mazāk attīstītiem 
Eiropas Savienības reģioniem.
Ņemot vērā reģionālās politikas darbības plašo spektru un sarežģītību, kā arī piesaistīto 
finanšu līdzekļu lielo apjomu, ir svarīgi izveidot efektīvus instrumentus, lai uzraudzītu 
struktūrpolitikas ieviešanas progresu reģionu līmenī un novērtētu veikto pasākumu 
efektivitāti.
Piekļuve ticamiem un iespējami visaptverošiem statistiskajiem datiem ir būtisks 
priekšnoteikums pienācīgai uzraudzības norisei un efektivitātes novērtēšanai.
Turklāt jāuzsver, ka no kohēzijas politikas un struktūrfondu apgūšanas viedokļa šāda 
statistiskā informācija, kas ļauj izstrādāt kopsavilkumus Kopienas, dalībvalstu un reģionu 
līmenī, ir sevišķi nozīmīga.

Turklāt šiem statistiskajiem datiem ne tikai jābūt precīziem un visaptverošiem, bet arī jāaptver 
visi Eiropas Savienības reģioni un jāatspoguļo pietiekami ilgs laika intervāls; īpaša uzmanība 
jāpievērš datu sniegšanas nepārtrauktībai, lai tādējādi būtu iespējams salīdzināt situāciju 
dažādos reģionos un novērtēt šajos reģionos notiekošos procesus.

Piemēram, nav pieļaujams, ka steidzamu prioritāšu vai īslaicīgu organizācijas problēmu dēļ uz 
laiku tiek pārtraukta noteikta veida datu vākšana, jo rezultātā iegūtais situācijas atainojums 
vidējā termiņā būtu nepilnīgs vai fragmentārs.
Reģionālās attīstības patieso līmeni un kohēzijas politikas lomu attīstības procesos iespējams 
novērtēt, balstoties tikai uz ticamu un visaptverošu statistisko informāciju.
Šī informācija ļaus precīzāk novērtēt atsevišķu pasākumu efektivitāti un turpmākos 
pasākumus attiecīgi plānot tā, lai optimizētu to efektivitāti un ietekmi.
Jāuzsver, ka reģionālajā politikā pašreiz izmantotās statistiskās analīzes metodes, kas balstās 
uz spēkā esošajām statistikas teritoriālo vienību nomenklatūras NUTS teritoriālajām vienībām, 
ne vienmēr sniedz pilnībā ticamu informāciju. Tas jo īpaši var gadīties, aprēķinot datu vidējās 
vērtības par tādiem reģioniem, kuru galvaspilsētās ekonomikas attīstības līmenis ir daudzkārt 
augstāks nekā pārējā šo reģionu teritorijā. Šo problēmu var pierādīt objektīvi, statistikai 
izmantojot mazākas teritoriālās vienības, turklāt katrs no mums par to var pārliecināties pats 
savām acīm. Paturot to prātā, ir jācenšas panākt, lai statistika sniegtu reālu priekšstatu par 
patieso ekonomisko situāciju.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 322/97 
Kopienas rīcībā jābūt laicīgi pieejamai 
statistikas informācijai, kas ir salīdzināma 
starp dalībvalstīm, atjaunināta, ticama, 
atbilstīga un sagatavota cik vien iespējams 
efektīvi, lai izstrādātu, piemērotu, uzraudzītu 
un novērtētu tās politiku.

(2) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 322/97 
Kopienas rīcībā jābūt laicīgi pieejamai 
statistikas informācijai, kas ir salīdzināma 
starp dalībvalstīm, kā arī starp atsevišķiem 
ES reģioniem, atjaunināta, ticama, 
atbilstīga un sagatavota cik vien iespējams 
efektīvi, lai izstrādātu, piemērotu, 
uzraudzītu un novērtētu tās politiku.

Pamatojums

Šis papildinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pieejamā statistikas informācija ļauj 
sagatavot salīdzināmus kopsavilkumus valstu un reģionu līmenī, jo tas  ir priekšnoteikums 
pienācīgai kohēzijas politikas ieviešanas efektivitātes novērtēšanai.

Grozījums Nr. 2
4. apsvērums

(4) Īpašā Kopienas statistikas izveides 
metode prasa īpaši ciešu sadarbību topošajā 
Kopienas statistikas sistēmā ar Statistikas 
programmas komitejas starpniecību, kas 
izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, 
Euratom, attiecībā uz sistēmas pielāgošanu, 
jo īpaši ieviešot juridiskos instrumentus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu minēto Kopienas 
statistiku. Jāņem vērā respondentu slogs 
neatkarīgi no tā, vai tie ir uzņēmumi, 
centrālās vai vietējās pārvaldes iestādes, 
mājsaimniecības vai indivīdi.

Īpašā Kopienas statistikas izveides metode 
prasa īpaši ciešu sadarbību topošajā 
Kopienas statistikas sistēmā ar Statistikas 
programmas komitejas starpniecību, kas 
izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, 
Euratom , attiecībā uz sistēmas pielāgošanu, 
jo īpaši ieviešot juridiskos instrumentus, kas 
vajadzīgi, lai izveidotu minēto Kopienas 
statistiku. Jāņem vērā respondentu slogs 
neatkarīgi no tā, vai tie ir uzņēmumi, 
centrālās, reģionālās vai vietējās pārvaldes 
iestādes, mājsaimniecības vai indivīdi.

Pamatojums

Reģionālo vienību neiekļaušana starp respondentiem, iespējams, ir vienīgi pārskatīšanās, taču 
tas varētu izraisīt pārpratumus, un tādēļ šīs vienības šeit vajag pievienot.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 3
3. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Programmu īsteno saskaņā ar Eiropas 
statistikas prakses kodeksa principiem, lai 
izveidotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Kopienas statistiku un nodrošinātu 
Eiropas statistikas sistēmas pareizu darbību 
kopumā. Valstu iestādes un Kopienas 
statistikas iestāde

1. Programmu īsteno saskaņā ar Eiropas 
statistikas prakses kodeksa principiem, lai 
izveidotu un izplatītu kvalitatīvu un 
saskaņotu Kopienas statistiku un nodrošinātu 
Eiropas statistikas sistēmas pareizu darbību 
kopumā, pienācīgi ņemot vērā vajadzību 
nodrošināt savlaicīgu nepieciešamās 
statistikas informācijas sniegšanu. Valstu 
iestādes un Kopienas statistikas iestāde

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība tam, ka Eiropas statistikas sistēmas nevainojamas darbības 
priekšnoteikums ir no dalībvalstīm laicīgi saņemta/dalībvalstu laicīgi sniegta? statistikas 
informācija.

Grozījums Nr. 4
3. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) nodrošina, ka sagatavotie 
kopsavilkumi atbilst standartiem, kas ļauj 
Kopienas statistiku pilnībā salīdzināt ar 
pasaules statistiku. 

Pamatojums

Statistikas salīdzināmība jānodrošina ne tikai Kopienas līmenī, bet arī pasaules ekonomikas 
kontekstā, lai tādējādi ļautu precīzāk novērtēt reālo situāciju Eiropas Savienībā, dalībvalstīs un 
to reģionos un salīdzināt to ar konkurentiem pasaulē.

Grozījums Nr. 5
4. panta 1. punkts

1. Programma nodrošina pastāvīgu 
statistikas atbalstu lēmumiem un 
novērtējumiem pašreizējās Kopienas 
politikas jomās un statistikas atbalstu visām 
papildu vajadzībām, ko rada jaunas 
Kopienas politikas iniciatīvas.

1. Programma nodrošina pastāvīgu 
statistikas atbalstu lēmumiem un 
novērtējumiem pašreizējās Kopienas 
politikas jomās un statistikas atbalstu visām 
papildu vajadzībām, ko rada jaunas 
Kopienas politikas iniciatīvas, īpašu 
uzmanību pievēršot statistikas informācijas 
ticamībai, kvalitātei un salīdzināmībai.
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Pamatojums

Šis papildinājums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka pieejamā statistikas informācija ļauj 
sagatavot precīzus, salīdzināmus kopsavilkumus, kas nepieciešami, lai novērtētu kohēzijas 
politikas ieviešanas efektivitāti.

Grozījums Nr. 6
4. panta 2. punkts

2. Sagatavojot ikgadējās statistikas darba 
programmas, Komisija ņem vērā sagatavotās 
statistikas rentabilitāti un nodrošina, ka 
prioritātes tiek pastāvīgi pārskatītas, lai pēc 
iespējas labāk izmantotu pieejamos 
dalībvalstu un Komisijas resursus un 
mazinātu respondentu atbildes slogu.

2. Sagatavojot ikgadējās statistikas darba 
programmas, Komisija ņem vērā sagatavotās 
statistikas rentabilitāti un nodrošina, ka 
prioritātes tiek pastāvīgi pārskatītas, lai pēc 
iespējas labāk izmantotu pieejamos 
dalībvalstu un Komisijas resursus un 
mazinātu respondentu atbildes slogu, kā arī 
nodrošina savākto datu hronoloģisko 
nepārtrauktību.

Pamatojums

Šis papildinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pieejamā statistikas informācija ir 
hronoloģiski nepārtraukta un ka tā aptver pietiekami ilgu laika intervālu, lai ļautu novērtēt 
reģionos notiekošo procesu virzību. Šai informācijai ir būtiska nozīme, veicot Kopienas 
kohēzijas politikas efektivitātes novērtējumu.


