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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-qafas finanzjarju għall-perijodu 2007-2013 li kien adottat fl-2006 l-Istati Membri 
ddeċidew li jallokaw iktar minn terz tal-baġit għal miżuri ta' politika reġjonali, bil-għan aħħari 
li jkunu implimentati l-prinċipji ta' koeżjoni u solidarjetà bejn ir-reġjuni aktar żviluppati u 
dawk inqas żviluppati ta' l-UE.
Meta wieħed iqis il-firxa u l-kumplessità tal-politika reġjonali u r-riżorsi finanzjarji kbar li din 
iġġib magħha, hu essenzjali li jkunu stabbiliti modi effettivi biex wieħed ikejjel il-progress fl-
implimentazzjoni tal-politika strutturali fuq livell reġjonali kif ukoll biex jevalwa l-effettività 
ta' l-azzjoni li tkun ittieħdet.
Id-disponibilità ta' statistika ta' min jorbot fuqha li tkun komprensiva kemm tista' hija 
prekondizzjoni essenzjali għal monitoraġġ u evalwazzjoni effettivi.
Wieħed għandu jenfasizza li, min-naħa tal-politika ta' koeżjoni u ta' l-implimentazzjoni ta' 
fondi strutturali, hu ta' importanza kbira li jkun hemm statistika biex ikunu jistgħu jitħejjew 
sommarji fil-livell tal-Komunità, ta' l-Istati Membri u dak reġjonali.

Aktar minn hekk, l-istatistika m'għandhiex biss tkun preċiża u komprensiva, imma wkoll 
tkopri l-oqsma kollha ta' l-Unjoni Ewropea u għal tul biżżejjed ta' żmien, b'attenzjoni sħiħa 
għall-ħtieġa ta' kontinwità fil-ġbir tagħha, sabiex wieħed ikun jista' jqabbel il-qagħda f'reġjuni 
individwali kif ukoll jevalwa x-xejriet fil-proċessi li jkunu għaddejjin fir-reġjuni.

M'huwiex aċċettabbli, pereżempju, li minħabba xi prijoritarijiet għal żmien qasir jew xi 
problemi organizzattivi temporanji, naslu għal sitwazzjonijiet fejn il-ġbir ta' dejta simili jieqaf 
għal tul ta' żmien, billi għal perijodu medju ta' żmien dan iwassal biex tingħata stampa mhix 
sħiħa jew frammentarja tas-sitwazzjoni. 

Inkunu nistgħu nevalwaw biss il-firxa reali ta' l-iżvilupp reġjonali u tas-sehem li tagħti l-
politika ta' koeżjoni f'dan l-iżvilupp jekk ikollna aċċess għal statistika komprensiva u ta' min 
jorbot fuqha.
Dan iġegħilna nagħmlu evalwazzjoni aktar preċiża ta' kemm huma effettivi l-miżuri 
individwali, biex b'hekk il-miżuri li jittieħdu fil-ġejjieni jkunu mmirati hekk li jkollhom effett 
u impatt aqwa.

Ta' min jisħaq fuq il-fatt li l-informazzjoni li toħroġ mill-metodi ta' l-analiżi ta' l-istatistika 
użati bħalissa fil-qasam tal-politika reġjonali, ibbażata fuq l-istatistika mħaddma min-NUTS, 
mhix ta' min joqgħod fuqha għal kollox.  Dan jiġri, b'mod partikulari, minħabba l-kalkolu 
medju tad-dejta tar-reġjuni fejn il-livell ta' l-iżvilupp ekonomiku tal-belt kapitali jkun ogħla 
sew minn dak ta' zoni oħra fir-reġjun. Hemm evidenza oġġettiva għal dan, ibbażata fuq l-użu 
ta' unitajiet ta' statistika għal territorji iżgħar, u msaħħa minn dak li wieħed jara b'għajnejh. 
Meta wieħed iżomm dan f'moħħu, iridu jsiru sforzi biex niżguraw li l-istatistika tagħtina 
stampa vera tas-sitwazzjoni ekonomika reali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) Skond ir-Regolament (KE) Nru 322/97, 
il-Komunità għandu jkollha aċċess f’waqtu 
għal tagħrif statistiku li jkun komparabbli 
bejn l-Istati Membri li jkun aġġornat, 
affidabbli, pertinenti u prodott bl-iżjed mod 
effiċjenti possibbli għall-formulazzjoni, l-
applikazzjoni, is-sorveljar u l-valutazzjoni 
tal-politika tagħha.

(2) Skond ir-Regolament (KE) Nru 322/97, 
il-Komunità għandu jkollha aċċess f’waqtu 
għal tagħrif statistiku li jkun komparabbli 
bejn l-Istati Membri u reġjuni individwali 
ta' l-UE li jkun aġġornat, affidabbli, 
pertinenti u prodott bl-iżjed mod effiċjenti 
possibbli għall-formulazzjoni, l-
applikazzjoni, is-sorveljar u l-valutazzjoni 
tal-politika tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hi meħtieġa biex ikun żgurat li t-tagħrif statistiku pprovdut jippermetti li jsiru 
sommarji komparabbli kemm f'livell nazzjonali kif ukoll reġjonali, li hija prekondizzjoni għall-
evalwazzjoni xierqa ta' kemm hi effettiva l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni.

Emenda 2
Premessa 4

(4) Il-metodu speċifiku għall-kompilazzjoni 
ta’ l-istatistika Komunitarja jinħtieġ 
kooperazzjoni mill-qrib b’mod speċjali 
f’sistema statistika Komunitarja fi proċess 
ta’ żvilupp permezz tal-Kumitat tal-
Programm Statistiku, stabbilit bid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom, għal dak 
li għandu x’jaqsam ma’ l-addattament tas-
sistema, partikolarment permezz ta’ l-
introduzzjoni ta’ strumenti legali meħtieġa 
biex tkun stabbilita l-imsemmija statistika 
Komunitarja. Għandu jitqies il-piż fuq il-
parteċipanti fl-istħarriġ – ikunu min ikunu: 
unitajiet tan-negozju, tal-gvern ċentrali jew 
lokali, familji jew individwi.

(4) Il-metodu speċifiku għall-kompilazzjoni 
ta’ l-istatistika Komunitarja jinħtieġ 
kooperazzjoni mill-qrib b’mod speċjali 
f’sistema statistika Komunitarja fi proċess 
ta’ żvilupp permezz tal-Kumitat tal-
Programm Statistiku, stabbilit bid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom, għal dak 
li għandu x’jaqsam ma’ l-addattament tas-
sistema, partikolarment permezz ta’ l-
introduzzjoni ta’ strumenti legali meħtieġa 
biex tkun stabbilita l-imsemmija statistika 
Komunitarja. Għandu jitqies il-piż fuq il-
parteċipanti fl-istħarriġ – ikunu min ikunu: 
unitajiet tan-negozju, tal-gvern ċentrali, 
reġjonali jew lokali, familji jew individwi.

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

L-unitajiet reġjonali aktarx li ma kinux inklużi fost il-parteċipanti ta' l-istħarriġ bi żvista, imma 
dan seta' joħloq nuqqas ta' ftehim, u għalhekk inħass il-bżonn li jiżdiedu.

Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 1, sentenza introduttorja

1. Il-programm għandu jiġi eżegwit skond il-
prinċipji tal-Kodiċi Ewropew tal-Prattika 
Statistika bil-għan li tkun prodotta u mxerrda 
statistika Komunitarja armonizzata ta’ 
kwalità għolja u li jkun żgurat li s-sistema 
statistika Ewropea kollha kemm hi 
tiffunzjona kif jixraq. L-awtoritajiet 
nazzjonali u l-awtorità statistika
Komunitarja għandhom:

1. Il-programm għandu jiġi eżegwit skond il-
prinċipji tal-Kodiċi Ewropew tal-Prattika 
Statistika bil-għan li tkun prodotta u mxerrda 
statistika Komunitarja armonizzata ta’ 
kwalità għolja u li jkun żgurat li s-sistema 
statistika Ewropea kollha kemm hi 
tiffunzjona kif jixraq, bil-kunsiderazzjoni 
għall-ħtieġa biex tiżgura li l-informazzjoni 
statistika neċessarja tkun ipprovduta 
f'waqtha. L-awtoritajiet nazzjonali u l-
awtorità statistika Komunitarja għandhom:

Ġustifikazzjoni

Attenzjoni xierqa għandha tingħata għall-ħtieġa li l-Istati Membri jipprovdu l-informazzjoni 
statistika f'waqtha, li hi prekundizzjoni biex is-sistema statistika Ewropea taħdem tajjeb. 

Emenda 4
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid)

(ca )jiżguraw li s-sommarji miġbura jkunu 
konformi ma' l-istandard li jagħmel l-
istatistika tal-Komunità komparabbli għal 
kollox ma' l-istatistika dinjija. 

Ġustifikazzjoni

Il-komparabilità ta' l-istatistika għandha tkun żgurata mhux biss fil-livell tal-Komunità imma 
wkoll fil-kuntest ta' l-ekonomija dinjija, sabiex tkun tista' ssir evalwazzjoni aktar preċiża tas-
sitwazzjoni reali fl-Unjoni Ewropea, fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħha meta nqabbluha mal-
kompetituri f'livell dinji.

Emenda 5
Artikolu 4, paragafu 1

1. Il-programm għandu jiżgura appoġġ 
statistiku kontinwu għad-deċiżjonijiet u l-
valutazzjonijiet fis-setturi politiċi 

1. Il-programm għandu jiżgura appoġġ 
statistiku kontinwu għad-deċiżjonijiet u l-
valutazzjonijiet fis-setturi politiċi 
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Komunitarji kurrenti u jipprovdi appoġġ 
statistiku għal kwalunkwe rekwiżiti 
addizzjonali li jinħolqu minn inizjattivi 
politiċi Komunitarji ġodda.

Komunitarji kurrenti u jipprovdi appoġġ 
statistiku għal kwalunkwe rekwiżiti 
addizzjonali li jinħolqu minn inizjattivi 
politiċi Komunitarji ġodda, bl-enfasi fuq l-
affidabilità, il-kwalità u l-komparabilità ta' 
l-informazzjoni statistika.

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hi meħtieġa biex tiżgura li l-informazzjoni statistika disponibbli tippermetti li 
jsiru sommarji komparattivi preċiżi sabiex wieħed jevalwa kemm hi effettiva l-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni.

Emenda 6
Artikolu 4, paragrafu 2

2. Waqt it-tħejjija tal-programmi ta’ ħidma 
għal statistiċi annwali, il-Kummissjoni 
għandha tqis l-effikaċja fl-infiq fil-
produzzjoni ta’ l-istatistika u tiżgura 
reviżjoni kontinwa tal-prijoritajiet, bl-iskop 
li jsir l-aħjar użu tar-riżorsi ta’ l-Istati 
Membri u tal-Kummissjoni u li jitnaqqas il-
piż tar-rispons impost fuq il-parteċipanti fl-
istħarriġ.

2. Waqt it-tħejjija tal-programmi ta’ ħidma 
għal statistiċi annwali, il-Kummissjoni 
għandha tqis l-effikaċja fl-infiq fil-
produzzjoni ta’ l-istatistika u tiżgura 
reviżjoni kontinwa tal-prijoritajiet, bl-iskop 
li jsir l-aħjar użu tar-riżorsi ta’ l-Istati 
Membri u tal-Kummissjoni u li jitnaqqas il-
piż tar-rispons impost fuq il-parteċipanti fl-
istħarriġ, waqt li tingħata attenzjoni xierqa 
biex tkun żgurata l-kontinwità kronoloġika 
tad-dejta miġbura.

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hi meħtieġa biex tiżgura l-kontinwità kronoloġika ta' l-informazzjoni statistika 
disponibbli u biex tiżgura li tkopri perijodu twil biżżejjed ta' żmien biex ikunu jistgħu jiġu 
evalwati l-proċessi li jkunu għaddejjin fir-reġjuni. Din l-informazzjoni hi ta' importanza 
fundamentali biex wieħed jevalwa kemm hi effettiva l-politika ta' koeżjoni tal-Komunità.


