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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W zatwierdzonych w 2006 r. ramach finansowych na lata 2007-2013, państwa członkowskie 
zdecydowały się przeznaczyć ponad jedną trzecią swojego budżetu na realizację polityki 
regionalnej stawiając sobie tym samym za cel nadrzędny wdrażanie zasad spójności i 
solidarności pomiędzy bardziej i mniej rozwiniętymi regionami Unii Europejskiej.

Mając na uwadze zasięg i kompleksowość polityki regionalnej oraz ogrom zaangażowanych 
środków finansowych, konieczne jest ustanowienie skutecznych instrumentów dla 
monitorowania postępów we wdrażaniu polityk strukturalnych na szczeblu regionów, jak 
również dla przeprowadzenia oceny skuteczności podejmowanych działań.

Dostępność wiarygodnych i możliwie najpełniejszych danych statystycznych jest 
nieodzownym warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu monitorowania i oceny 
skuteczności.
Należy przy tym podkreślić, że z punktu widzenia polityki spójności i wdrażania funduszy 
strukturalnych, niezbędny jest dostęp do informacji statystycznych umożliwiających 
opracowanie zestawień zarówno na poziomie Wspólnoty, państw członkowskich, jak i 
regionów.
Przy czym owe informacje statystyczne muszą nie tylko być rzetelne i kompletne, lecz 
również obejmować całość obszarów Unii Europejskiej i być rozciągnięte w czasie, przy 
równoczesnym zachowaniu ciągłości ich dostępności, tak aby umożliwić porównywanie 
sytuacji w poszczególnych regionach oraz ocenić ewolucyjność zachodzących w tych 
regionach procesów.

Niedopuszczalne jest na przykład, aby realizacja doraźnych priorytetów lub przejściowe 
problemy organizacyjne prowadziły do okresowego zaniechania gromadzenia określonego 
rodzaju danych, co w efekcie prowadziłoby w perspektywie średnioterminowej do powstania 
niekompletnego lub wycinkowego obrazu sytuacji.

Tylko w oparciu o wiarygodne i kompletne informacje statystyczne będziemy w stanie ocenić 
rzeczywisty rozwój regionów oraz udział polityki spójności w tym procesie.

Dzięki temu będzie możliwe dokładniejsze określenie skuteczności poszczególnych działań i 
odpowiednie ukierunkowanie działań podejmowanych w przyszłości tak, aby optymalizować 
ich skuteczność i oddziaływanie.
Należy zaznaczyć, że obecnie stosowane metody analizy statystycznej w odniesieniu do 
polityki regionalnej, bazujące na zatwierdzonych jednostkach statystycznych NUTS nie 
zawsze prowadzą do jednoznacznie wiarygodnych informacji. W szczególności ma to miejsce 
przy uśrednianiu danych w regionach, w których poziom gospodarczy stolicy regionu często 
wyraźnie przewyższa poziom gospodarczy pozostałej części tego obszaru, co można 
obiektywnie stwierdzić, posługując się innymi, mniejszymi terytorialnie jednostkami 
statystycznymi i o czym można doskonale przekonać się naocznie. Należy zatem dążyć do 
właściwego opisu rzeczywistej sytuacji gospodarczej, poprzez uwzględnienie tego problemu.
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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Odniesienie 2

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
322/97 Wspólnota powinna mieć terminowy 
dostęp do informacji statystycznych, które 
można porównywać między państwami 
członkowskimi i które są aktualne, 
wiarygodne, stosowne oraz uzyskiwane w 
sposób możliwie jak najbardziej wydajny do 
celów definiowania, stosowania, 
monitorowania i oceny jej polityki.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
322/97 Wspólnota powinna mieć 
terminowy dostęp do informacji 
statystycznych, które można porównywać 
między państwami członkowskimi oraz 
poszczególnymi regionami Unii 
Europejskiej i które są aktualne, 
wiarygodne, stosowne oraz uzyskiwane w 
sposób możliwie jak najbardziej wydajny 
do celów definiowania, stosowania, 
monitorowania i oceny jej polityki.

Uzasadnienie

Dopisek ten jest konieczny, aby zapewnić, że udostępniane informacje statystyczne umożliwią 
przygotowywanie zestawień porównawczych nie tylko na szczeblu krajowym, lecz również 
regionalnym, co jest warunkiem prawidłowej oceny skuteczności realizowanej polityki spójności.

Poprawka 2
Odniesienie 4

(4) Określona metoda opracowywania
statystyk Wspólnoty wymaga szczególnie 
ścisłej współpracy w zakresie rozwijania 
systemu statystycznego Wspólnoty poprzez 
Komitet ds. Programu Statystycznego 
ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, 
Euratom, jeśli chodzi o adaptację systemu, 
zwłaszcza poprzez wprowadzenie 
instrumentów prawnych niezbędnych dla 

(4) Określona metoda opracowywania 
statystyk Wspólnoty wymaga szczególnie 
ścisłej współpracy w zakresie rozwijania 
systemu statystycznego Wspólnoty poprzez 
Komitet ds. Programu Statystycznego 
ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, 
Euratom, jeśli chodzi o adaptację systemu, 
zwłaszcza poprzez wprowadzenie 
instrumentów prawnych niezbędnych dla 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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ustanowienia statystyki Wspólnoty. Należy 
wziąć pod uwagę obciążenie respondentów, 
niezależnie czy są nimi firmy, organa 
władzy centralnej lub lokalnej, 
gospodarstwa domowe czy osoby fizyczne.

ustanowienia statystyki Wspólnoty. Należy 
wziąć pod uwagę obciążenie respondentów, 
niezależnie czy są nimi firmy, organa 
władzy centralnej, regionalnej lub lokalnej, 
gospodarstwa domowe czy osoby fizyczne.

Uzasadnienie

Pominięcie szczebla regionalnego w ciągu respondentów pomiędzy organami władzy centralnej 
i lokalnej, wydaje się efektem czystej nieuwagi, lecz może prowadzić do pewnych nieporozumień, 
przez co należy dodać to uzupełnienie.

Poprawka 3
Artykuł 3, ustęp 1

1. Program jest realizowany zgodnie z 
zasadami Kodeksu postępowania w 
statystyce europejskiej, a jego celem jest 
sporządzanie i rozpowszechnianie wysokiej 
jakości, zharmonizowanych statystyk 
wspólnotowych oraz zagwarantowanie 
odpowiedniego działania całego 
Europejskiego Systemu Statystycznego. 
Zadaniem urzędów krajowych i urzędu 
statystycznego Wspólnoty jest:

1. Program jest realizowany zgodnie z 
zasadami Kodeksu postępowania w 
statystyce europejskiej, a jego celem jest 
sporządzanie i rozpowszechnianie wysokiej 
jakości, zharmonizowanych statystyk 
wspólnotowych oraz zagwarantowanie 
odpowiedniego działania całego 
Europejskiego Systemu Statystycznego z 
uwzględnieniem zachowania terminowości 
dostarczania niezbędnych danych 
statystycznych. Zadaniem urzędów 
krajowych i urzędu statystycznego 
Wspólnoty jest:

Uzasadnienie

Należy podkreślić konieczność terminowego dostarczania danych statystycznych przez 
Państwa Członkowskie jako warunku prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Systemu 
Statystycznego.

Poprawka 4
Artykuł 3, ustęp 1, punkt c a) (nowy)

ca. zapewnienie takich standardów
sporządzanych zestawień, aby statystyki 
wspólnotowe były w pełni porównywalne ze 
statystykami światowymi. 

Uzasadnienie

Należy zagwarantować porównywalność statystyk nie tylko na szczeblu wspólnotowym, lecz 
również w kontekście gospodarki światowej, co pozwoli bardziej precyzyjnie ocenić rzeczywistą 
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sytuację Unii Europejskiej, jej Państw Członkowskich oraz regionów w zestawieniu z 
konkurentami na arenie światowej.

Poprawka 5
Artykuł 4, ustęp 1

1. Program ma zapewnić ciągłe wsparcie 
statystyczne w związku z decyzjami i 
ocenami dotyczącymi dziedzin bieżącej 
polityki Wspólnoty, a także wszelkimi 
dodatkowymi wymogami wynikającymi z 
nowych inicjatyw w ramach polityki 
wspólnotowej.

1. Program ma zapewnić ciągłe wsparcie 
statystyczne w związku z decyzjami i 
ocenami dotyczącymi dziedzin bieżącej 
polityki Wspólnoty, a także wszelkimi 
dodatkowymi wymogami wynikającymi z 
nowych inicjatyw w ramach polityki 
wspólnotowej, kładąc nacisk na 
wiarygodność, jakość i porównywalność 
danych statystycznych.

Uzasadnienie

Dopisek ten jest konieczny, aby zapewnić, że udostępniane informacje statystyczne umożliwią 
przygotowywanie rzetelnych zestawień porównawczych dla oceny skuteczności realizowanej 
polityki spójności.

Poprawka 6
Artykuł 4, Ustęp 2

2. Aby najlepiej wykorzystać dostępne 
środki państw członkowskich i Komisji oraz 
zminimalizować obciążenie respondentów, 
Komisja bierze pod uwagę przy 
opracowywaniu rocznych programów 
działań statystycznych efektywność 
kosztową sporządzanych statystyk i 
zapewnia ciągły przegląd priorytetów 
statystycznych.

2. Aby najlepiej wykorzystać dostępne 
środki państw członkowskich i Komisji oraz 
zminimalizować obciążenie respondentów, 
Komisja bierze pod uwagę przy 
opracowywaniu rocznych programów 
działań statystycznych efektywność 
kosztową sporządzanych statystyk i 
zapewnia ciągły przegląd priorytetów 
statystycznych, dbając przy tym o 
zachowanie ciągłości chronologicznej 
gromadzonych danych.

Uzasadnienie

Dopisek ten jest konieczny, aby zapewnić, że udostępniane informacje statystyczne zachowują 
ciągłość chronologiczną i są na tyle rozciągnięte w czasie, że możliwe jest przeprowadzenie 
oceny ewolucyjności procesów zachodzących w tych regionach. Z kolei informacje te są 
podstawą do oceny skuteczności wspólnotowej polityki spójności.


