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SHORT JUSTIFICATION

In the financial framework for the period 2007-2013 that was adopted in 2006 the Member 
States decided to allocate more than one third of the budget to regional policy measures, with 
the overriding aim of implementing the principles of cohesion and solidarity between more-
developed and less-developed EU regions.
Given the scope and complexity of regional policy and the massive financial resources 
brought to bear, it is essential to establish effective means of monitoring progress in the 
implementation of structural policy at regional level and of assessing the effectiveness of the 
action taken.
The availability of reliable statistics that are as comprehensive as possible is an essential 
precondition for effective monitoring and assessment.
It should also be stressed that, from the standpoint of cohesion policy and structural fund 
implementation, the provision of statistics enabling summaries to be drawn up at Community, 
Member State and regional level is of essential importance.

Moreover, the statistics must not only be accurate and comprehensive but must also cover all 
parts of the European Union and a sufficiently long period of time, with due attention being 
paid to the need for continuity of provision, so as to enable the situation in individual regions 
to be compared and trends in the processes under way in the regions to be assessed.

It is unacceptable, for example, for the pursuit of short-term priorities or temporary 
organisational problems to be allowed to lead to a situation in which the collection of such 
data is suspended for a period of time, since this would in the medium term result in only an 
incomplete or fragmentary picture of the situation being obtained.

We shall only be able to assess the true extent of regional development and the role played by 
cohesion policy in that development if we have access to reliable and comprehensive 
statistics.
This will enable a more accurate assessment to be made of the effectiveness of individual 
measures and, in turn, allow future measures to be targeted in such a way as to maximise their 
effectiveness and impact.

It should be emphasised that the information generated by the statistical analysis methods 
currently used in the regional policy field, based on the NUTS statistical units in force, is not 
always completely reliable. This is due in particular to the averaging of data in regions in 
which the level of economic development of the capital city is clearly higher than that of other 
areas in the region. There is objective evidence for this, based on the use of smaller territorial 
statistical units and backed up by what can be seen with one's own eyes. Bearing this in mind, 
efforts therefore need to be made to ensure that the statistics paint a faithful picture of the true 
economic situation.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi 
monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Text de referinţă inexistent în RO. Traducere provizorie a dispoziţiilor modificate, efectuată 
de Unitatea de Traducere Română.

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 322/97, Comunitatea trebuie să aibă 
acces, în timp util, la informaţii statistice 
comparabile între statele membre, 
actualizate, credibile, pertinente şi produse 
cât mai eficient cu putinţă, în vederea 
formulării, aplicării, urmăririi şi evaluării 
politicilor sale.

(2) În conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 322/97, Comunitatea trebuie să aibă 
acces, în timp util, la informaţii statistice 
comparabile între statele membre şi 
diferitele regiuni ale Uniunii Europene, 
actualizate, credibile, pertinente şi produse 
cât mai eficient cu putinţă, în vederea 
formulării, aplicării, urmăririi şi evaluării 
politicilor sale.

Justification

This addition is necessary in order to ensure that the statistical information made available 
enables comparative summaries to be drawn up at both national and regional levels, which is a 
precondition for proper assessment of the effectiveness of cohesion policy implementation.

Amendamentul 2
Considerentul 4

(4) Metoda specifică de elaborare a 
statisticilor comunitare necesită o cooperare 
deosebit de strânsă, în cadrul unui sistem 
statistic comunitar, la nivelul Comitetului 
pentru programul statistic, instituit prin 
Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului, 

(4) Metoda specifică de elaborare a 
statisticilor comunitare necesită o cooperare 
deosebit de strânsă, în cadrul unui sistem 
statistic comunitar, la nivelul Comitetului 
pentru programul statistic, instituit prin 
Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului, 

  
1 Nepublicat încă în JO.



PA\656005RO.doc 5/6 PE 386.349v01-00

RO

în ceea ce priveşte adaptarea sistemului, 
îndeosebi prin introducerea unor instrumente 
juridice necesare pentru stabilirea 
statisticilor comunitare menţionate. Trebuie, 
de asemenea, avută în vedere sarcina impusă 
respondenţilor, fie că este vorba despre 
întreprinderi, unităţi administrative centrale 
sau locale, gospodării sau persoane 
individuale.

în ceea ce priveşte adaptarea sistemului, 
îndeosebi prin introducerea unor instrumente 
juridice necesare pentru stabilirea 
statisticilor comunitare menţionate. Trebuie, 
de asemenea, avută în vedere sarcina impusă 
respondenţilor, fie că este vorba despre 
întreprinderi, unităţi administrative centrale, 
regionale sau locale, gospodării sau 
persoane individuale.

Justification

The failure to include regional units among the respondents is probably merely an oversight, but 
it could give rise to misunderstandings, which is why they need to be added.

Amendamentul 3
Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

(1) Programul este realizat în conformitate 
cu principiile Codului de bune practici în 
statistica europeană, cu scopul de a produce 
şi difuza statistici comunitare armonizate de 
înaltă calitate şi de a asigura o funcţionare 
adecvată a sistemului statistic european în 
ansamblul său. Autorităţile naţionale şi 
autoritatea statistică comunitară se angajează 
să:

(1) Programul este realizat în conformitate 
cu principiile Codului de bune practici în 
statistica europeană, cu scopul de a produce 
şi difuza statistici comunitare armonizate de 
înaltă calitate şi de a asigura o funcţionare 
adecvată a sistemului statistic european în 
ansamblul său, acordând atenţia cuvenită 
obligaţiei de a furniza, în timp util, 
informaţiile statistice indispensabile. 
Autorităţile naţionale şi autoritatea statistică 
comunitară se angajează să:

Justification

Due attention should be drawn to the need for timely provision of statistical information by 
Member States, which is a precondition for the proper functioning of the European statistical 
system.

Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (1) litera (ca) (nouă)

(ca) garantează realizarea unor studii de 
sinteză la un standard care să permită o 
comparaţie integrală a statisticilor 
comunitare cu cele de la nivel mondial. 
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Justification

The comparability of statistics must be ensured not just at Community level but also in the 
context of the world economy, so as to enable a more accurate assessment to be made of the real 
situation in the European Union, its Member States and its regions in comparison with 
competitors at world level.

Amendamentul 5
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Programul garantează un sprijin statistic 
permanent pentru deciziile şi evaluările din 
domeniile politicilor actuale ale Comunităţii 
şi aduce un sprijin statistic în cazul unor 
cerinţe suplimentare care rezultă din noile 
iniţiative politice comunitare.

(1) Programul garantează un sprijin statistic 
permanent pentru deciziile şi evaluările din 
domeniile politicilor actuale ale Comunităţii 
şi aduce un sprijin statistic în cazul unor 
cerinţe suplimentare care rezultă din noile 
iniţiative politice comunitare, punând 
accentul pe credibilitatea, calitatea şi 
comparabilitatea informaţiilor statistice.

Justification

This addition is required in order to ensure that the statistical information made available 
enables accurate comparative summaries to be drawn up for the purpose of assessing the 
effectiveness of cohesion policy implementation.

Amendamentul 6
Articolul 4 alineatul (2)

(2) Comisia ţine seama, în pregătirea 
programelor statistice anuale, de raportul 
cost-eficacitate al statisticilor produse şi 
garantează o reexaminare permanentă a 
priorităţilor statistice în vederea celei mai 
bune utilizări a resurselor disponibile ale 
statelor membre şi Comisiei şi a reducerii la 
minimum a sarcinii impuse respondenţilor.

(2) Comisia ţine seama, în pregătirea 
programelor statistice anuale, de raportul 
cost-eficacitate al statisticilor produse şi 
garantează o reexaminare permanentă a 
priorităţilor statistice în vederea celei mai 
bune utilizări a resurselor disponibile ale 
statelor membre şi Comisiei şi a reducerii la 
minimum a sarcinii impuse respondenţilor, 
acordând atenţia cuvenită garantării 
continuităţii cronologice a datelor 
colectate.

Justification

This addition is required in order to ensure the chronological continuity of the statistical 
information made available and to make sure that it covers a sufficiently long period of time to 
enable trends in the processes under way in the regions to be assessed. This information is of 
fundamental importance in assessing the effectiveness of Community cohesion policy.


