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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vo finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – 2013, ktorý bol prijatý v roku 2006, sa členské 
štáty rozhodli vyčleniť viac ako tretinu rozpočtu na nástroje regionálnej politiky, s prvoradým 
cieľom uplatniť zásady súdržnosti a solidarity medzi viac a menej rozvinutými regiónmi EÚ.

Vzhľadom na rozsah a komplexnosť regionálnej politiky a množstvo vynaložených 
finančných prostriedkov je nevyhnutné vytvoriť účinné nástroje na monitorovanie pokroku 
v uplatňovaní štrukturálnej politiky na regionálnej úrovni a rovnako na hodnotenie účinnosti 
prijatých opatrení.

Dostupnosť spoľahlivých a čo možno najúplnejších štatistických údajov je hlavným 
predpokladom na účinné monitorovanie a hodnotenie.

V tejto súvislosti je potrebné tiež zdôrazniť, že z pohľadu politiky súdržnosti a využívania 
štrukturálnych fondov má poskytovanie štatistických údajov umožňujúcich vytváranie 
súhrnov na úrovni Spoločenstva, členských štátov a na regionálnej úrovni zásadný význam.
Štatistické údaje musia byť navyše nielen presné a úplné, ale musia zahŕňať všetky časti 
Európskej únie a dostatočne dlhé časové obdobie, pri súčasnom zachovaní kontinuity ich 
dostupnosti tak, aby umožnili porovnanie situácie v jednotlivých regiónoch a zhodnotenie 
trendov vo vývoji týchto regiónov.
Je napríklad neprijateľné, aby realizácia súrnych priorít alebo dočasných organizačných 
problémov viedla k situácii, kedy by sa na určitý čas pozastavilo zhromažďovanie údajov, 
pretože by to zo strednodobého hľadiska malo za následok vytvorenie iba neúplného alebo 
čiastočného obrazu o situácii.
Iba na základe prístupu k spoľahlivým a úplným štatistickým údajom bude možné zhodnotiť 
skutočný rozsah regionálneho rozvoja a prínos politiky súdržnosti do tohto procesu.
Toto umožní uskutočniť presnejšie zhodnotenie účinnosti jednotlivých opatrení a podľa toho 
umožní nasmerovať budúce opatrenia tak, aby sa optimalizovala ich účinnosť a dosah.
Je potrebné zdôrazniť, že údaje vytvorené terajšími metódami štatistickej analýzy v oblasti 
regionálnej politiky, založené na platných štatistických jednotkách NUTS, nie sú vždy úplne 
spoľahlivé. Je to najmä z toho dôvodu, že sa ráta priemer údajov v regiónoch, v ktorých 
úroveň hospodárskeho rozvoja hlavného mesta je zreteľne vyššia ako v ostatných častiach 
regiónu. Dá sa to objektívne dokázať na základe použitia menších štatistických jednotiek 
a ľahko sa dá o tom presvedčiť na vlastné oči. Vzhľadom na tento problém je preto potrebné 
vyvinúť úsilie na to, aby sa zaistilo, že štatistika podáva pravdivý obraz skutočnej 
hospodárskej situácie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

2) V súlade s nariadením (ES) č. 322/97 by 
malo mať Spoločenstvo včas prístup 
k štatistickým informáciám porovnateľným 
medzi členskými štátmi, ktoré musia byť 
včasné, spoľahlivé, primerané a vytvorené 
čo najúčinnejšie na účely tvorby, 
uplatňovania, monitorovania a hodnotenia 
svojich politík.

(2) V súlade s nariadením (ES) č. 322/97 by 
malo mať Spoločenstvo včas prístup 
k štatistickým informáciám porovnateľným 
medzi členskými štátmi a jednotlivými 
regiónmi EÚ, ktoré musia byť včasné, 
spoľahlivé, primerané a vytvorené čo 
najúčinnejšie na účely tvorby, uplatňovania, 
monitorovania a hodnotenia svojich politík

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné, aby sa zaistilo, že poskytnuté štatistické informácie umožnia 
porovnateľné súhrny vytvorené na národnej a regionálnej úrovni, čo vytvára predpoklad 
na správne hodnotenie efektívnosti uplatňovania politiky súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4

4) Osobitná metóda tvorby štatistiky 
Spoločenstva si vyžaduje najmä úzku 
spoluprácu v rámci vyvíjajúceho sa 
štatistického systému Spoločenstva 
prostredníctvom Výboru pre štatistické 
programy zriadeného rozhodnutím Rady 
89/382/EHS, Euratom, pokiaľ ide o 
prispôsobenie systému, a to hlavne 
zavedením právnych nástrojov 
nevyhnutných na vytvorenie uvedenej 
štatistiky Spoločenstva. Musí sa brať do 
úvahy zaťaženie respondentov, či už ide o 
podniky, jednotky ústrednej správy 
a samosprávy, domácnosti alebo 
jednotlivcov.

4) Osobitná metóda tvorby štatistiky 
Spoločenstva si vyžaduje najmä úzku 
spoluprácu v rámci vyvíjajúceho sa 
štatistického systému Spoločenstva 
prostredníctvom Výboru pre štatistické 
programy zriadeného rozhodnutím Rady 
89/382/EHS, Euratom, pokiaľ ide o 
prispôsobenie systému, a to hlavne 
zavedením právnych nástrojov 
nevyhnutných na vytvorenie uvedenej 
štatistiky Spoločenstva. Musí sa brať do 
úvahy zaťaženie respondentov, či už ide o 
podniky, jednotky ústrednej správy, 
regionálnej správy alebo samosprávy, 
domácnosti alebo jednotlivcov.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

To že sa zanedbalo zahrnúť jednotky regionálnej správy medzi respondentov je pravdepodobne 
len prehliadnutie, ale mohlo by to viesť k nedorozumeniam, preto je potrebné ich doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 1 uvádzacia veta

1. Program sa implementuje v súlade so 
zásadami Kódexu postupov európskej 
štatistiky s cieľom vytvárať a šíriť 
vysokokvalitnú, harmonizovanú štatistiku 
Spoločenstva a zabezpečiť riadne 
fungovanie Európskeho štatistického 
systému ako celku. Vnútroštátne orgány 
a štatistický orgán Spoločenstva:

1. Program sa implementuje v súlade so 
zásadami Kódexu postupov európskej 
štatistiky s cieľom vytvárať a šíriť 
vysokokvalitnú, harmonizovanú štatistiku 
Spoločenstva a zabezpečiť riadne 
fungovanie Európskeho štatistického 
systému ako celku s náležitým zreteľom 
na potrebu zaistenia včasného poskytovania 
nevyhnutných štatistických údajov.
Vnútroštátne orgány a štatistický orgán 
Spoločenstva:

Odôvodnenie

Je nutné zdôrazniť potrebu včasného poskytovania štatistických údajov členskými štátmi, čo 
vytvára predpoklad na správne fungovanie Európskeho štatistického systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 odsek 1 písmeno ca) (nové)

ca) zabezpečujú, že vypracované súhrny 
majú takú úroveň, ktorá umožní plné 
porovnanie štatistických údajov 
Spoločenstva so svetovou štatistikou.

Odôvodnenie

Porovnateľnosť štatistiky musí byť zaručená nielen na úrovni Spoločenstva, ale aj v súvislosti 
so svetovou ekonomikou s cieľom umožniť presnejšie hodnotenie skutočnej situácie v Európskej 
únii, jej členských štátoch a jej regiónoch v porovnaní s konkurenciou na svetovej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 1

1. Program zabezpečuje neustálu štatistickú 
podporu rozhodnutiam a hodnoteniam 

1. Program zabezpečuje neustálu štatistickú 
podporu rozhodnutiam a hodnoteniam 
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v súčasných politických oblastiach 
Spoločenstva a štatisticky podporuje všetky 
dodatočné požiadavky vyplývajúce z nových 
politických iniciatív Spoločenstva.

v súčasných politických oblastiach 
Spoločenstva a štatisticky podporuje všetky 
dodatočné požiadavky vyplývajúce z nových 
politických iniciatív Spoločenstva s dôrazom 
na spoľahlivosť, kvalitu a porovnateľnosť 
štatistických údajov.

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné, aby sa zaistilo, že poskytnuté štatistické údaje umožnia presné 
porovnateľné zhrnutia vytvorené na účely hodnotenia efektívnosti uplatňovania politiky 
súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 2

2. Komisia pri príprave ročných štatistických 
pracovných programov zohľadňuje 
efektivitu vytvorenej štatistiky z hľadiska 
nákladov a zabezpečuje priebežné skúmanie 
štatistických priorít s cieľom čo najlepšie 
využiť dostupné zdroje členských štátov 
a Komisie a minimalizovať zaťaženie 
respondentov.

2. Komisia pri príprave ročných štatistických 
pracovných programov zohľadňuje 
efektivitu vytvorenej štatistiky z hľadiska 
nákladov a zabezpečuje priebežné skúmanie 
štatistických priorít s cieľom čo najlepšie 
využiť dostupné zdroje členských štátov 
a Komisie a minimalizovať zaťaženie 
respondentov, pričom kladie dôraz 
na zabezpečenie chronologickej spojitosti 
získaných údajov.

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné na zaistenie chronologickej spojitosti poskytnutých štatistických 
údajov a na zaručenie, že údaje pokrývajú dostatočné dlhé časové obdobie na umožnenie 
zhodnotenia trendov vo vývoji, ktoré prebiehajú v regiónoch. Tieto údaje sú dôležité 
na hodnotenie efektívnosti politiky súdržnosti Spoločenstva.


	656005sk.doc

