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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V finančnem okviru za obdobje 2007–2013, ki je bil sprejet leta 2006, so se države članice 
odločile nameniti več kot tretjino proračuna ukrepom regionalne politike z glavnim namenom 
izpolniti načela kohezije in solidarnosti med bolj in manj razvitimi regijami EU.

Glede na obseg in zapletenost regionalne politike ter ogromna finančna sredstva, ki so ji 
namenjena, je bistvenega pomena oblikovanje učinkovitega načina spremljanja napredka pri 
izvajanju strukturne politike na regionalni ravni in ocenjevanje učinkovitosti izvedenih 
ukrepov.

Razpoložljivost zanesljivih statističnih podatkov, ki so kar najbolj celoviti, je bistveni 
predpogoj za učinkovito spremljanje in ocenjevanje.

Z vidika izvajanja kohezijske politike in strukturnega sklada je treba poudariti tudi, da je 
določba o statističnih podatkih, ki omogočajo pripravo povzetkov na ravni Skupnosti, držav 
članic in regij, bistvenega pomena.
Poleg tega morajo statistični podatki, ki so natančni in celoviti, zajemati tudi vse dele 
Evropske unije v dovolj dolgem časovnem obdobju, ob natančnem upoštevanju potrebe po 
trajnosti določbe, da se omogoči primerjavo razmer v posameznih regijah in oceno trendov v 
postopkih, ki potekajo v regijah.
Nesprejemljivo je na primer, da zasledovanje kratkoročnih prednostnih nalog ali začasni 
organizacijski problemi lahko vodijo v razmere, v katerih je zbiranje takšnih podatkov 
odloženo za nekaj časa, saj bi to srednjeročno vodilo le v nepopolno ali nedokončano sliko 
trenutnih razmer.
Ocenimo lahko le dejanski obseg regionalnega razvoja in vlogo, ki jo ima kohezijska politika 
v tem razvoju, če imamo dostop do zanesljivih in celovitih statističnih podatkov.
To bo omogočilo natančnejšo oceno učinkovitosti posameznih ukrepov in po drugi strani 
omogočilo, da bodo prihodnji ukrepi usmerjeni na tak način, da bodo dosegali čim večjo 
učinkovitost in imeli čim večji vpliv.

Poudariti je treba, da informacije statističnih analitičnih metod, ki so trenutno v uporabi na 
področju regionalne politike in temeljijo na veljavnih NUTS statističnih enotah, niso vedno 
popolnoma zanesljive. To velja zlasti zaradi izračunavanja regionalnih povprečij v regijah, 
kjer je stopnja gospodarskega razvoja glavnega mesta očitno višja od drugih delov regije. Za 
to obstajajo objektivni dokazi, ki temeljijo na uporabi manjših statističnih teritorialnih enot, 
podpira pa jih tudi dejstvo, da se to da opaziti na lastne oči. Ob upoštevanju tega si je treba 
prizadevati za to, da statistični podatki zagotovijo zanesljivo sliko dejanskih gospodarskih 
razmer.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) V skladu z Uredbo (ES) št. 322/97 mora 
imeti Skupnost pri oblikovanju, 
uporabljanju, spremljanju in ocenjevanju 
svojih politik pravočasen dostop do 
statističnih informacij, ki so primerljive med 
državami članicami, posodobljene, 
zanesljive, primerne in čim bolj učinkovito 
pripravljene.

(2) V skladu z Uredbo (ES) št. 322/97 mora 
imeti Skupnost pri oblikovanju, 
uporabljanju, spremljanju in ocenjevanju 
svojih politik pravočasen dostop do 
statističnih informacij, ki so primerljive 
med državami članicami in posameznimi 
regijami EU, posodobljene, zanesljive, 
primerne in čim bolj učinkovito 
pripravljene.

Obrazložitev

To dopolnilo zagotavlja, da razpoložljive statistične informacije omogočajo pripravo 
primerljivih povzetkov na nacionalni in regionalni ravni, kar je predpogoj za temeljito oceno 
učinkovitosti izvajanja kohezijske politike.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4

(4) Zaradi posebne metode priprave statistik 
Skupnosti je znotraj razvijajočega se 
statističnega sistema Skupnosti še zlasti 
potrebno tesno sodelovanje v okviru Odbora 
za statistični program, ustanovljenega s 
Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v 
zvezi s prilagoditvijo sistema, pri čemer je 
pomembno zlasti uvajanje pravnih 
instrumentov, nujnih za vzpostavitev 
navedenih statistik Skupnosti. Upoštevati je 
treba obremenitev anketirancev, ki so lahko 
podjetja, centralne ali lokalne upravne enote, 
gospodinjstva ali posamezniki.

(4) Zaradi posebne metode priprave statistik 
Skupnosti je znotraj razvijajočega se 
statističnega sistema Skupnosti še zlasti 
potrebno tesno sodelovanje v okviru Odbora 
za statistični program, ustanovljenega s 
Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, v 
zvezi s prilagoditvijo sistema, pri čemer je 
pomembno zlasti uvajanje pravnih 
instrumentov, nujnih za vzpostavitev 
navedenih statistik Skupnosti. Upoštevati je 
treba obremenitev anketirancev, ki so lahko 
podjetja, centralne, regionalne ali lokalne 
upravne enote, gospodinjstva ali 
posamezniki.

Obrazložitev

Izvzetost regionalnih enot med anketiranci je najverjetneje le pomota, vendar bi lahko povzročila 

  
1 Še neobjavljeno v UL.



PA\656005SL.doc PE 386.349v01-005/6PA\656005SL.doc

SL

nesporazume, zato jih je treba dodati.

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 1, uvodni stavek

1. Program se izvaja v skladu z načeli 
Evropskega statističnega kodeksa ravnanja z 
namenom proizvodnje ter razširjanja 
kakovostnih in usklajenih statistik Skupnosti 
in zagotavljanja ustreznega delovanja 
evropskega statističnega sistema kot celote. 
Nacionalni organi in statistični organ 
Skupnosti:

1. Program se izvaja v skladu z načeli 
Evropskega statističnega kodeksa ravnanja z 
namenom proizvodnje ter razširjanja 
kakovostnih in usklajenih statistik Skupnosti 
in zagotavljanja ustreznega delovanja 
evropskega statističnega sistema kot celote, 
ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju 
pravočasnih določb obveznih statističnih 
podatkov.. Nacionalni organi in statistični 
organ Skupnosti:

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba nameniti pravočasni določbi statističnih podatkov držav članic, 
kar je predpogoj za pravilno delovanje evropskega statističnega sistema.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) zagotovijo, da sestavljeni povzetki 
dosegajo standard, ki omogoča 
primerljivost statistik Skupnosti s 
svetovnimi statistikami. 

Obrazložitev

Primerljivost statistik je treba zagotoviti na ravni Skupnosti in v zvezi s svetovnim 
gospodarstvom, da se omogoči natančnejšo oceno dejanskih razmer v Evropski uniji, njenih 
državah članicah in regijah v primerjavi s konkurenti na svetovni ravni.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 1

1. Program zagotavlja stalno statistično 
podporo za odločitve in ocene tekočih 
politik Skupnosti ter statistično podporo za 
zadovoljevanje dodatnih potreb, ki izhajajo 
iz novih pobud politike Skupnosti.

1. Program zagotavlja stalno statistično 
podporo za odločitve in ocene tekočih 
politik Skupnosti ter statistično podporo za 
zadovoljevanje dodatnih potreb, ki izhajajo 
iz novih pobud politike Skupnosti s 
poudarkom na zanesljivosti, kakovosti in 
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primerljivosti statističnih informacij.

Obrazložitev

To dopolnilo zagotavlja, da razpoložljive statistične informacije omogočajo pripravo 
primerljivih povzetkov za oceno učinkovitosti izvajanja kohezijske politike.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 2

2. Komisija pri pripravi letnih statističnih 
programov dela upošteva stroškovno 
učinkovitost statistik in zagotavlja stalno 
preverjanje prednostnih nalog statističnih 
dejavnosti z namenom čim boljše izrabe 
razpoložljivih virov držav članic in Komisije 
ter čim manjše obremenitve anketirancev.

2. Komisija pri pripravi letnih statističnih 
programov dela upošteva stroškovno 
učinkovitost statistik in zagotavlja stalno 
preverjanje prednostnih nalog statističnih 
dejavnosti z namenom čim boljše izrabe 
razpoložljivih virov držav članic in Komisije 
ter čim manjše obremenitve anketirancev, 
pri čemer posebno skrb nameni 
zagotavljanju časovno neprekinjenost 
zbranih podatkov.

Obrazložitev

To dopolnilo zagotavlja časovno neprekinjenost razpoložljivih statističnih informacij ter da 
informacije zajemajo dovolj dolgo časovno obdobje, da omogočijo oceno trendov v tekočih 
postopkih v regijah. Te informacije so temeljnega pomena pri oceni učinkovitosti kohezijske 
politike Skupnosti.
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