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KORTFATTAD MOTIVERING

Med den budgetram för åren 2007–2013 som antogs 2006 beslutade medlemsstaterna att anslå 
mer än en tredjedel av budgeten till genomförandet av regionalpolitiken. Det överordnade 
målet är att genomföra principerna om sammanhållning och solidaritet bland mer och mindre 
utvecklade regioner i Europeiska unionen.

Med tanke på regionalpolitikens räckvidd och komplexitet och de enorma resurser som 
anslagits är det nödvändigt att skapa effektiva instrument för att följa framstegen i 
genomförandet av strukturpolitiken på regional nivå, och också att genomföra utvärderingar 
av åtgärdernas effektivitet.

Tillgång till tillförlitliga och så fullständiga statistikuppgifter som möjligt är ett nödvändigt 
villkor för denna process för uppföljning och utvärdering av effektiviteten.

När det gäller sammanhållningspolitiken och genomförandet av strukturfonderna behöver 
man också betona att det är oundgängligt med tillgång till statistik som möjliggör jämförelser 
mellan gemenskapen, medlemsstaterna och regionerna.

Dessutom behöver den statistiska informationen inte bara vara tillförlitlig och fullständig utan 
också omfatta samtliga områden i Europeiska unionen och täcka en tillräckligt lång period, 
samtidigt som den kontinuerligt måste vara tillgänglig, så att en jämförelse av situationen i 
enskilda regioner kan göras och pågående utvecklingstendenser i dessa regioner kan 
utvärderas.

Det är till exempel oacceptabelt att tillfälliga prioriteringar eller övergående organisatoriska 
problem lett till att insamling av en viss typ av information försummas under viss tid, vilket 
på medellång sikt skulle leda till en ofullständig eller splittrad bild av situationen.

Det är endast med stöd av tillförlitlig och fullständig statistisk information som vi kommer att 
kunna bedöma den verkliga utvecklingen i regionerna och sammanhållningspolitikens roll i 
denna process.

Tack vare detta kommer det att bli möjligt att exaktare bedöma effektiviteten i enskilda 
åtgärder och att på lämpligt sätt styra framtida åtgärder så att deras effektivitet och inverkan 
maximeras.

Det måste betonas att de statistiska analysmetoder som idag tillämpas för regionalpolitiken, på 
grundval av de statistiska enheterna NUTS, inte alltid leder till helt tillförlitliga uppgifter. 
Detta är särskilt fallet vid uträkning av genomsnitt för uppgifter i regionerna, där den 
ekonomiska nivån i regionens huvudstad ofta är betydligt högre än den i övriga delar av 
regionen. Detta kan objektivt bekräftas, med hjälp av statistik för mindre territoriella enheter 
eller helt enkelt med hjälp av egna ögon. Därför bör man beakta detta problem och sträva efter 
att beskriva den ekonomiska situation som faktiskt råder.



PE 386.349v01-00 4/7 PA\656005SV.doc

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) I enlighet med förordning (EG) 
nr 322/97 skall gemenskapen vid varje 
tidpunkt ha tillgång till statistikuppgifter 
som är jämförbara mellan medlemstaterna, 
aktuella, tillförlitliga och ändamålsenliga 
och som kan upprättas så effektivt som 
möjligt så att gemenskapen kan utforma, 
tillämpa, övervaka och utvärdera sin politik.

(2) I enlighet med förordning (EG) 
nr 322/97 skall gemenskapen vid varje 
tidpunkt ha tillgång till statistikuppgifter 
som är jämförbara mellan medlemsstaterna
och enskilda regioner i Europeiska 
unionen, aktuella, tillförlitliga och 
ändamålsenliga och som kan upprättas så 
effektivt som möjligt så att gemenskapen 
kan utforma, tillämpa, övervaka och 
utvärdera sin politik.

Motivering

Tillägget behövs för att man med tillgänglig statistisk information skall kunna göra 
jämförelser inte bara på nationell nivå och utan också på regional nivå. Detta är en 
förutsättning för att man skall kunna göra en riktig utvärdering av effektiviteten i den 
sammanhållningspolitik som genomförts.

Ändringsförslag 2
Skäl 4

(4) Den särskilda metoden för att upprätta 
gemenskapsstatistik kräver ett särskilt nära 
samarbete inom gemenskapens framväxande 
statistiksystem genom kommittén för det 
statistiska programmet, inrättad genom 
rådets beslut 89/382/EEG, Euratom , i fråga 
om anpassningen av systemet, i synnerhet 

(4) Den särskilda metoden för att upprätta 
gemenskapsstatistik kräver ett särskilt nära 
samarbete inom gemenskapens framväxande 
statistiksystem genom kommittén för det 
statistiska programmet, inrättad genom 
rådets beslut 89/382/EEG, Euratom , i fråga 
om anpassningen av systemet, i synnerhet 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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genom att införa de rättsliga instrument som 
krävs för att upprätta denna 
gemenskapsstatistik. Hänsyn kommer att tas 
till belastningen på uppgiftslämnarna, 
oavsett om dessa är företag, centrala eller 
lokala myndigheter, hushåll eller enskilda.

genom att införa de rättsliga instrument som 
krävs för att upprätta denna 
gemenskapsstatistik. Hänsyn kommer att tas 
till belastningen på uppgiftslämnarna, 
oavsett om dessa är företag, centrala, 
regionala eller lokala myndigheter, hushåll 
eller enskilda.

Motivering

Att bland uppgiftslämnarna utlämna regionala myndigheter mellan centrala och lokala 
myndigheter förefaller vara ett rent misstag men det kan leda till vissa missförstånd, så man 
bör komplettera med detta.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Programmet skall genomföras i enlighet 
med principerna i den europeiska 
uppförandekoden avseende statistik för att 
framställa och sprida harmoniserad 
gemenskapsstatistik av hög kvalitet och 
säkerställa en korrekt funktion hos det 
europeiska statistiksystemet i dess helhet. De 
nationella myndigheterna och gemenskapens 
statistikmyndighet skall

1. Programmet skall genomföras i enlighet 
med principerna i den europeiska 
uppförandekoden avseende statistik för att 
framställa och sprida harmoniserad 
gemenskapsstatistik av hög kvalitet och 
säkerställa en korrekt funktion hos det 
europeiska statistiksystemet i dess helhet,
med beaktande av vikten av att nödvändiga 
uppgifter levereras i tid. De nationella 
myndigheterna och gemenskapens 
statistikmyndighet skall

Motivering

Man bör betona vikten av att de statistiska uppgifterna levereras i tid av medlemsstaterna. 
Detta är en förutsättning för att det europeiska statistiksystemet skall fungera korrekt.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 1, led ca (nytt)

ca) säkerställa att de upprättade 
jämförelserna är av en sådan standard att 
gemenskapens statistik blir fullt jämförbar 
med internationell statistik.

Motivering

Man måste garantera att statistiken inte bara är jämförbar på gemenskapsnivå utan också 
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med världsekonomin. På så sätt kan man exaktare utvärdera Europeiska unionens, 
medlemsstaternas och regionernas faktiska situation i jämförelse med konkurrenterna på den 
globala arenan.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 1

1. Programmet skall säkerställa ett 
fortlöpande statistikstöd för beslut och 
utvärderingar inom gemenskapens 
nuvarande politikområden och tillhandahålla 
statistikstöd för varje ytterligare krav som 
uppstår ur nya initiativ inom 
gemenskapspolitiken.

1. Programmet skall säkerställa ett 
fortlöpande statistikstöd för beslut och 
utvärderingar inom gemenskapens 
nuvarande politikområden och tillhandahålla 
statistikstöd för varje ytterligare krav som 
uppstår ur nya initiativ inom 
gemenskapspolitiken, med tonvikt på 
tillförlitlighet, kvalitet och jämförbarhet i 
den statistiska informationen.

Motivering

Detta tillägg behövs för att med tillgänglig statistisk information kunna göra jämförelser inte 
bara på nationell nivå och utan också på regional nivå. Detta är en förutsättning för att man 
skall kunna göra en riktig utvärdering av effektiviteten i den sammanhållningspolitik som 
genomförts.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 2

2. Kommissionen skall vid utarbetandet av 
de årliga statistiska arbetsprogrammen 
beakta den framställda statistikens 
kostnadseffektivitet och säkerställa en 
fortlöpande översyn av prioriteringarna så 
att största möjliga nytta dras av 
medlemsstaternas och kommissionens 
resurser och så att den börda som åläggs 
uppgiftslämnarna görs så lätt som möjligt.

2. Kommissionen skall vid utarbetandet av 
de årliga statistiska arbetsprogrammen 
beakta den framställda statistikens 
kostnadseffektivitet och säkerställa en 
fortlöpande översyn av prioriteringarna så 
att största möjliga nytta dras av 
medlemsstaternas och kommissionens 
resurser och så att den börda som åläggs 
uppgiftslämnarna görs så lätt som möjligt, 
med beaktande av att den kronologiska 
kontinuiteten i de insamlade uppgifterna
måste säkerställas.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt för att säkerställa den kronologiska kontinuiteten i den statistiska 
information som tillhandahålls och för att se till att den omfattar en så lång tidsperiod att det 
blir möjligt att göra en bedömning av de pågående utvecklingstrenderna i dessa regioner. 
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Denna information är i sin tur av grundläggande betydelse för att bedöma effektiviteten i 
gemenskapens sammanhållningspolitik.
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