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PR_COD_1app

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, 
Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin 
liittymisen johdosta
(KOM(2004)0592 – C6-0118/2004 – 2004/0202(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0592)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0118/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

1. Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella perustettiin tilastollisten alueyksikköjen 
nimikkeistöä (jäljempänä NUTS) koskeva luokitus, koska oli tarpeen, että yhteisölle 
annettaisiin asianmukainen oikeusperusta, jolla kyseinen nimikkeistö vahvistettaisiin. 
Kyseisen asetuksen hyväksymiseen saakka yksiköitä koskevat muutokset ja niiden ajan tasalle 
saattaminen hoidettiin asianomaisen jäsenvaltion ja Eurostatin välisellä 
herrasmiessopimuksella.

Alueellisia tilastoja, jotka komissio on määritellyt "tilastojärjestelmän kulmakiveksi", 
käytetään yhteisön tasolla objektiivisena tilastoperustana hyvin erilaisiin tarkoituksiin, joista 
joillakin on suurta poliittista merkitystä kuten esimerkiksi sillä, että alueet määritellään 
rakennerahastojen tai valtion tukien kannalta tukikelpoisiksi (jälkimmäisessä tapauksessa 
siinä tapauksessa, että ne ovat EY:n perustamissopimuksen 87 ja 89 artiklan määräysten 
mukaisia).

Huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti kannatti sitä, että otetaan mukaan neljäs NUTS-
luokka (mietintö A5-0071/2003, esittelijä: Miguélez Ramos), jonka tavoitteena oli kattaa 
pienet alueelliset yksiköt, asetuksessa 1059/2003 on säännöksiä vain kolmesta NUTS-
luokasta, jotka koskevat väestökriteerejä

TASO asukkaiden vähimmäismäärä asukkaiden enimmäismäärä
NUTS 1 3 miljoonaa 7 miljoonaa
NUTS 2 800 000 3 miljoonaa
NUTS 3 150 000 800 000

2. Tausta

Eurostat perusti tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön yli 25 vuotta sitten tarkoituksenaan 
saada aikaan yksi yhdenmukainen tapa jakaa alueelliset yksiköt laadittaessa alueellisia 
tilastoja Euroopan unionia varten.

NUTS-nimikkeistöä on käytetty yhteisön lainsäädännössä vuodesta 1988 lähtien. On 
kuitenkin ollut pakko odottaa vuoteen 2003 asti sitä, että kolmen vuoden valmistelun jälkeen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus NUTS-nimikkeistöstä hyväksytään. Yksi asetuksen 
erityisen tärkeistä tavoitteista on hallinnoida jäsenvaltioiden hallintorakenteiden väistämätöntä 
muutosprosessia mahdollisimman vähän ongelmia aiheuttavalla tavalla, jotta minimoidaan 
vaikutukset, joita tämäntyyppisillä muutoksilla on alueellisten tilastojen käyttö- ja 
vertailukelpoisuudelle. Euroopan unionin äskettäisen laajentumisen vuoksi tämän tavoitteen 
merkitys on entistä suurempi.

NUTS-nimikkeistö luotiin ja se kehittyi seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a) NUTS-luokittelussa suositaan institutionaalisia jakoja: tietojen saatavuuteen ja 
aluepolitiikan toteuttamiseen liittyvistä käytännön syistä NUTS-nimikkeistö perustuu 
pääasiassa jäsenvaltioissa kulloinkin voimassa oleviin virallisiin jakoihin
(normatiiviset perusteet).
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b) NUTS-luokittelussa suositaan luonteeltaan yleisiä alueellisia yksiköitä: NUTS-
luokittelussa ei käytetä erityisiä vaan yleisluontoisia alueellisia yksiköitä.

c) NUTS on kolmitasoinen hierarkkinen luokitus: aluetasolla (ottamatta kuntia 
huomioon) jäsenvaltioiden hallintorakenne perustuu yleensä kahteen pääasialliseen 
aluetasoon. Toisiaan vastaavien yksiköiden ryhmittely kullekin NUTS-tasolle 
edellyttää sitä, että kullekin jäsenvaltiolle määritetään edellä mainittujen kahden 
päätason lisäksi yksi alueellinen lisätaso. Kyseinen lisätaso vastaa merkitykseltään 
vähäisempää tai jopa olematonta hallinnollista rakennetta, ja sen luokittelutaso 
vaihtelee kolmen ensimmäisen NUTS-tason välillä jäsenvaltioiden mukaan: NUTS-
asetuksessa vahvistetaan NUTS-alueiden keskimääräistä kokoa koskevat vähimmäis-
ja enimmäiskynnysarvot (katso johdanto-osan taulukko).

3. Asetusehdotusta koskevia kommentteja

Komission ehdottamassa asetuksessa on muunnettu yhteisten alueellisten tilastonimikkeistä 
(NUTS) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 105972003, jotta 
voidaan ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, 
Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittyminen unioniin. Kuten aikaisempi asetus, 
tämäkin hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä (EY:n perustamissopimuksen 251 artikla) 
EY:n perustamissopimuksen 285 artiklassa1 määritellyn oikeusperustan mukaisesti. 
Asetusehdotus on uusien jäsenvaltioiden NUTS-nimikkeistöä koskeva luokitus (asetuksessa 
vahvistettua liitettä I mukautetaan tilanteeseen, joka syntyi Euroopan unionin laajentuessa 
Tšekin tasavaltaan, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, 
Sloveniaan ja Slovakiaan) sekä siinä on nykyisten hallinnollisten yksiköiden 
määrittelytaulukko (liite II) ja pieniä hallinnollisia yksiköitä koskevat määritelmät (liite III).

Määrittelemällä "pienet hallinnolliset yksiköt" komissio ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin vaatimukset poistaa NUTS-luokitukselle ominainen epäyhtenäisyys, sillä samalla 
tasolla ovat esimerkiksi koko Ruotsin alue (8 850 000 asukasta ja 410 000 neliökilometriä) ja 
Brysselin alue (954 000 asukasta ja 161 neliökilometriä).

Tämän vuoksi, ja siksi että kaikissa jäsenvaltioiden tilastoissa, jotka toimitetaan komissiolle ja 
jotka on jaettu alueellisiin yksiköihin, on käytettävä NUTS-luokitusta aina, kun se on 
mahdollista, on tarpeen mukauttaa liitteitä I ja II ja lisätä uusi liite III asetukseen (EY) 
N:o 1059/2003, jotta laajentuminen otetaan huomioon.

4. Johtopäätökset

1. Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että komission aloitteessa mukautetaan 
alueellisten tilastoyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteitä, jotta Tšekin tasavallan, Viron, 
Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian 
liittyminen unioniin otetaan huomioon.

  
1 "... neuvosto päättää 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen yhteisön toiminnan kannalta 
tarpeellisten tilastojen tuottamisen edellyttämistä toimenpiteistä".
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2. Esittelijä ei pidä tarpeellisena tehdä tarkistuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1059/2003 muuttavan asetusehdotuksen artiklaosaan. Kuitenkin 
esittelijä katsoo asiaankuuluvaksi, että tiettyjä elementtejä heijastellaan paremmin, 
etenkin yhteispäätöksen käyttämistä tässä menettelyssä ja pienten hallinnollisten 
yksiköiden kohtelua, minkä vuoksi saattaisi olla tarpeellista lisätä uusia johdanto-osien 
kappaleita.

3. Mitä tulee asetusehdotuksen oikeusperustaan, joka on tämän mietinnön aiheena, 
esittelijä pitää tarpeellisena, että asetus hyväksytään EY:n perustamissopimuksen 
285 artiklan säännösten mukaisesti eikä soveltamalla Euroopan unionin jäseniksi 
1. toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden liittymissopimuksia. Koska tilastojen 
laadintaa säännellään yhteispäätösmenettelyllä (EY:n perustamissopimuksen 
251 artikla), tämän on oltava noudatettava menettely edellä mainitun asetusehdotuksen 
hyväksymiseksi.

4. Esittelijä pitää myös tarpeellisena perustaa "pieniä hallinnollisia yksiköitä" koskeva 
NUTS-taso, sillä näin voidaan heijastella paremmin todellista tilannetta ja välttää 
eroavaisuuksia, joita ovat väestömäärän suhteen hyvin erilaisten alueellisten 
kokonaisuuksien sisällyttäminen samaan NUTS-tasoon. Siksi esittelijä kannustaa 
komissiota antamaan vuoden 2005 aikana asiaa koskevan tiedonannon.


