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PR_COD_1app

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
 společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tu
čnou kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního 
textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování
konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé
jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných odd
ělení.
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1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z d
ůvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

(KOM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě
(KOM(2007)0095)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0091/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2007),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Regionální statistiky jsou používány na úrovni Společenství jako objektivní statistický základ k 
mnoha nejrůznějším účelům. Některým z nich – např. stanovení oblastí, jež mají nárok na 
pomoc ze strukturálních fondů a na státní podporu (která je v tomto případě slučitelná s články 
87 a 89 Smlouvy o ES) – je přikládán velký politický význam.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 zavádí společnou klasifikaci 
územních statistických jednotek (NUTS) založenou na demografických kritériích v souladu s 
potřebou Společenství týkající se vhodného právního základu takové klasifikace. 

2. Souvislosti

Regionální statistiky jsou základním prvkem Evropského statistického systému a jsou pou
žívány různými uživateli k nejrůznějším účelům. Např. regionální statistické údaje členských 
států EU jsou využívány k racionálnímu a konzistentnímu poskytování pomoci ze 
strukturálních fondů.  Regionální statistiky jsou rovněž využívány jako objektivní statistický
základ pro důležitá politická rozhodnutí. Na jaře 2000 se začalo pracovat na nařízení, na 
základě kterého měla společná klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) obdržet 
právní status. Toto nařízené o NUTS bylo následně v roce 2003 přijato a vstoupilo v platnost. 

Současné rozdělení NUTS rozděluje jednotlivé členské státy na řadu regionů úrovně NUTS 1. 
Každý z nich se dále dělí na regiony úrovně NUTS 2 a tyto pak dále na regiony úrovně NUTS 
3. Evropský parlament naléhal na to, aby byla přidána čtvrtá úroveň NUTS (viz např. zpráva 
A5-0071/2003; zpravodajka:  Rosa Miguélez Ramos) s cílem pokrýt rovněž menší územní
jednotky. 

S cílem uspokojit rostoucí všeobecnou potřebu informací na místní úrovni zavedla Komise 
infraregionální informační systém, přičemž prvním krokem bylo vytvořit klasifikaci místních 
administrativních jednotek („LAU“) na úrovni Společenství slučitelnou s klasifikací NUTS. 
Obdobně je úroveň LAU základním prvkem regionů NUTS. Další dvě úrovně LAU byly ur
čeny v souladu se zásadami NUTS, ale pouze poslední a nejmenší (úroveň LAU 2) byla 
stanovena pro všechny členské státy. Tato úroveň odpovídá zpravidla pojmu „městská čtvrť“
nebo „obec“.

S ohledem na blížící se rozšíření Unie o mnoho nových členských států byla stanovena kritéria 
s cílem objasnit definici referenčních územních jednotek (NUTS) a vytvořit tak konzistentní
rozdělení území regionů ke statistickým účelům. Tento čistě technický aspekt měl ve skute
čnosti velký dopad na místní a regionální vlády.  

V roce 2005 předložila Komise podle čl. 2 odst. 5 výše uvedeného nařízení (ES) č. 1059/2003 
sdělení o účelnosti stanovení pravidel vytváření podrobnějších úrovní klasifikace NUTS na 
evropské úrovni (KOM(2005)0473). 
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Komise ve svém sdělení (KOM(2005)473 v konečném znění) dospěla k závěru, že v sou
časnosti by se v rámci nařízení o NUTS nemělo počítat s dodatečnou úrovní regionálního rozd
ělení.

3. Návrh nařízení Evropské komise

Komise navrhuje pozměnit nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace 
územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska 
k Evropské unii. 

Pozměňující nařízení je konzistentní s předchozím nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1888/2005 s ohledem na přistoupení deseti členských států v roce 2004.

4. Závěry

Zpravodaj se domnívá, že je nezbytné v souladu s návrhem Komise začlenit klasifikaci 
územních jednotek Bulharska a Rumunska do statistické klasifikace Společenství. Zpravodaj 
proto vítá iniciativu Komise týkající se úpravy příloh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 v tomto ohledu.

Zpravodaj se nedomnívá, že je třeba předložit pozměňovací návrhy k návrhu Komise. Nicmén
ě, jak již bylo dříve na půdě Evropského parlamentu zdůrazněno, některým prvkům byl měla 
být věnována zvýšená pozornost, např. zacházení s „menšími správními jednotkami“. Úroveň
NUTS, pokud jde o „menší správní jednotky“ by umožnila přesněji zachytit skutečné
podmínky/okolnosti a předjít nesrovnalostem, např. zařazení regionálních jednotek s velmi rozli
šným počtem obyvatel do stejné úrovně NUTS. Zpravodaj nicméně naléhavě vybízí Komisi, jak 
je ostatně uvedeno ve sdělení (KOM(2005)473 v konečném znění), aby situaci opět posoudila 
v nadcházejícím roku, který následuje po zahájení další fáze politiky soudržnosti, s cílem 
podrobněji zhodnotit vyhlídky týkající se vytvoření další úrovně NUTS.  

Pozornost by rovněž měla být věnována pozměněné příloze 3, která zcela přesně nedodržuje 
kritéria počtu obyvatel, pokud jde o dva regiony v Rumunsku, které jsou v nařízení označené
za nesprávní. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejlepší klasifikaci pro zachování kontinuity 
statistických údajů a že se na této klasifikaci dohodly příslušné orgány, zpravodaj nepovažuje 
za nutné navrhnout jinou klasifikaci. Bylo by nicméně žádoucí revidovat tuto klasifikaci při pří
ští revizi stávající struktury.

Zpravodaj dále doporučuje, aby Komise aktivně podporovala harmonizaci úrovně LAU 1 v 
evropském měřítku. Harmonizace lze dosáhnout prostřednictvím výměny názorů mezi 
statistickými úřady za podpory Komise a vypracováním řídících/hlavních zásad pro 
harmonizaci pojetí s ohledem na definici regionů úrovně LAU 1.
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