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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απ
όρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός α
πό τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 κ
αι 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απ
όρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Ε
πιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιου
ς χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρε
σίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται
διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, 
στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έ
κδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρ
μόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 5
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1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο
υ που αφορά περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1059/2003 για τη θέσπιση μι
ας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) λόγω της προσχ
ώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(COM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο (COM(2007)0095)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1 της Συνθή
κης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή
(C6-0091/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφ
έρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και
στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Οι περιφερειακές στατιστικές χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο ως αντικειμενική στατι
στική βάση για διάφορους σκοπούς. Σε ορισμένους από αυτούς προσάπτεται μείζων πολιτική
σημασία, όπως επί παραδείγματι ο καθορισμός των περιοχών που θα είναι επιλέξιμες για χρη
ματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ή για κρατικές ενισχύσεις (στην τελευταία περίπτωσ
η, υπόκειται στη συμβατότητα με τα άρθρα 87 έως 89 της Συνθήκης ΕΚ).

Ο Κανονισμός EΚ 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει μ
ια κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) βάσει δημογραφικών κ
ριτηρίων, σύμφωνα με την κοινοτική ανάγκη για προσαρμογή της κατάλληλης νομικής βάση
ς για τέτοιου είδους ονοματολογία.

2. Ιστορικό

Οι περιφερειακές στατιστικές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού στατιστικού
συστήματος, και χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ φάσμα σκοπών και από ένα ευρύ φάσμα χρη
στών. Επί παραδείγματι, τα περιφερειακά δεδομένα των κρατών μελών της ΕΕ χρησιμοποιού
νται για τη χορήγηση διαρθρωτικών πόρων με ορθολογική και συνεκτική βάση. Έτσι λοιπόν,
οι περιφερειακές στατιστικές αποτελούν την αντικειμενική στατιστική βάση για τη λήψη σημ
αντικών πολιτικών αποφάσεων. Το έργο της σύστασης κανονισμού που θα προσέδιδε στο
NUTS νομικό καθεστώς ξεκίνησε την άνοιξη του 2000, με την έγκριση και την έναρξη ισχύο
ς το 2003 του ανωτέρω κανονισμού.

Η ισχύουσα κατανομή του NUTS υποδιαιρεί κάθε κράτος μέλος σε ορισμένες περιοχές σε επ
ίπεδο NUTS 1. Κάθε μια από τις περιοχές αυτές υποδιαιρείται σε περιοχές σε επίπεδο NUTS
2, και αυτές με τη σειρά τους σε περιοχές σε επίπεδο NUTS 3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έ
χει ζητήσει επισταμένως τη συμπερίληψη και τέταρτης κατηγορίας NUTS (βλέπε, επί παραδε
ίγματι, έκθεση A5-0071/2003 με εισηγήτρια τη Rosa Miguélez Ramos) προκειμένου να καλυ
φθούν μικρότερες εδαφικές ενότητες.

Προκειμένου να καλυφθεί μια συνεχώς αυξανόμενη γενική ανάγκη άντλησης πληροφοριών σ
ε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή δημιούργησε ένα ενδοπεριφερειακό σύστημα πληροφόρησης, π
ου αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινοτικής ταξινόμησης των τοπικών διοι
κητικών μονάδων (ΤΔΜ), που θα είναι συμβατό με το NUTS. Ομοίως, οι ΤΔΜ αποτελούν β
ασικές συνιστώσες των περιφερειών NUTS. Μετά από αυτό, προσδιορίστηκαν δύο επιπλέον
επίπεδα ΤΔΜ, σύμφωνα με τις αρχές NUTS, αλλά μόνο το τελευταίο και μικρότερο (ΤΔΜ ε
πίπεδο 2) καθορίστηκε για όλα τα κράτη μέλη. Αυτό συνήθως αντιστοιχεί στην έννοια του "δ
ήμου" ή της "κοινότητας".

Ενόψει της προσχώρησης πολλών νέων κρατών μελών στην ΕΕ, καθορίστηκαν κριτήρια για
να αποσαφηνιστούν οι εδαφικές μονάδες αναφοράς (NUTS) προκειμένου να καθορισθεί μια
συνεκτική περιφερειακή κατανομή των εδαφών για στατιστικούς λόγους. Η αμιγώς εθνική πτ
υχή έχει στην πράξη σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις.

I



PR\673105EL.doc 7/8 PE 390.757v01-00

EL

Το 2005, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 τ
ου ανωτέρω κανονισμού EΚ 1059/2003, σχετικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης κανόνων σε ευ
ρωπαϊκή βάση, για λεπτομερέστερα επίπεδα ταξινόμησης NUTS (COM(2005)0473). 

Η Επιτροπή στην ανακοίνωση της (COM(2005)473 τελικό) καταλήγει ότι, επί του παρόντος, 
δεν πρέπει να προβλεφθεί συμπληρωματικό επίπεδο περιφερειακής κατανομής στο πλαίσιο τ
ου κανονισμού NUTS.

3. Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1059/2003 για τη θέσπισ
η μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) λόγω της προσχώ
ρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ.

Ο τροποποιητικός κανονισμός ακολουθεί ευλόγως έναν προηγούμενο, τον κανονισμό (EΚ) α
ριθ. 1888/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λόγω της προσχώρησης
των δέκα κρατών μελών το 2004.

4. Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τον εισηγητή, είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί, σύμφωνα με την πρόταση της Επ
ιτροπής, η ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων της Βουλγαρίας και της Ρουμα
νίας στη στατιστική ονοματολογία της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, χαιρετίζει η πρωτοβουλί
α της Επιτροπής όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων του Κανονισμού (EΚ) αρι
θ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με αυτό.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν τροπολογίες στην πρόταση τη
ς Επιτροπής. Παρόλ' αυτά, όπως έχει τονίσει παλαιότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει
να επισημανθούν ορισμένα στοιχεία, όπως η μεταχείριση των μικρότερων διοικητικών μονάδ
ων. Η δημιουργία ενός επιπέδου NUTS για μικρότερες διοικητικές μονάδες θα καταστήσει δ
υνατή την ακριβέστερη απεικόνιση των πραγματικών συνθηκών και θα αποτρέψει ανωμαλίες
όπως η παρουσία περιφερειακών μονάδων με εξαιρετικά διαφορετικούς πληθυσμούς εντός τ
ου ιδίου επιπέδου NUTS. Ο εισηγητής, συνεπώς, ενθαρρύνει θερμά την Επιτροπή όπως αναφ
έρεται ήδη στην ανακοίνωση (COM(2005)473 τελικό), να επαναξιολόγησει την κατάσταση κ
ατά το επόμενο έτος, το οποίο ακολουθεί την έναρξη της νέας περιόδου πολιτικής συνοχής, 
προκειμένου να σταθμίσει καλύτερα τις προοπτικές της δημιουργίας ενός νέου επιπέδου  
NUTS. 

Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προσοχή και στο παράρτημα 3 όπως τροποποιήθηκε, το οποίο δεν
ακολουθεί αυστηρά το πληθυσμιακό κριτήριο όσον αφορά δύο περιοχές στη Ρουμανία, που
αποκαλούνται μη διοικητικές στον κανονισμό. Στον βαθμό που φαίνεται ότι αυτό είναι η καλ
ύτερη επιλογή για λόγους συνεκτικότητας των στατιστικών δεδομένων, και καθόσον η ονομ
ατολογία αυτή συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, ο εισηγητής δεν βλέπει τον λόγο να πρ
οταθεί άλλη ονοματολογία. Ωστόσο, θεωρεί σκόπιμο η ονοματολογία αυτή να αναθεωρηθεί
κατά την επόμενη αναθεώρηση της ισχύουσας διάρθρωσης.

Επιπλέον, ο εισηγητής συνιστά την εναρμόνιση του επιπέδου ΤΔΜ 1 που θα στηριχθεί ενεργ
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ά από την Επιτροπή σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω ανταλλαγής απ
όψεων μεταξύ στατιστικών υπηρεσιών, και αφού ενθαρρυνθεί και στηριχθεί από την Επιτροπ
ή, καθώς και την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την εναρμόνιση των εννοιών, όσο
ν αφορά τον καθορισμό των περιοχών επιπέδου ΤΔΜ 1.
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