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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst 
esile paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud 
asjaomastele osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab 
neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade 
nõusolek.



PR\673105ET.doc 3/7 PE 390.757v01-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT 5

SELETUSKIRI 6



PE 390.757v01-00 4/7 PR\673105ET.doc

ET



PR\673105ET.doc 5/7 PE 390.757v01-00

ET

1 ELTs seni avaldamata.

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise 
tõttu 
(KOM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0095)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0091/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Ühenduse tasandil kasutatakse piirkondlikku statistikat objektiivse statistilise alusena mitmel 
väga erineval eesmärgil. Osa nendest on poliitiliselt äärmiselt olulised, näiteks selliste 
piirkondade kindlakstegemine, mis on kõlblikud saama struktuurifondide toetust või riigiabi 
(viimasel juhul kooskõlas EÜ asutamislepingu artiklitega 87–89).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 on kehtestatud 
demograafilistel kriteeriumidel põhinev ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), 
sest ühendus vajab sellisele liigendusele sobivat õiguslikku alust. 

2. Taust

Piirkondlik statistika on Euroopa statistikasüsteemi nurgakivi, mida kasutatakse paljudel 
erinevatel eesmärkidel ja millel on lai kasutajaskond. Näiteks kasutatakse ELi liikmesriikide 
piirkondlikke andmeid struktuurifondide vahendite ratsionaalseks ja järjepidevaks jaotamiseks. 
Seega on piirkondlik statistika oluliste poliitiliste otsuste objektiivne statistiline alus. Määruse 
koostamist NUTSile õiguslik seisundi andmiseks alustati 2000. aasta kevadel, eespool 
nimetatud määrus võeti vastu ja jõustus 2003. aastal.

Praegune NUTSi jaotus jagab iga liikmesriigi NUTSi 1. tasandil mitmeks piirkonnaks. Kõik 
need piirkonnad on omakorda jagatud NUTSi 2. tasandi piirkondadeks ning need omakorda 
piirkondadeks NUTSi 3. tasandil. Euroopa Parlament on nõudnud tungivalt neljanda NUTSi 
kategooria lisamist (vt näiteks raportit A5-0071/2003, raportöör Rosa Miguélez Ramos), et 
katta väiksemaid territoriaalüksusi. 

Järjest kasvava infovajaduse rahuldamiseks kohalikul tasandil lõi komisjon piirkonnasisese 
infosüsteemi, mille esimeses etapis koostatakse kohalike haldusüksuste liigitus (LAU), mis on 
kooskõlas NUTSiga. Sellest tulenevalt on kohalikud haldusüksused NUTSi piirkondade 
põhikomponendid. Pärast seda on määratletud kaks täiendavat LAU tasandit kooskõlas NUTSi 
põhimõtetega, kuid ainult viimane ja kõige väiksem (LAU 2. tasand) on kehtestatud kõikides 
liikmesriikides. See vastab tavaliselt haldusüksuse või omavalitsusüksuse mõistele.

Kui Euroopa Liiduga hakkas ühinema suurem arv uusi liikmesriike, kehtestati kriteeriumid, mis 
täpsustasid viiteterritoriaalüksusi (NUTS), et määratleda järjepidev territooriumi jaotus 
statistilistel eesmärkidel. Sellel üksnes tehnilisel aspektil oli kohalike ja piirkondlike 
omavalitsusüksuste jaoks oluline tähendus. 

2005. aastal esitas komisjon vastavalt eespoolmainitud määruse (EÜ) nr 1059/2003 artikli 2 
lõikele 5 teatise, milles käsitletakse NUTSi üksikasjalikumate tasandite kohta üleeuroopaliste 
eeskirjade kehtestamise asjakohasust (KOM(2005)0473). 

Komisjon jõuab oma teatises (KOM(2005)473 lõplik) järeldusele, et käesoleval ajal ei tuleks 
NUTSi määruse raamistikus näha ette piirkondliku jaotuse lisatasandit. 
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3. Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus

Komisjon teeb ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine 
statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga 
ühinemise tõttu. 

Muutmismäärus järgib sidusalt eelmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1888/2005, mis oli seotud kümne uue liikmesriigi ühinemisega 2004. aastal.

4. Järeldused

Raportööri arvamuse kohaselt on oluline kooskõlas komisjoni ettepanekuga integreerida 
Bulgaaria ja Rumeenia territoriaalüksuste liigendus ühenduse statistilisse liigendusse. Seetõttu 
tervitab ta komisjoni algatust seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1059/2003 lisade kohandamisega.

Raportöör ei pea vajalikuks esitada komisjoni ettepaneku kohta muudatusettepanekuid. Nagu 
Euroopa Parlament on ka varem rõhutanud, tuleks siiski teatavaid teemasid esile tõsta, näiteks 
väiksemate haldusüksuste käsitlemist. NUTSi väiksema haldusüksuse tasand looks võimaluse 
peegeldada täpsemalt reaalseid olusid ning vältida selliseid anomaaliaid nagu samal NUTSi 
tasandil esinevad piirkondlikud üksused, kus on väga erinev rahvaarv. Raportöör julgustab 
seega kindlalt komisjoni, nagu on mainitud ka teatises (KOM(2005)473 lõplik), hindama 
olukorda uuesti ühtekuuluvuspoliitika uue perioodi algusele järgneva aasta jooksul, et uurida 
lähemalt võimalusi luua veel üks NUTSi tasand. 

Kuid tähelepanu tuleks pöörata III lisale koos muudatustega, milles ei järgita rangelt 
elanikkonna liigendust seoses kahe piirkonnaga Rumeenias, mida ei nimetata määruses 
haldusüksusteks. Kuna see tundus olevat parim liigendus statistiliste andmete järjepidevust 
silmas pidades ja kuna selles liigenduses leppisid kokku ka asjaomased ametiasutused, ei näe 
raportöör vajadust muude liigenduste kavandamiseks. Kuid praeguse struktuuri järgmisel 
läbivaatamisel oleks kohane see liigendus üle vaadata.

Raportöör soovitab täiendavalt, et komisjon toetaks aktiivselt LAU 1. tasandi ühtlustamist 
Euroopa tasandil. Seda võib teha arvamuste vahetuse kaudu statistikaametite osavõtul, mida 
komisjon ergutab ja toetab, ja juhtpõhimõtete väljatöötamise teel, et ühtlustada mõisteid seoses 
LAU 1. tasandi piirkondade määratlusega.


