
PR\673105FI.doc PE 390.757v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Aluekehitysvaliokunta

VÄLIAIKAINEN
2007/0038(COD)

19.6.2007

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta 
Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi
(KOM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Gerardo Galeote



PE 390.757v01-00 2/7 PR\673105FI.doc

FI
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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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi 
lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä
kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä
päättävät asiasta vastaavat yksiköt.
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1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

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 Bulgarian ja Romanian Euroopan 
unioniin liittymisen vuoksi
(KOM(2007)0095 – C6-0091/2007 – 2007/0038(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0095)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0091/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

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.
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Aluetilastoja käytetään yhteisön tasolla objektiivisena tilastollisena perustana useita eri 
tarkoituksia varten. Joihinkin näistä liittyy huomattavaa poliittista merkitystä, kuten sen 
määrittämiseen, mitkä maat ovat oikeutettuja rakennerahastoista myönnettävään tukeen tai 
valtiontukeen (jälkimmäisessä tapauksessa sillä varauksella, että asia on sopusoinnussa EY:n 
perustamissopimuksen 87–89 artiklan kanssa).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 vahvistetaan väestöllisiin 
perusteisiin perustuva yhteinen tilastollisten alueyksiköiden luokitus (NUTS), koska yhteisö
tarvitsee sopivaa oikeusperustaa tällaiselle luokitukselle.

2. Taustaa

Aluetilastot ovat yhteisön tilastojärjestelmän perusta. Niitä käytetään moniin eri tarkoituksiin ja 
niillä on laaja käyttäjäkunta. EU:n jäsenvaltioiden alueellisia tilastotietoja käytetään muun 
muassa rakennepoliittisen tuen jakamiseen järkevästi ja johdonmukaisesti. Näin ollen 
aluetilastot muodostavat objektiivisen tilastoperustan tärkeille poliittisille päätöksille. Asetusta, 
jolla NUTS-luokitukselle voitaisiin antaa oikeudellinen asema, alettiin työstää keväällä 2000. 
Se hyväksyttiin ja se tuli voimaan vuonna 2003.

Nykyisessä NUTS-luokituksessa kukin jäsenvaltio jaetaan NUTS-tason 1 alueellisiin 
yksiköihin, joista kukin jaetaan puolestaan NUTS-tason 2 alueellisiin yksiköihin, jotka 
puolestaan jaetaan edelleen NUTS-tason 3 alueellisiin yksiköihin. Euroopan parlamentti on 
peräänkuuluttanut neljättä NUTS-luokkaa (ks. esim. mietintö A5-0071/2003; esittelijä: Rosa 
Miguélez Ramos) pienempien alueyksiköiden kattamiseksi. 

Paikallistasoa koskevien tietojen yleisesti kasvavan kysynnän vuoksi komissio perusti aluetasoa 
pienempiä yksikköjä koskevan tietojärjestelmän, jonka ensimmäisessä vaiheessa kootaan 
paikallisia hallintoyksiköitä (local administrative units eli LAU) koskeva, NUTS-luokituksen 
kanssa yhteensopiva yhteisön luokitus. Paikalliset hallintoyksiköt ovat vastaavasti NUTS-
alueiden peruskomponentteja. Tämän jälkeen on määritelty NUTS-luokituksen periaatteiden 
mukaisesti kaksi lisätasoa, mutta näistä vain viimeinen ja pienin (LAU 2 -taso) on määritelty 
kaikille jäsenvaltioille). Tämä taso vastaa yleensä ”kunnan” käsitettä.

Kun Euroopan unioniin oli liittymässä useita uusia jäsenvaltioita, laadittiin kriteerit tilastollisten 
viiteyksiköiden (NUTS) määrittelyyn, jotta saataisiin laadittua johdonmukainen 
tilastotarkoituksiin käytettävä alueellinen jaottelu. Vaikka kyse oli täysin teknisestä
toimenpiteestä, sillä oli kuitenkin merkittäviä vaikutuksia alue- ja paikallishallintoon. 

Komissio esitti vuonna 2005 edellä mainitun asetuksen (EY) N:o1059/2003 2 artiklan 
5 kohdassa säädetyn tiedonannon mahdollisuudesta antaa Euroopan tasoisia sääntöjä
NUTS-luokituksen nykyistä yksityiskohtaisempia tasoja varten (KOM(2005)0473). 
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Komissio päättelee tiedonannossaan (KOM(2005)0473 lopullinen), että tällä hetkellä ei ole 
syytä suunnitella alueellisen jaottelun lisätasoa NUTS-asetuksen puitteissa.

3. Euroopan komission asetusehdotus

Komissio ehdottaa yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun 
asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamista Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin 
liittymisen vuoksi.

Muutosasetus seuraa johdonmukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1888/2005, joka annettiin, kun Euroopan unioni laajeni 10 uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004.

4. Päätelmät

Valmistelijan mielestä on välttämätöntä integroida komission ehdotuksen mukaisesti Bulgarian 
ja Romanian alueyksiköiden luokittelu yhteisön tilastolliseen luokitteluun. Valmistelija pitää siis 
myönteisenä komission aloitetta mukauttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1059/2003 liitteitä tässä suhteessa.

Valmistelijan mielestä ei ole tarpeen jättää käsiteltäväksi tarkistuksia komission ehdotukseen. 
Kuten Euroopan parlamentti on aiemmin korostanut, eräitä seikkoja olisi kuitenkin tuotava 
esiin, kuten pienempien hallinnollisten yksiköiden kohtelua. Pienempiä hallinnollisia yksiköitä
koskeva NUTS-taso mahdollistaisi todellisen tilanteen ilmentämisen entistä tarkemmin ja 
auttaisi välttämään vääristymiä, kuten väestöltään hyvin erilaisten alueyksiköiden esiintymistä
saman NUTS-tason sisällä. Valmistelija kannustaa näin ollen komissiota voimakkaasti 
arvioimaan tilannetta uudelleen tulevana vuonna, joka on uuden koheesiopolitiikkajakson 
alkamista seuraava vuosi. Siinä yhteydessä sen olisi tarkasteltava perinpohjaisemmin 
mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusi NUTS-taso.

Olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota liitteeseen 3, sellaisena kuin se on muutettuna, sillä se ei 
täysin noudata väestöperusteita kahden Romanian alueen osalta, joita kutsutaan muiksi kuin 
hallinnollisiksi yksiköiksi asetuksessa. Koska tämä näytti parhaalta luokitukselta tilastotietojen 
jatkuvuuden kannalta ja koska tästä luokituksesta sovittiin myös kyseisten viranomaisten 
kanssa, esittelijän mielestä ei ole tarvetta ehdottaa muuta luokitusta. Olisi kuitenkin aiheellista 
tarkistaa tätä luokitusta nykyisen rakenteen seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

Valmistelija suosittaa lisäksi, että komissio tukee aktiivisesti myös LAU 1 -tason 
yhdenmukaistamista Euroopan laajuisesti. Tähän voisi kuulua tilastotoimistojen välinen 
näkemystenvaihto, jota komissio rohkaisee ja tukee, sekä suuntaviivojen laatiminen käsitteiden 
yhdenmukaistamiseksi LAU 1 -tason alueiden määrittelyä varten.


