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КРАТКА ОБОСНОВКА

В предложението за нова програма за предаване на данни в рамките на Европейската 
система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ESA-95)  
докладването на данни в двуцифрен формат по класификацията на функциите на 
държавното управление (COFOG 2) не е задължително. Това представлява съществена 
слабост за способността на Комисията и на заинтересованите страни като цяло да 
анализират моделите на публични разходи и техните разбивки по дейности.

В допълнение, въпреки сътрудничеството и преговорите с Евростат през последните 
четири години, не е осъществен напредък във възможното събиране на данни за 
обществените разходи на равнище NUTS II. Разбира се, това ще отслаби способността 
на Комисията и на други заинтересовани страни да извършват всеобхватен и надежден 
анализ на националните политики и по-конкретно на моделите и тенденциите в 
областта на публичните разходи и на публичните инвестиции на регионално равнище.

Съображение 3 от предложението на Комисията за регламент гласи, че „Гражданите 
на Съюза имат нужда от икономическите сметки, които са основно средство за 
анализ на икономическото състояние на дадена държава или регион.“ В резултат от 
икономическата криза решенията за публичните финанси и публичните разходи може 
би повече от всякога излязоха на предни позиции в политическия дневен ред. Трудно 
може да се проумее защо европейската статистика не се приспособи към тази нова 
реалност, като започне да предоставя някои допълнителни основни статистически 
данни, за да се разбере положението на публичните финанси на регионално равнище, 
както и наследството, което кризата им завеща. Не бива да забравяме, че повече от една 
трета от общите публични разходи в ЕС се управляват от равнища на управление, 
различни от централното. В някои държави-членки този дял е много над 50 %. А повече 
от две трети от обема на публичните инвестиции се извършва на регионално и местно 
равнище.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Преразгледаната Европейска 
система от сметки, създадена с 
настоящия регламент (ESA 2010), 
включва методология и програма за 
предаване на данни (в която са 

(10) Преразгледаната Европейска 
система от сметки, създадена с 
настоящия регламент (ESA 2010), 
включва методология и програма за 
предаване на данни (в която са 
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установени сметките и таблиците, които 
всички държави-членки трябва да 
представят в определени срокове). 
Комисията следва да предоставя тези 
сметки и таблици на ползвателите на 
определени дати, особено по отношение 
на мониторинга на икономическата 
конвергенция и постигането на тясна 
координация на икономическите 
политики на държавите-членки.

установени сметките и таблиците, които 
всички държави-членки трябва да 
представят в определени срокове).
Комисията следва да предоставя тези 
сметки и таблици на ползвателите на 
определени дати, особено по отношение 
на мониторинга на икономическата 
конвергенция и постигането на тясна 
координация на икономическите 
политики на държавите-членки.
Европейският парламент следва да 
бъде редовно информиран относно 
целия процес на мониторинг на 
Европейската система от сметки.

Изменение 2

Предложение за регламент
Приложение Б – Таблица 10 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Код Списък на променливите

TE 6a. Общо разходи за 
държавното управление

Изменение 3

Предложение за регламент
Приложение Б – Таблица 10– точка 6 a - тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Код Списък на променливите

P.51g - Общо бруто образуване 
на основен капитал на 
държавното управление
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Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение Б – Таблица 10 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Код Списък на променливите

D.92 6б. Инвестиционни 
субсидии на държавното 
управление

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение Б – Таблица 11 – колона 3 – ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздели по КОФОГ Групи по КОФОГ (3)

(7)
Раздели по КОФОГ Групи по КОФОГ (7)

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение Б – Таблица 11 – колона 3 – ред 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздели по КОФОГ Групи по КОФОГ (3)

(7)
Раздели по КОФОГ Групи по КОФОГ (7)

Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение Б – Таблица 11 – колона 3 – ред 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздели по КОФОГ Групи по КОФОГ (3)

(7)
Раздели по КОФОГ Групи по КОФОГ (7)
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