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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předávání údajů klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG) v podobě dvoumístného 
číselného kódu není v rámci návrhu nového systému předávání ESA 95 povinné. Jedná se
o významný nedostatek, pokud jde o schopnost Komise a obecně zúčastněných stran 
analyzovat mechanismy veřejných výdajů a jejich funkční rozdělení.

Navíc nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o případné shromažďování údajů o veřejných 
výdajích na úrovni NUTS II, a to navzdory spolupráci a jednáním s Eurostatem v posledních 
čtyřech letech. Tím bude samozřejmě oslabena schopnost Komise a ostatních zúčastněných 
stran srozumitelně a důvěryhodně analyzovat vnitrostátní politiky, a zejména mechanismy
a tendence veřejných výdajů a veřejných investic na regionální úrovni.

Třetí bod odůvodnění návrhu nařízení předloženého Komisi uvádí, že „občané Unie potřebují 
hospodářské účty jako základní nástroj pro rozbor hospodářské situace členského státu nebo 
regionu“. Rozhodnutí týkající se veřejných financí a výdajů se dostala pravděpodobně více 
než kdykoli jindy do popředí politických agend v souvislosti s hospodářskou krizí. Je obtížně 
pochopitelné, že se evropské statistiky nepřizpůsobily této nové skutečnosti a že neposkytují 
určité základní dodatečné statistiky, které by umožnily pochopit stav veřejných financí na 
regionální úrovni a dopad, který na ně měla krize. Neměli bychom zapomínat, že více než 
jedna třetina celkových veřejných výdajů v EU je spravována na jiných než centrálních 
úrovních vlády. V některých členských státech tento podíl překračuje 50 %. Pokud jde
o veřejné investice, více než dvě třetiny jsou prováděny na regionální a místní úrovni.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Revidovaný evropský systém účtů 
zavedený tímto nařízením (ESA 2010) 
zahrnuje metodiku a program předávání 
údajů (který vymezuje účty a tabulky, jež 
mají všechny členské státy předkládat ve 
stanovených lhůtách). Komise by tyto účty 
a tabulky měla v přesných termínech 
zpřístupňovat uživatelům, a to zejména 
s ohledem na sledování hospodářského 

(10) Revidovaný evropský systém účtů 
zavedený tímto nařízením (ESA 2010) 
zahrnuje metodiku a program předávání 
údajů (který vymezuje účty a tabulky, jež 
mají všechny členské státy předkládat ve 
stanovených lhůtách). Komise by tyto účty 
a tabulky měla v přesných termínech 
zpřístupňovat uživatelům, a to zejména 
s ohledem na sledování hospodářského 
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sbližování a dosažení úzké koordinace 
hospodářské politiky členských států.

sbližování a dosažení úzké koordinace 
hospodářské politiky členských států.
Evropský parlament by měl být pravidelně 
informován o jakémkoli dalším postupu 
týkajícím se evropského systému účtů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Příloha B – tabulka 10 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kód Seznam proměnných

TE 6a. Celkové veřejné výdaje

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Příloha B – tabulka 10 – bod 6 a – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kód Seznam proměnných

P.51g – Celková tvorba veřejného 
hrubého fixního kapitálu

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Příloha B – tabulka 10 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kód Seznam proměnných

D.92 6b. Veřejné investiční 
dotace
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíly COFOG skupiny COFOG(3)(7) Oddíly COFOG skupiny COFOG(7)

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíly COFOG skupiny COFOG(3)(7) Oddíly COFOG skupiny COFOG(7)

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha B – tabulka 11 – sloupec 3 – řádek 29 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíly COFOG skupiny COFOG(3)(7) Oddíly COFOG skupiny COFOG(7)
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