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KORT BEGRUNDELSE

COFOG-datarapportering på to-cifret niveau er ikke gjort obligatorisk i forslaget om det nye 
ENS 95-program for indberetning. Dette er en væsentlig mangel i Kommissionens og i 
almindelighed andre interessenters mulighed for at analysere offentlige udgiftsmønstre og 
disses fordeling efter formål.

Ydermere er der ikke sket fremskridt i den mulige indsamling af data om offentlige udgifter 
på NUTS II-niveau på trods af samarbejde og forhandling med Eurostat gennem de seneste 
fire år. Dette vil selvfølgelig svække Kommissionens og andre interessenters mulighed for at 
foretage en omfattende og pålidelig analyse af nationale politikker og navnlig af mønstrene og 
tendenserne i offentlige udgifter og offentlige investeringer på regionalt plan.

I betragtning 3 i Kommissionens forslag til forordning fastslås det, at "unionsborgere har brug 
for national- og regionalregnskaber som et væsentligt værktøj til analyse af den økonomiske 
situation i de enkelte lande eller regioner". Afgørelser om offentlige finanser og offentlige 
udgifter står nu tilsyneladende mere end nogensinde højt på den politiske dagsorden som 
følge af den økonomiske krise. Det er svært at forstå, at de europæiske statistikker ikke 
tilpasses denne nye realitet ved, at der tilvejebringes nogle grundlæggende supplerende 
statistikker for at gøre det muligt at forstå situationen for de offentlige finanser på regionalt
plan, og hvordan de påvirkes af krisen. Vi bør ikke glemme, at over en tredjedel af de samlede 
offentlige udgifter i EU forvaltes af andre administrationer end centraladministrationen. 
Denne del ligger langt over 50 % i nogle medlemsstater. Hvad angår offentlige investeringer, 
foretages mere end to tredjedele på regional- og lokalplan.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det reviderede europæiske 
nationalregnskabssystem (ENS 2010), der 
indføres ved denne forordning, indeholder 
en metodologi og et indberetningsprogram 
(hvori er fastlagt de regnskaber og tabeller, 
som alle medlemsstater skal indsende 
inden for bestemte frister). Kommissionen 
bør stille disse regnskaber og tabeller til 
rådighed for brugerne på bestemte 
tidspunkter, navnlig med sigte på 

(10) Det reviderede europæiske 
nationalregnskabssystem (ENS 2010), der 
indføres ved denne forordning, indeholder 
en metodologi og et indberetningsprogram 
(hvori er fastlagt de regnskaber og tabeller, 
som alle medlemsstater skal indsende 
inden for bestemte frister). Kommissionen 
bør stille disse regnskaber og tabeller til 
rådighed for brugerne på bestemte 
tidspunkter, navnlig med sigte på 
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overvågning af den økonomiske 
konvergens og for at sikre nøje 
koordinering mellem medlemsstaternes 
økonomiske politikker.

overvågning af den økonomiske 
konvergens og for at sikre nøje 
koordinering mellem medlemsstaternes 
økonomiske politikker. Europa-
Parlamentet skal holdes regelmæssigt 
orienteret om hele ledsageprocessen 
omkring det europæiske 
nationalregnskabssystem.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Bilag B – Tabel 10 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kode Variabler

TE 6a. Offentlig forvaltning og 
services udgifter i alt

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Bilag B – Tabel 10 – punkt 6 a – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kode Variabler

P.51g - Faste bruttoinvesteringer 
for offentlig forvaltning og 
service i alt

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag B – Tabel 10 – punkt 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kode Variabler

D.92 6b. Investeringstilskud for 
offentlig forvaltning og 
service
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag B – Tabel 11 – kolonne 3 – række 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

COFOG hovedgr. COFOG-grupper(3) (7) COFOG hovedgr. COFOG-grupper(7)

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag B – Tabel 11 – kolonne 3 – række 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

COFOG hovedgr. COFOG-grupper(3) (7) COFOG hovedgr. COFOG-grupper(7)

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag B – Tabel 11 – kolonne 3 – række 29 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

COFOG hovedgr. COFOG-grupper(3) (7) COFOG hovedgr. COFOG-grupper(7)
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