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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναφορά στοιχείων στο πλαίσιο της COFOG 2-digit δεν έχει καταστεί υποχρεωτική στην
πρόταση για το νέο πρόγραμμα διαβίβασης ESA-95, κάτι που αποτελεί σημαντικό 
μειονέκτημα για την ικανότητα της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων γενικότερα να 
αναλύουν τα μοντέλα δημόσιας δαπάνης και τη λειτουργική ανάλυσή της. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόοδος σχετικά με την πιθανή συγκέντρωση δεδομένων δημόσιας
δαπάνης σε επίπεδο NUTS II παρά τη συνεργασία και τη διαπραγμάτευση με την Eurostat
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Κατόπιν τούτου, θα εξασθενήσει η
ικανότητα της Επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων να προβαίνουν σε περιεκτική και 
αξιόπιστη ανάλυση εθνικών πολιτικών και, ιδιαίτερα, των μοντέλων και των τάσεων 
δημόσιας δαπάνης και δημόσιας επένδυσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η αιτιολογική σκέψη 3 της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής αναφέρει ότι "Οι πολίτες 
της Ένωσης χρειάζονται οικονομικούς λογαριασμούς για την ανάλυση της οικονομικής 
κατάστασης ενός κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας". Οι αποφάσεις στους τομείς των 
δημοσίων οικονομικών και της δημόσιας δαπάνης βρίσκονται, κατά πάσα πιθανότητα
περισσότερο από ποτέ, στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ατζέντας λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί οι ευρωπαϊκές στατιστικές δεν
προσαρμόζονται σ' αυτή τη νέα πραγματικότητα παρέχοντας κάποια βασικά πρόσθετα 
στατιστικά στοιχεία για να καταστεί αντιληπτή η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών σε 
περιφερειακό επίπεδο και το κληροδότημα της κρίσης επ' αυτών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 
ότι περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής δαπάνης στην ΕΕ διαχειρίζονται οι 
περιφερειακές κυβερνήσεις και όχι η κεντρική κυβέρνηση. Αυτό το ποσοστό υπερβαίνει κατά 
πολύ το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη. Ως προς τη δημόσια επένδυση, περισσότερο από τα 
δύο τρίτα διενεργείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα λογαριασμών που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό (ΕΣΛ 2010) 
περιλαμβάνει μια μεθοδολογία και ένα 
πρόγραμμα διαβίβασης, στο οποίο 
καθορίζονται οι λογαριασμοί και οι 

(10) Το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα λογαριασμών που θεσπίζεται με 
τον παρόντα κανονισμό (ΕΣΛ 2010) 
περιλαμβάνει μια μεθοδολογία και ένα 
πρόγραμμα διαβίβασης, στο οποίο 
καθορίζονται οι λογαριασμοί και οι 
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πίνακες που πρέπει να υποβάλλονται από 
όλα τα κράτη μέλη σε καθορισμένες 
προθεσμίες. Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει 
αυτούς τους λογαριασμούς και τους 
πίνακες στους χρήστες, σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες, ιδίως όσον αφορά την 
παρακολούθηση της οικονομικής 
σύγκλισης και της επίτευξης στενού 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών.

πίνακες που πρέπει να υποβάλλονται από 
όλα τα κράτη μέλη σε καθορισμένες 
προθεσμίες. Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει 
αυτούς τους λογαριασμούς και τους 
πίνακες στους χρήστες, σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες, ιδίως όσον αφορά την 
παρακολούθηση της οικονομικής 
σύγκλισης και της επίτευξης στενού 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά για τη σύνολη διαδικασία 
παρακολούθησης του ευρωπαϊκού 
συστήματος λογαριασμών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Β – Πίνακας 10 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών

TE 6a. Συνολική δαπάνη του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Β – Πίνακας 10 – σημείο 6 α – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών

P.51g - Συνολικός ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Β – Πίνακας 10 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών

D.92 6β. Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Β – Πίνακας 11 – στήλη 3 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαιρέσεις COFOG ομάδες COFOG(3)(7) Διαιρέσεις COFOG ομάδες COFOG(7)

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Β – Πίνακας 11 – στήλη 3 – σειρά 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαιρέσεις COFOG ομάδες COFOG(3)(7) Διαιρέσεις COFOG ομάδες COFOG(7)

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Β – Πίνακας 11 – στήλη 3 – σειρά 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαιρέσεις COFOG ομάδες COFOG(3)(7) Διαιρέσεις COFOG ομάδες COFOG(7)



PE460.755v02-00 6/6 AD\864296EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ECON

Γνωμοδοτική επιτροπή
   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
5.4.2011

Συντάκτης γνωμοδότησης
   Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner
27.1.2011

Εξέταση στην επιτροπή 22.3.2011

Ημερομηνία έγκρισης 12.4.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

40
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Paul 
Besset, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Tamás Deutsch, Elie Hoarau, 
Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán 
Kelly, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru 
Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, 
Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Γεώργιος 
Σταυρακάκης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Karima Delli, Richard Falbr, Marek Henryk Migalski, Elisabeth 
Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Derek 
Vaughan, Sabine Verheyen


