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RÖVID INDOKOLÁS

Az új ESA-95 (Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszere) adatszolgáltatási 
programja számára a javaslat nem teszi kötelezővé a COFOG 2 számjegyű adattovábbítási 
módszerét. E jelentős hiányosság következtében a Bizottság és általában az érdekeltek 
kevésbé lesznek képesek a közkiadások részleteinek és funkcionális szerkezetének 
elemzésére.

Ráadásul – az Eurostattal az utóbbi négy évben folytatott együttműködés és tárgyalások 
dacára – nem történt előrelépés a NUTS II. szinten megvalósuló közkiadások esetleges 
számbavételének területén sem. Nyilvánvaló, hogy ez hátráltatni fogja a Bizottságot és a többi 
érdekeltet abban, hogy elvégezzék a nemzeti szakpolitikák és különösen a közkiadások és 
közberuházások területén megnyilvánuló regionális gyakorlatok és trendek átfogó és 
megbízható elemzését.

A Bizottság javaslatának (3) preambulumbekezdése megállapítja, hogy „Valamely tagállam 
vagy régió gazdasági helyzetének elemzésére szolgáló alapvető eszközként az uniós 
polgároknak is szükségük van gazdasági számlákra”. A közpénzekre és a közkiadásokra 
vonatkozó döntések a gazdasági válság következményeképpen valószínűleg minden eddiginél 
inkább a politikai naptár legsürgősebb feladatai közé sorolódtak. Nehéz felfogni, hogy az 
európai statisztikák miért nem alkalmazkodnak a megváltozott valósághoz, és miért nem 
segítenek – további alapszintű statisztikák révén – megértetni a közpénzek helyzetét 
regionális szinten, illetve a válság rájuk gyakorolt hatásait. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
Európai Unióban az összes közkiadás több mint egyharmadának sorsáról nem központi, 
hanem alacsonyabb irányítási szinten döntenek. Némelyik tagállamban ez a hányad az 50%-ot 
is messze meghaladja. A közberuházások több mint kétharmada regionális és helyi szinten 
valósul meg.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ezzel a rendelettel létrehozott 
felülvizsgált számlák európai rendszere 
(ESA 2010) egy módszertanból és egy 
továbbítási programból áll (amely 
meghatározott határidőket ír elő a 
tagállamok által benyújtandó számlák és 
táblák esetében). A Bizottságnak – különös 

(10) Az ezzel a rendelettel létrehozott 
felülvizsgált számlák európai rendszere 
(ESA 2010) egy módszertanból és egy 
továbbítási programból áll (amely 
meghatározott határidőket ír elő a 
tagállamok által benyújtandó számlák és 
táblák esetében). A Bizottságnak – különös 
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tekintettel a gazdasági konvergencia 
figyelemmel kísérésére és a tagállamok 
gazdaságpolitikái közötti szoros 
koordináció megteremtésére – pontosan 
meghatározott napokon kell ezeket a 
számlákat és táblákat a felhasználók 
rendelkezésére bocsátania.

tekintettel a gazdasági konvergencia 
figyelemmel kísérésére és a tagállamok 
gazdaságpolitikái közötti szoros 
koordináció megteremtésére – pontosan 
meghatározott napokon kell ezeket a 
számlákat és táblákat a felhasználók 
rendelkezésére bocsátania. Az Európai 
Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell 
a számlák európai rendszerének nyomon 
követési folyamatáról.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
B melléklet – 10 tábla – 6 a tétel (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kód Változók listája

TE 6a. Összes általános 
kormányzati kiadás

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
B melléklet – 10 tábla – 6 a tétel – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kód Változók listája

P.51g - Összes bruttó állótőke-
felhalmozás általános
kormányzati szinten

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
B melléklet – 10 tábla – 6 b tétel (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kód Változók listája

D.92 6b. Beruházási 
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támogatások általános 
kormányzati szinten

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
B melléklet – 11 táblázat – 3 oszlop – 2 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

COFOG-osztályok COFOG-csoportok(3)(7) COFOG-osztályok COFOG-csoportok(7)

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
B melléklet – 11 táblázat – 3 oszlop – 23 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

COFOG-osztályok COFOG-csoportok(3)(7) COFOG-osztályok COFOG-csoportok(7)

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
B melléklet – 11 táblázat – 3 oszlop – 29 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

COFOG-osztályok COFOG-csoportok(3)(7) COFOG-osztályok COFOG-csoportok(7)
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