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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl naujos Europos sąskaitų sistemos duomenų perdavimo programos ESS-95 
(angl. ESA-95) duomenų pateikimas dviem skaitmenimis pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) nėra privalomas. Tai svarbus trūkumas, nes Komisijai ir kitiems 
suinteresuotiems subjektams neužtikrinama galimybės analizuoti viešųjų išlaidų dėsningumus 
ir jų paskirstymą pagal funkcijas.

Be to, nepaisant bendradarbiavimo ir derybų su Eurostatu pastaraisiais ketveriais metais, 
nepadaryta pažangos galimo duomenų apie viešąsias išlaidas NUTS II lygmeniu rinkimo 
srityje. Tai be abejonės susilpnins Komisijos ir kitų suinteresuotų subjektų gebėjimą atlikti 
išsamią ir patikimą nacionalinės politikos, ypač viešųjų išlaidų ir valstybės investicijų 
dėsningumų ir tendencijų regioniniu lygmeniu, analizę.

Komisijos pasiūlymo dėl reglamento 3 konstatuojamoje dalyje teigiama, kad „Sąjungos 
piliečiams reikia ekonominių sąskaitų, kad jie galėtų nagrinėti bet kurios valstybės narės ar 
regiono ekonominę padėtį.“ Dėl ekonomikos krizės viešieji finansai ir sprendimai dėl viešųjų 
išlaidų labiau nei bet kada iki šiol yra politinės darbotvarkės dėmesio centre. Sunku suprasti, 
kodėl Europos statistika nepritaikoma prie šių naujų sąlygų ir nepateikiama tam tikrų 
pagrindinių statistinių duomenų, kurie padėtų suprasti viešųjų finansų padėtį regionų 
lygmeniu ir krizės poveikį jiems. Reikėtų nepamiršti, kad daugiau kaip trečdalis visų viešųjų 
išlaidų ES yra tvarkoma vyriausybės, o ne centriniu lygmeniu. Ši dalis kai kuriose valstybėse 
narėse viršija 50 proc. Kalbant apie valstybės investicijas, daugiau negu dvi trečiosios visų 
investicijų vykdoma regionų ir vietos lygmenimis.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šiuo reglamentu nustatytoje 
atnaujintoje Europos sąskaitų sistemoje 
(2010 m. ESS) pateikiama metodinė dalis 
ir duomenų perdavimo programa (kurioje 
nurodytos visų valstybių narių laikantis 
nustatytų terminų teiktinos sąskaitos ir 
lentelės). Komisija turėtų sudaryti sąlygas 
naudotojams tiksliai nustatytomis datomis 
susipažinti su šiomis sąskaitomis ir 
lentelėmis, visų pirma duomenimis, 

(10) Šiuo reglamentu nustatytoje 
atnaujintoje Europos sąskaitų sistemoje 
(2010 m. ESS) pateikiama metodinė dalis 
ir duomenų perdavimo programa (kurioje 
nurodytos visų valstybių narių laikantis 
nustatytų terminų teiktinos sąskaitos ir 
lentelės). Komisija turėtų sudaryti sąlygas 
naudotojams tiksliai nustatytomis datomis 
susipažinti su šiomis sąskaitomis ir 
lentelėmis, visų pirma duomenimis, 
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būtinais ekonominei konvergencijai stebėti 
ir glaudžiam valstybių narių ekonomikos 
politikos koordinavimui užtikrinti.

būtinais ekonominei konvergencijai stebėti 
ir glaudžiam valstybių narių ekonomikos 
politikos koordinavimui užtikrinti.
Europos Parlamentas turėtų būti 
reguliariai informuojamas apie visas 
tolesnes su Europos sąskaitų sistema 
susijusias procedūras.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 10 lentelės 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kodas Kintamųjų sąrašas

TE 6a. Iš viso valdžios 
sektoriaus išlaidos

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 10 lentelės 6 a punkto 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kodas Kintamųjų sąrašas

P.51g - Iš viso valdžios sektoriaus 
pagrindinio kapitalo 
formavimas

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 10 lentelės 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kodas Kintamųjų sąrašas

D.92 6b. Valdžios sektoriaus 
investicijų dotacijos
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 2 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes 
(3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes 
(7)

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 23 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes
(3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes 
(7)

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
B priedo 11 lentelės 3 stulpelio 29 eilutė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes 
(3)(7)

Suskirstymas pagal valdymo funkcijų 
klasifikatorių (COFOG) į COFOG grupes 
(7)
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