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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący nowego programu transmisji danych ESA 95 nie wprowadził obowiązku 
dwucyfrowej sprawozdawczości danych COFOG. Jest to poważny brak jeśli chodzi o 
zdolność Komisji i ogółem interesariuszy do analizy systemów wydatków publicznych i ich 
podziału funkcjonalnego.

Ponadto brak jest postępów w zakresie dopuszczalnego gromadzenia danych dotyczących 
wydatków publicznych na poziomie NUTS II mimo współpracy i negocjacji z Eurostatem w 
ciągu ostatnich czterech lat. Osłabi to oczywiście zdolność Komisji i pozostałych 
interesariuszy do przeprowadzenia kompleksowej i wiarygodnej analizy krajowych strategii 
politycznych, a zwłaszcza modeli i tendencji pojawiających się w wydatkach publicznych i 
inwestycjach publicznych na szczeblu regionalnym.

W punkcie 3 preambuły wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia stwierdzono, że 
„[o]bywatele Unii potrzebują rachunków ekonomicznych jako podstawowego narzędzia do 
analizy sytuacji gospodarczej państw członkowskich lub regionów”. Decyzje dotyczące 
finansów i wydatków publicznych wysunęły się prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek 
na pierwszy plan w programach politycznych w rezultacie kryzysu gospodarczego. Trudno 
pojąć, dlaczego europejskie statystyki nie dostosowują się do tej nowej sytuacji, dostarczając 
pewnych podstawowych dodatkowych statystyk służących zrozumieniu sytuacji w finansach 
publicznych na szczeblu regionalnym i widocznych w nich skutków kryzysu. Nie 
powinniśmy zapominać, że ponad jedna trzecia ogółu wydatków publicznych w UE jest 
rozdysponowywana na szczeblu innym niż szczebel centralny. W niektórych państwach 
członkowskich odsetek ten znacznie przekracza 50 proc. tych wydatków. Natomiast jeśli 
chodzi o inwestycje publiczne, ponad dwie trzecie z nich są prowadzone na szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zmieniony europejski system 
rachunków ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem (ESA 2010) zawiera 
metodykę i program transmisji danych (w 
którym określono rachunki i tablice, które 

(10) Zmieniony europejski system 
rachunków ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem (ESA 2010) zawiera 
metodykę i program transmisji danych (w 
którym określono rachunki i tablice, które 
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wszystkie państwa członkowskie mają 
przekazywać zgodnie z ustalonymi 
terminami). Komisja powinna udostępniać 
te rachunki i tablice użytkownikom w 
precyzyjnie określonych terminach, 
zwłaszcza w odniesieniu do obserwacji 
konwergencji gospodarczej i osiągania 
ścisłej koordynacji polityki gospodarczej 
państw członkowskich.

wszystkie państwa członkowskie mają 
przekazywać zgodnie z ustalonymi 
terminami). Komisja powinna udostępniać 
te rachunki i tablice użytkownikom w 
precyzyjnie określonych terminach, 
zwłaszcza w odniesieniu do obserwacji 
konwergencji gospodarczej i osiągania 
ścisłej koordynacji polityki gospodarczej 
państw członkowskich. Parlament 
Europejski powinien być regularnie 
informowany o całym dalszym 
postępowaniu w sprawie europejskiego 
systemu rachunków.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – tabela 10 – pozycja 6 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kod Lista zmiennych

TE 6a. Wydatki sektora 
instytucji rządowych i 
samorządowych ogółem

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – tabela 10 – pozycja 6 a – tiret pierwsze (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kod Lista zmiennych

P.51g - Nakłady brutto na środki 
trwałe sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 
ogółem
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – tabela 10 – pozycja 6 b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kod Lista zmiennych

D.92 6b. Dotacje na inwestycje 
sektora instytucji 
rządowych i 
samorządowych

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – tabela 11 – kolumna 3 – wiersz 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klasyfikacja COFOG grupy COFOG(3)(7) Klasyfikacja COFOG grupy COFOG(7)

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – tabela 11 – kolumna 3 – wiersz 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klasyfikacja COFOG grupy COFOG(3)(7) Klasyfikacja COFOG grupy COFOG(7)

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – tabela 11 – kolumna 3 – wiersz 29 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klasyfikacja COFOG grupy COFOG(3)(7) Klasyfikacja COFOG grupy COFOG(7)
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