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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportarea datelor la nivel de două cifre de către COFOG nu a devenit obligatorie prin 
propunerea pentru noul program de transmitere SEC 95. Aceasta este o deficiență 
considerabilă în ceea ce privește capacitatea Comisiei și a părților interesate, în general, de a 
analiza modelele de cheltuieli publice și defalcarea funcțională a acestora.

În plus, nu există niciun progres în privința posibilei colectări a datelor privind cheltuielile 
publice la nivelul NUTS II în ciuda cooperării și negocierii cu Eurostat de-a lungul ultimilor 
patru ani. Acest lucru va slăbi, desigur, capacitatea Comisiei și a altor părți interesate de a 
întreprinde o analiză completă și fiabilă a politicilor naționale și, în special, a modelelor și 
tendințelor în ceea ce privește cheltuielile publice și investițiile publice la nivel regional.

La considerentul (3) din propunerea de regulament prezentată de Comisie se afirmă că 
„Cetățenii Uniunii au nevoie de conturi economice, ca instrument de bază pentru analizarea 
situației economice a unui stat membru sau a unei regiuni.” Ca urmare a crizei economice, 
deciziile privind finanțele publice și cheltuielile publice au ajuns, probabil, mai mult ca 
niciodată în prim-planul agendei politice. Este greu de înțeles că statisticile europene nu se 
adaptează la această nouă realitate prin furnizarea unor statistici de bază suplimentare pentru a 
înțelege situația finanțelor publice la nivel regional și efectele crizei asupra lor. Nu trebuie să 
uităm că mai mult de o treime din cheltuielile publice totale din UE sunt gestionate la alte 
niveluri de guvernare decât cel central. Această proporție depășește cu mult 50% în unele 
state membre. În ceea ce privește investițiile publice, peste două treimi sunt la nivel regional 
și local.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sistemul european de conturi revizuit 
instituit prin prezentul regulament (SEC 
2010) include o metodologie și un program 
de transmitere (care definește conturile și 
tabelele care trebuie furnizate de toate 
statele membre în conformitate cu 
termenele specificate). Comisia ar trebui să 
pună aceste conturi și tabele la dispoziția 
utilizatorilor la date precise, în special în 

(10) Sistemul european de conturi revizuit 
instituit prin prezentul regulament (SEC 
2010) include o metodologie și un program 
de transmitere (care definește conturile și 
tabelele care trebuie furnizate de toate 
statele membre în conformitate cu 
termenele specificate). Comisia ar trebui să 
pună aceste conturi și tabele la dispoziția 
utilizatorilor la date precise, în special în 
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ceea ce privește monitorizarea 
convergenței economice și realizarea unei 
strânse coordonări a politicilor economice 
ale statelor membre.

ceea ce privește monitorizarea 
convergenței economice și realizarea unei 
strânse coordonări a politicilor economice 
ale statelor membre. Parlamentul 
European ar trebui informat periodic în 
legătură cu orice procedură de 
monitorizare a Sistemului european de 
conturi.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 10 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cod Lista variabilelor

TE 6a. Cheltuieli totale ale 
administrațiilor publice

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 10 – punctul 6a – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cod Lista variabilelor

P.51g - Formare brută totală de 
capital fix a administrațiilor 
publice

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 10 – punctul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cod Lista variabilelor

D.92 6b. Granturile pentru 
investiții ale 
administrațiilor publice
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 11 – coloana 3 – rândul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diviziuni COFOG grupuri COFOG(3)(7) Diviziuni COFOG grupuri COFOG (7)

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 11 – coloana 3 – rândul 23 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diviziuni COFOG grupuri COFOG(3)(7) Diviziuni COFOG grupuri COFOG(7)

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Anexa B – tabelul 11 – coloana 3 – rândul 29 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diviziuni COFOG grupuri COFOG(3)(7) Diviziuni COFOG grupuri COFOG(7)
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