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KORTFATTAD MOTIVERING

Rapportering av COFOG-uppgifter på tvåsiffernivå har inte införts som ett obligatoriskt krav i 
förslaget till det nya ENS-95-programmet för överföring av uppgifter. Detta innebär en 
allvarlig försämring av förmågan hos kommissionen och de berörda aktörerna i allmänhet att 
analysera de offentliga utgifternas utveckling och deras funktionella fördelning.

Det har dessutom inte gjorts några framsteg när det gäller eventuell insamling av uppgifter om 
offentliga utgifter på Nuts II-nivå, trots samarbetet och förhandlingarna med Eurostat under 
de senaste fyra åren. Detta kommer naturligtvis att minska kommissionens och andra aktörers 
möjligheter att göra en omfattande och tillförlitlig analys av nationell politik, och i synnerhet 
av de offentliga utgifternas och investeringarnas utvecklingsmönster och trender på regional 
nivå.

I skäl 3 i kommissionens förslag till förordning konstateras att ”unionens medborgare behöver 
räkenskaper som underlag för att kunna analysera den ekonomiska situationen i en 
medlemsstat eller en region”. Beslut om offentliga finanser och offentliga utgifter har 
antagligen mer än tidigare placerats högst på den politiska agendan till följd av den 
ekonomiska krisen. Det är svårt att förstå att man inte anpassar den europeiska statistiken till 
denna nya verklighet genom att tillhandahålla vissa grundläggande statistiska uppgifter för att 
förstå situationen för de offentliga finanserna på regional nivå och hur de påverkats av krisen. 
Vi bör inte glömma att över en tredjedel av de offentliga utgifterna totalt i EU förvaltas på 
annan än centralregeringsnivå. I vissa medlemsstater överstiger denna andel 50 procent. När 
det gäller offentliga investeringar genomförs över två tredjedelar på regional och lokal nivå.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Det reviderade europeiska 
nationalräkenskapssystem som inrättas 
genom denna förordning (ENS 2010) 
innehåller en metoddel och ett 
leveransprogram (där det fastställs vilka 
räkenskaper och sammanställningar som 
medlemsstaterna ska lämna in enligt 
bestämda tidsfrister). Kommissionen bör 
ställa räkenskaperna och 
sammanställningarna till användarnas 

10. Det reviderade europeiska 
nationalräkenskapssystem som inrättas 
genom denna förordning (ENS 2010) 
innehåller en metoddel och ett 
leveransprogram (där det fastställs vilka 
räkenskaper och sammanställningar som 
medlemsstaterna ska lämna in enligt 
bestämda tidsfrister). Kommissionen bör 
ställa räkenskaperna och 
sammanställningarna till användarnas 
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förfogande vid givna tidpunkter, särskilt 
med hänsyn till övervakningen av den 
ekonomiska konvergensen och för att få till 
stånd en nära samordning av 
medlemsstaternas ekonomiska politik.

förfogande vid givna tidpunkter, särskilt 
med hänsyn till övervakningen av den 
ekonomiska konvergensen och för att få till 
stånd en nära samordning av 
medlemsstaternas ekonomiska politik. 
Europaparlamentet bör regelbundet få 
information om hela förfarandet för 
övervakning av det europeiska 
nationalräkenskapssystemet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kod Variabelförteckning

TE 6a. Den offentliga sektorns 
samlade utgifter

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 10 – punkt 6a – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kod Variabelförteckning

P.51g – Den offentliga sektorns 
samlade fasta 
bruttoinvesteringar

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 10 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kod Variabelförteckning

D.92 6b. Offentliga 
investeringsbidrag
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 11 – kolumn 3 – rad 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

COFOG-avdelningar COFOG-grupper(3)(7) COFOG-avdelningar COFOG-grupper(7)

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 11 – kolumn 3 – rad 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

COFOG-avdelningar COFOG-grupper(3)(7) COFOG-avdelningar COFOG-grupper(7)

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga B – tabell 11 – kolumn 3 – rad 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

COFOG-avdelningar COFOG-grupper(3)(7) COFOG-avdelningar COFOG-grupper(7)
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