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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikumā par jauno EKS-95 nosūtīšanas programmu COFOG divciparu datu paziņošana 
nav noteikta par obligātu. Tam ir ievērojama negatīva ietekme uz Komisijas un ieinteresēto 
personu vispārējo spēju analizēt valsts izdevumu modeļus un funkcionālo sadalījumu.

Turklāt, neskatoties uz pēdējo četru gadu laikā īstenoto sadarbību un sarunām ar Eiropas 
Savienības Statistikas biroju, nav panākts progress attiecībā uz valsts izdevumu datu 
iespējamo apkopošanu NUTS II līmenī. Tas, protams, pasliktinās Komisijas un ieinteresēto 
personu spēju vispusīgi un uzticami analizēt valstu politikas nostādnes, jo īpaši valsts 
izdevumu un valsts ieguldījumu modeļus un tendences reģionu līmenī.

Komisijas priekšlikuma par regulu 3. apsvērumā noteikts, ka „Savienības pilsoņiem ir 
nepieciešami ekonomiskie konti kā galvenais instruments, lai analizētu dalībvalsts vai reģiona 
ekonomiku”. Ekonomiskās krīzes dēļ lēmumiem par valsts finansēm un valsts izdevumiem 
politikas programmās, iespējams, tiek pievērsta lielāka uzmanība nekā jebkad iepriekš. Ir 
grūti saprast, ka Eiropas statistika netiek pielāgota jaunajai reālajai situācijai, lai sniegtu 
papildu statistikas pamatdatus, kas nodrošinātu izpratni par valsts finanšu stāvokli reģionu 
līmenī un par krīzes ietekmi uz valsts finansēm. Nevajadzētu aizmirst, ka vairāk nekā trešdaļu 
no kopējiem valsts izdevumiem Eiropas Savienībā pārvalda valdību līmenī, nevis centralizētā 
līmenī. Dažās dalībvalstīs šis rādītājs krietni pārsniedz 50 %. Savukārt vairāk nekā divas 
trešdaļas valsts ieguldījumu tiek veiktas reģionu un vietējā līmenī.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
B pielikums – 10. tabula – 6.a postenis (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kods Mainīgo saraksts

TE 6.a Kopējie valsts izdevumi

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
B pielikums – 10. tabula – 6.a postenis – 1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kods Mainīgo saraksts

P.51g – Kopējie valsts bruto 
ieguldījumi pamatkapitālā

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
B pielikums – 10. tabula – 6.b postenis (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kods Mainīgo saraksts

D.92 6.b Valsts ieguldījumu 
dotācijas

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
B pielikums – 11. tabula – 3. kolonna – 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

COFOG nodaļas COFOG grupas(3)(7) COFOG nodaļas COFOG grupas(7)

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
B pielikums – 11. tabula – 3. kolonna – 23. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

COFOG nodaļas COFOG grupas(3)(7) COFOG nodaļas COFOG grupas(7)

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
B pielikums – 11. tabula – 3. kolonna – 29. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

COFOG nodaļas COFOG grupas(3)(7) COFOG nodaļas COFOG grupas(7)

Or. en


