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Изменение 24
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Комисията следва да участва в 
мониторинга на икономиките на 
държавите-членки и ИПС и по-
конкретно да докладва редовно на 
Съвета за напредъка, осъществен от 
държавите-членки при изпълнението на 
техните задължения съгласно ИПС.

(2) Комисията следва да участва в 
мониторинга на икономиките на 
държавите-членки и на регионите на 
държавите членки, и ИПС и следва по-
конкретно да докладва редовно на 
Съвета за напредъка, осъществен от 
държавите-членки и от регионите на 
държавите членки, които имат 
фискални и законодателни 
правомощия, при изпълнението на 
техните задължения съгласно ИПС

Or. en

Изменение 25
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията следва да използва 
агрегати на националните сметки за 
административните цели на Съюза и по-
конкретно — за бюджетните 
изчисления.

(4) Комисията следва да използва 
агрегати на националните и 
регионалните сметки за 
административните цели на Съюза и по-
конкретно — за бюджетните 
изчисления.

Or. en

Изменение 26
Elena Băsescu
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Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a) За целите на създаване на 
икономически сметки за околната 
среда като сателитни сметки към 
ESA 95, Регламент (ЕС) № 691/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 юли 2011 година относно 
европейските икономически сметки 
за околната среда създаде обща рамка 
за събирането, съставянето, 
предаването и оценката на 
европейските икономически сметки 
за околната среда1. 
________________
1 ОВ L 192, 22.7.2011, стр. 1.

Or. ro

Изменение 27
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) По отношение на сметките за 
околната среда и социалната политика 
следва да бъде обърнато внимание на
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 
20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП. Измерване на напредъка в свят на 
промени“. По тази причина може да се 
окажат необходими допълнителни 
методологически проучвания и 
проверки на данните.

(9) По отношение на сметките за 
околната среда и социалната политика 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 
20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП. Измерване на напредъка в свят на 
промени“следва изцяло да бъде взето 
предвид. Може да се окажат 
необходими допълнителни 
методологически проучвания и 
проверки на данните, но съществуват 
достатъчни доказателства за 
необходимостта и съществуват 
налични инструменти за 
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предприемане на бързи действия за 
преодоляване на недостатъците на 
концепцията на БВП. До юли 2013 г. 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
актуализирано съобщение относно 
„Отвъд БВП“, заедно с план за 
действие, насочен към конкретни 
законодателни предложения, които 
да бъдат направени до юли 2014 г.

Or. en

Изменение 28
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) По отношение на сметките за 
околната среда и социалната политика 
следва да бъде обърнато внимание на 
Съобщението на Комисията до
Европейския парламент и до Съвета от 
20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП. Измерване на напредъка в свят на 
промени“. По тази причина може да се 
окажат необходими допълнителни 
методологически проучвания и 
проверки на данните.

(9) По отношение на сметките за 
околната среда и социалната политика 
следва също така да бъде обърнато 
внимание на Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент и 
до Съвета от 20 август 2009 г., 
озаглавено „Отвъд БВП. Измерване на 
напредъка в свят на промени“. По тази 
причина може да се окажат необходими 
допълнителни методологически 
проучвания и проверки на данните.

Or. ro

Изменение 29
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) По отношение на сметките за (9) По отношение на сметките за 
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околната среда и социалната политика 
следва да бъде обърнато внимание на 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 
20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП. Измерване на напредъка в свят на 
промени“. По тази причина може да 
се окажат необходими допълнителни 
методологически проучвания и 
проверки на данните.

околната среда и социалната политика 
следва да бъде обърнато внимание на 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 
20 август 2009 г., озаглавено „Отвъд 
БВП. Измерване на напредъка в свят на 
промени“. Необходими са 
допълнителни методологически 
проучвания и проверки на данните, по-
специално за да бъдат отчетени по-
добре промените в 
производителността в държавния 
сектор, чрез интегриране на 
сметките за околна среда с 
икономическите сметки и 
разширяването им чрез добавяне на 
сметки относно социални аспекти. 

Or. en

Изменение 30
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Следва да се проучи използването 
на нови и автоматизирани методи на 
събиране в реално време.

Or. en

Изменение 31
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с Регламент (EО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 

(12) В съответствие с Регламент (EО) № 
1059/2003 на Европейския парламент и 
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на Съвета от 26 май 2003 г. за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS)[7] за цялата 
статистическа информация, която 
държавите-членки предават на 
Комисията и която е с разбивка по 
териториални единици, трябва да се 
използва класификацията NUTS. По 
тази причина, за да се получава 
съпоставима регионална статистика, 
териториалните единици следва да 
бъдат определени в съответствие с 
класификацията NUTS.

на Съвета от 26 май 2003 г. за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS)[7] за цялата 
статистическа информация, която 
държавите-членки предават на 
Комисията и която е с разбивка по 
териториални единици, трябва да се 
използва класификацията NUTS. По 
тази причина, за да се получава 
съпоставима регионална статистика, 
териториалните единици следва да 
бъдат определени в съответствие с 
класификацията NUTS.
Класификацията NUTS трябва да 
бъде актуализирана преди влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Значението на регионалните 
сметки в държавите членки с 
автономни или регионални 
правителства е признато, както и 
необходимостта от увеличаване на 
прозрачността на регионално 
равнище. Следва да бъдат проведени 
допълнителни проучвания по 
осъществимостта на данни, които се 
събират от Евростат на равнище 
NUTS 2, посредством подробен анализ 
на разходите и ползите.

Or. en
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Изменение 33
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) С цел гарантиране и повишаване 
на прозрачността на държавните 
сметки, мониторингът на ЕС следва 
да стане по-ефективен, не на 
последно място, за да могат да се 
създадат нови инструменти за 
справяне с кризата с дълга.

Or. it

Изменение 34
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Беше създадена работна група, за да 
разгледа допълнително въпроса за 
третирането на косвено измерените 
услуги на финансовите посредници 
(наричани по-нататък „FISIM“) в 
националните сметки. Предвид 
заключенията на работната група е 
възможно да се окаже необходимо да се 
измени методологията за изчислението 
и разпределението на FISIM чрез 
делегиран акт преди края на 2012 г., за 
да се получават по-надеждни резултати.

(13) Беше създадена работна група, за да 
разгледа допълнително въпроса за 
третирането на косвено измерените 
услуги на финансовите посредници 
(наричани по-нататък „FISIM“) в 
националните и регионалните сметки. 
Предвид заключенията на работната 
група е възможно да се окаже 
необходимо да се измени методологията 
за изчислението и разпределението на 
FISIM чрез делегиран акт преди края на 
2012 г., за да се получават по-надеждни 
резултати.

Or. en

Изменение 35
Philippe Lamberts
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Беше създадена работна група, за да 
разгледа допълнително въпроса за 
третирането на косвено измерените 
услуги на финансовите посредници 
(наричани по-нататък „FISIM“) в 
националните сметки. Предвид 
заключенията на работната група е
възможно да се окаже необходимо да 
се измени методологията за 
изчислението и разпределението на 
FISIM чрез делегиран акт преди края на 
2012 г., за да се получават по-надеждни 
резултати.

(13) Беше създадена работна група, за да 
разгледа допълнително въпроса за 
третирането на косвено измерените 
услуги на финансовите посредници 
(наричани по-нататък „FISIM“) в 
националните сметки. Предвид 
заключенията на работната група е
необходимо да се измени методологията 
за изчислението и разпределението на 
FISIM посредством включването на 
приспособен към риска метод, който 
по подходящ начин отразява 
очакваната бъдеща стойност на 
реализиран риск чрез делегиран акт 
преди края на 2012 г., за да се получават 
по-надеждни резултати.

Or. en

Обосновка

Понастоящем се счита, че финансовите институции произвеждат стойност чрез 
задържане на рискови активи, които ще имат по-висока възвращаемост. Този доход 
се счита за добавена стойност дори и просто да представлява очакваната бъдеща 
стойност на рисковете. Оттук следва необходимостта приспособяването на риска, 
основано на очакваната бъдеща стойност на РЕАЛИЗИРАН риск, да покаже 
РЕАЛНИЯ пряк принос към БВП.

Изменение 36
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Сегашното правило, че 
предприятията от държавния 
сектор се считат за „частна 



PE480.612v01-00 10/25 AM\889739BG.doc

BG

собственост“, ако получават повече 
от 50% от стойността си от 
продажби, може да доведе до неточни 
и непредставителни статистически 
данни от правителствата. 
Следователно този праг следва да 
бъде променен на 100%, за да се 
избегне променлива статистическа 
информация, големи различия в 
докладването за държавен дълг или 
дефицит и манипулиране на данни.

Or. en

Изменение 37
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност са с характер на инвестиции и 
следва да се записват като образуване на 
основен капитал. Същевременно, когато 
се прецени, че нивото на надеждност на 
данните е достатъчно високо след 
проверка, основана на разработването 
на допълнителни таблици, чрез 
делегиран акт е необходимо да се 
уточни форматът на данните, които 
трябва да се записват като образуване на 
основен капитал.

(14) Разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност, при условие че се използват 
за предоставяне или производство на 
стопански блага, са с характер на 
инвестиции и следва да се записват като 
образуване на основен капитал. 
Същевременно, когато се прецени, че 
нивото на надеждност на данните е 
достатъчно високо след проверка, 
основана на разработването на 
допълнителни таблици, чрез делегиран 
акт е необходимо да се уточни форматът 
на данните, които трябва да се записват 
като образуване на основен капитал.

Or. de

Изменение 38
Thomas Händel
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Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Разходите на държавите членки 
за оръжие по своя характер не са 
инвестиция в класическия смисъл и 
поради това следва да не бъдат 
записвани като образуване на основен 
капитал, а следва да продължат да 
бъдат записвани като обикновени 
оперативни разходи.

Or. de

Обосновка

Записването на разходите за оръжие изцяло като образуване на основен капитал е не 
само силно подозрително от етична гледна точка, но и би представлявало 
статистически стимул за инвестиране на големи суми публични средства в оръжие с 
цел увеличаване на БВП. При сегашните стойности на разходите за оръжие тази 
промяна би означавала повишаване на БВП с между 0,1% (Унгария) и 1% (България).
Този подход би противоречал на мирното развитие на ЕС.

Изменение 39
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се продължат
проучванията и работата, по-
конкретно по отношение на въпроси не 
само във връзка с БВП, но и с „Европа 
2020“, с което ще се цели разработване 
на по-всеобхватен подход за преценка 
на благосъстоянието и напредъка, за да 
се насърчава развитието на 
интелигентна, устойчива и 
приобщаваща икономика. Тези
проучвания и работа ще подпомогнат 
както по-нататъшно подобрение на 

(15) Необходимо е да се проведат
проучванията и да се действа бързо, по-
конкретно по отношение на въпроси не 
само във връзка с БВП, но и с „Европа 
2020“, с което ще се цели разработване 
на по-всеобхватен подход за преценка 
на благосъстоянието и напредъка, за да 
се насърчава развитието на 
интелигентна, устойчива и 
приобщаваща икономика, като 
напълно се отчитат външните 
последици за околната среда и се 
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наличието, предаването и качеството на 
данните, така и усъвършенстване на 
методологиите, с което да се отговори 
на бъдещото развитие.

работи в посока на преодоляването 
им. Подобни проучвания и работа ще 
подпомогнат както по-нататъшно 
подобрение на наличието, предаването и 
качеството на данните, така и 
усъвършенстване на методологиите, с 
което да се отговори на бъдещото 
развитие. Данните за националните и 
регионалните сметки следва да се 
разглеждат като елемент, насочен 
към осъществяването на тези цели.

Or. en

Изменение 40
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е да се продължат 
проучванията и работата, по-конкретно 
по отношение на въпроси не само във 
връзка с БВП, но и с „Европа 2020“, с 
което ще се цели разработване на по-
всеобхватен подход за преценка на 
благосъстоянието и напредъка, за да се 
насърчава развитието на интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика. 
Тези проучвания и работа ще 
подпомогнат както по-нататъшно 
подобрение на наличието, предаването и 
качеството на данните, така и 
усъвършенстване на методологиите, с 
което да се отговори на бъдещото 
развитие.

(15) Необходимо е да се продължат 
проучванията и работата, по-конкретно 
по отношение на въпроси не само във 
връзка с БВП, но и с „Европа 2020“, с 
което ще се цели разработване на по-
всеобхватен подход за преценка на 
благосъстоянието и напредъка, за да се 
насърчава развитието на интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика, 
отчитаща екологичните и 
социалните съображения. Тези 
проучвания и работа ще подпомогнат 
както по-нататъшно подобрение на 
наличието, предаването и качеството на 
данните, така и усъвършенстване на 
методологиите, с което да се отговори 
на бъдещото развитие. Данните за 
националните и регионалните 
сметки следва да се разглеждат като 
елемент, насочен към 
осъществяването на тези цели.

Or. en



AM\889739BG.doc 13/25 PE480.612v01-00

BG

Изменение 41
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Рамката за анализ и политика в 
Приложение А включва взаимна 
зависимост между регионите в 
анализа на взаимната зависимост 
между икономиките на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 42
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Приложение А включва: 
регионално териториално 
разпределение на разходите на 
централното държавно управление; 
данни относно регионални фискални 
дисбаланси (като се използва 
методът на паричен поток) за 
регионите от нива NUTS 1 и 2 с 
фискални и законодателни 
правомощия, и регионални данни 
относно съотношението между 
държавния и частния капитал.

Or. en

Изменение 43
Edward Scicluna
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като прилагането на настоящия 
регламент може да наложи основно 
адаптиране на националните 
статистически системи, Комисията 
може да предоставя дерогации на 
държавите-членки.

(17) Тъй като прилагането на настоящия 
регламент може да наложи основно 
адаптиране на националните 
статистически системи, Комисията 
следва да предостави необходимите 
ресурси и експертен опит, за да 
подпомогне държавите членки, които 
имат недостатъчни налични ресурси 
или имат сериозни методологични 
пречки за преодоляване. Комисията 
може да предоставя дерогации на 
държавите членки. При все това 
подобни дерогации следва да бъдат 
временни и да подлежат на редовно 
преразглеждане.

Or. en

Изменение 44
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като прилагането на настоящия 
регламент може да наложи основно 
адаптиране на националните 
статистически системи, Комисията 
може да предоставя дерогации на 
държавите-членки.

(17) Тъй като прилагането на настоящия 
регламент може да наложи основно 
адаптиране на националните 
статистически системи, Комисията 
може да предоставя дерогации на 
държавите-членки; такива дерогации 
ще се прилагат само за държави 
членки, в които бюджетът не може 
да си позволи подобно адаптиране. 

Or. en
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Изменение 45
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) методология (приложение А) за 
общите стандарти, определения, 
класификации и счетоводни правила, 
които да се използват за изготвянето на 
съпоставима база на сметките и 
таблиците за целите на Съюза, както и 
на резултатите съгласно член 3;

a) методология (приложение А) за 
общите стандарти, определения, 
класификации и счетоводни правила, 
които да се използват за изготвянето на 
съпоставима база на сметките и 
таблиците за целите на Съюза, както и 
на резултатите съгласно член 3;
Комисията изменя приложение А с 
цел въвеждане на необходимите 
допълнителни изисквания и фактори 
за икономически анализ.

Or. en

Изменение 46
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 7, 8 и 9 
Комисията може да приема изменения в 
методологията на ESA 2010, които са 
предназначени за уточняване и 
подобряване на нейното съдържание, 
при условие че те не променят нейните 
основни концепции, не изискват 
допълнителни ресурси за прилагането 
им и не водят до повишаване на 
собствените ресурси.

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 7, 8 и 9 
Комисията може да приема изменения в 
методологията на ESA 2010, които са 
предназначени за уточняване и 
подобряване на нейното съдържание, 
при условие че те не променят нейните 
основни концепции, не изискват 
допълнителни ресурси за прилагането 
им и не водят до повишаване на 
собствените ресурси. Комисията 
работи в тясно сътрудничество с 
Европейската централна банка при 
изготвянето на проектите на 
делегирани актове.
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Or. lt

Изменение 47
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При съмнение относно правилното 
прилагане на счетоводните правила от 
ESA 2010 съответната държава-членка 
иска разяснения от Комисията 
(Евростат). Комисията (Евростат) 
веднага разглежда въпроса и съобщава 
решението си във връзка с исканото 
разяснение на съответната държава-
членка.

3. При несигурност относно 
правилното прилагане на счетоводните 
правила от ESA 2010 съответната 
държава-членка иска разяснения от 
Комисията (Евростат). Комисията 
(Евростат) веднага разглежда искането
и незабавно съобщава решението си във 
връзка с исканото разяснение на 
съответната държава-членка.

Or. ro

Изменение 48
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки извършват 
изчислението и разпределението на 
косвено измерените услуги на 
финансовите посредници (FISIM) в 
националните сметки в съответствие с 
методологията, описана в приложение 
А. Преди края на 2012 г. Комисията 
може да установи чрез делегирани 
актове в съответствие с членове 7, 8 и 9 
методология за изчисляването и 
разпределението на FISIM.

4. Държавите-членки извършват 
изчислението и разпределението на 
косвено измерените услуги на 
финансовите посредници (FISIM) в 
националните сметки в съответствие с 
методологията, описана в приложение 
А. Преди края на 2012 г. Комисията 
установява чрез делегирани актове в 
съответствие с членове 7, 8 и 9 
методология за изчисляването и 
разпределението на FISIM, включваща 
приспособен към риска метод, който 
по подходящ начин отразява 
очакваната бъдеща стойност на 
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реализиран риск.

Or. en

Обосновка

Понастоящем се счита, че финансовите институции произвеждат стойност чрез 
задържане на рискови активи, които ще имат по-висока възвращаемост. Този доход 
се счита за добавена стойност дори и просто да представлява очакваната бъдеща 
стойност на рисковете. Оттук следва необходимостта приспособяването на риска, 
основано на очакваната бъдеща стойност на РЕАЛИЗИРАН риск, да покаже 
РЕАЛНИЯ пряк принос към БВП.

Изменение 49
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки извършват 
изчислението и разпределението на 
косвено измерените услуги на 
финансовите посредници (FISIM) в 
националните сметки в съответствие с 
методологията, описана в приложение 
А. Преди края на 2012 г. Комисията 
може да установи чрез делегирани 
актове в съответствие с членове 7, 8 и 9 
методология за изчисляването и 
разпределението на FISIM.

4. Държавите-членки извършват 
изчислението и разпределението на 
косвено измерените услуги на 
финансовите посредници (FISIM) в 
националните и регионалните сметки в 
съответствие с методологията, описана 
в приложение А. Преди края на 2012 г. 
Комисията може да установи чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 7, 8 и 9 методология за 
изчисляването и разпределението на 
FISIM.

Or. en

Изменение 50
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разходите за научноизследователска и 
развойна дейност се записват от 
държавите-членки като образуване на 
основен капитал. Комисията може да 
приема делегирани актове в 
съответствие с членове 7, 8 и 9, за да 
гарантира надеждността на данните, 
които трябва да се записват като 
образуване на основен капитал. В 
делегираните актове се уточнява 
форматът на тези данни.

5. Разходите за научноизследователска и 
развойна дейност, при условие че се 
използват за предоставяне или
производство на активи, се записват 
от държавите-членки като образуване на 
основен капитал. Комисията може да 
приема делегирани актове в 
съответствие с членове 7, 8 и 9, за да 
гарантира надеждността на данните, 
които трябва да се записват като 
образуване на основен капитал. В 
делегираните актове се уточнява 
форматът на тези данни.

Or. de

Изменение 51
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Разходите на държавите членки 
за оръжие се записват като 
обикновени оперативни разходи.

Or. de

Обосновка

Die vollständige Verbuchung von Rüstungsausgaben als Anlageinvestitionen ist nicht nur 
ethisch äußerst fragwürdig, sie würde auch einen statistischen Anreiz bieten, zur Erhöhung 
des BIP massiv öffentliche Gelder in die Rüstung zu investieren. Bei den derzeitigen 
Rüstungsausgaben würde diese Änderung eine Anhebung des BIP zwischen 0.1 % (Ungarn) 
und 1 % (Bulgarien), im EU-Schnitt 0.4 % bedeuten. Dieser Ansatz widerspräche einer 
friedlichen Entwicklung der EU. Daher sind Ausgaben für Rüstungsgüter der Mitgliedstaaten 
von ihrer Beschaffenheit her keine Investitionen im klassischen Sinn und sollten daher nicht 
als Anlageinvestitionen, sondern weiter wie bisher als normaler Betriebsaufwand gebucht 
werden.
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Изменение 52
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост и за да се 
гарантира спазване на настоящия 
регламент, Комисията следва да 
предостави необходимите ресурси и 
експертен опит, за да подпомогне 
държавите членки, които имат 
недостатъчни налични ресурси или 
имат сериозни методологични пречки 
за преодоляване. 

Or. en

Изменение 53
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията предоставя временна 
дерогация съгласно параграф 1 
единствено в случаи, когато има 
очевидно недостатъчни средства или 
сериозни методологически пречки. 
Дерогацията се предоставя 
единствено за период, който е 
достатъчен да даде възможност на 
държавата членка да преодолее 
пречките, свързани със средства или 
методология. Комисията предоставя 
необходимите ресурси и експертен 
опит, за да подпомогне държавите 
членки. Комисията не предоставя 
дерогация, ако това би се отразило 
прекомерно на точността на
обобщените данни. Делът на БВП на 
дадената държава членка в Съюза или 
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в евро-зоната не представлява 
основание за предоставяне на 
дерогация.

Or. en

Изменение 54
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Делегираните актове не се 
използват по отношение на 
статистическата информация, 
изготвена във връзка с прилагането на 
процедурата при прекомерен дефицит 
или процедурите при 
макроикономически дисбаланс.

Or. en

Изменение 55
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инициатива на Европейския 
парламент или Съвета този срок се 
удължава с два месеца.

По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок се 
удължава с още два месеца;

Or. ro

Изменение 56
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
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Приложение А – глава 1 – точка 1.18 – буква б – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ролята на държавното управление и 
състоянието на финансите му;

(2) ролята на държавното управление и 
състоянието на финансите му за целите 
на анализа на приходите, разходите и 
задлъжнялостта на национално и 
регионално равнище на ниво NUTS 2;

Or. it

Изменение 57
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение A – глава 1 – точка 1.18 – параграф б – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) регионално териториално 
разпределение на разходите на 
централното държавно управление;

Or. en

Изменение 58
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение A – глава 1 – точка 1.18 – параграф б – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) регионални данни относно 
съотношението между държавния и 
частния дялов капитал;

Or. en

Изменение 59
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Приложение A – глава 1 – точка 1.18 – параграф г – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) анализ на взаимозависимостта между 
икономиките на ЕС;

(2) анализ на взаимозависимостта между 
икономиките на ЕС, като се вземат 
предвид държавите членки и 
регионите им, особено когато тези 
региони имат фискални и 
законодателни правомощия;

Or. en

Изменение 60
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Приложение A – глава 1 – точка 1.18 – параграф г – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) данни относно регионални 
фискални дисбаланси (като се 
използва методът на паричен поток) 
за регионите от нива NUTS 1 и 2 с 
фискални и законодателни 
правомощия.

Or. en

Изменение 61
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Приложение A – глава 13 – точка 13.04 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалните сметки се състоят от 
същия набор от сметки като 
националните сметки. По този начин те 
представят регионалните икономически 

Регионалните сметки се състоят от 
същия набор от сметки като 
националните сметки. По този начин те 
представят регионалните икономически 
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структури, развитие и разлики. 
Проблемите с понятията и измерването 
водят до набор от сметки за региони, 
чиито обхват и степен на подробност са 
по-ограничени от националните сметки.

структури, развитие и разлики.
Проблемите с понятията и измерването 
водят до набор от сметки за региони, 
чиито обхват и степен на подробност са 
по-ограничени от националните сметки. 
С оглед на мащаба на публичните 
разходи на регионално равнище, за 
регионите на ниво NUTS 2 трябва да 
бъдат предоставени изчерпателни 
данни за разходите, за да се 
гарантира по-голяма прозрачност при 
използването на публични средства. 

Or. it

Изменение 62
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Приложение A – глава 13 – точка 13.08

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регионалните сметки могат да бъдат 
съставени въз основа както на 
регионални данни, които се събират 
пряко, така и на национални данни с 
регионални разбивки, основани на 
допускания. Колкото по-пълни са пряко 
събираните данни, толкова по-малка е 
ролята на допусканията. Липсата на 
достатъчно пълна, навременна и 
надеждна регионална информация 
изисква да се правят допускания при 
съставянето на регионалните сметки. 
Това означава, че в регионалните сметки 
не са непременно отразени някои 
разлики между регионите.

Регионалните сметки могат да бъдат 
съставени въз основа както на 
регионални данни, които се събират 
пряко, когато се прилагат специални 
изключения, така и на национални 
данни с регионални разбивки, основани 
на допускания. Колкото по-пълни са 
пряко събираните данни, толкова по-
малка е ролята на допусканията. 
Липсата на достатъчно пълна, 
навременна и надеждна регионална 
информация изисква да се правят 
допускания при съставянето на 
регионалните сметки. Това означава, че 
в регионалните сметки не са 
непременно отразени някои разлики 
между регионите.

Or. it
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Изменение 63
Vicky Ford

Предложение за регламент
Приложение Б – таблица 1 – ред 2, 801, 27 и 28

Текст, предложен от Комисията

2 Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ —
годишни данни 3/9 От 1995 г. 

нататък

801 Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни 85 дни

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

27 Финансови сметки на сектор „Държавно управление“ —
тримесечни данни 85 дни

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

28 Държавен дълг — тримесечни данни 3

От първото 
тримесечие 
на 2000 г. 
нататък

Изменение

2 Основни агрегати на сектор „Държавно управление“ —
годишни данни

3/9 или 85 дни и 82 дни 
от 2017 г. поне за 

държави-членки на 
еврозоната

От 1995 г. 
нататък

801 Нефинансови сметки по сектори — тримесечни данни
85 дни и 82 дни от 2017 
г. поне за държавите-
членки от еврозоната.

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

27 Финансови сметки на сектор „Държавно управление“ —
тримесечни данни

85 дни и 82 дни от 2017 
г. поне за държавите-
членки от еврозоната.

От първото 
тримесечие 
на 1999 г. 
нататък

28 Държавен дълг — тримесечни данни

3 или 85 дни и 82 дни 
от 2017 г. поне за 

държави-членки на 
еврозоната

От първото 
тримесечие 
на 2000 г. 
нататък

Or. en

Обосновка

ЕЦБ поиска по-кратък срок на време за получаване на информация от заседанията на 
управителите на ЕЦБ. Но скъсяването на сроковете за подобни статистически данни 
може да компрометира качеството на информацията, особено ако иначе е изготвена 
по интегриран начин. Също така би имало съществени допълнителни тежест, 
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свързана с разходите, за да се даде възможност предоставянето на основни данни.
Тъй като ЕЦБ се нуждае от тази информация единствено за държавите от 
еврозоната, срокът за докладване за останалите държави членки следва да остане, 
докато ползите от по-ранно докладване в сравнение с намалената надеждност и 
увеличените разходи за съответствие бъдат оценени по-добре. 


