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Pozměňovací návrh 24
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise by se měla podílet na sledování 
národních hospodářství členských států 
a HMU a mimo jiné podávat Radě 
pravidelné zprávy o pokroku, kterého 
členské státy při plnění svých závazků 
v rámci HMU dosáhly.

(2) Komise by se měla podílet na sledování 
národních hospodářství členských států
a regionů členských států a HMU a mimo 
jiné podávat Radě pravidelné zprávy 
o pokroku, kterého členské státy a regiony 
členských států s fiskálními 
a legislativními pravomocemi při plnění 
svých závazků v rámci HMU dosáhly.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise by měla používat souhrnné 
ukazatele národních účtů 
pro administrativní účely Unie, a zejména 
pro rozpočtové výpočty.

(4) Komise by měla používat souhrnné 
ukazatele národních a regionálních účtů 
pro administrativní účely Unie, a zejména 
pro rozpočtové výpočty.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)



PE480.612v01-00 4/22 AM\889739CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S cílem ustavit environmentální 
hospodářské účty jako satelitní účty 
systému ESA 95 zavedlo nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
691/2011 ze dne 6. července 2011 
o evropských environmentálních 
hospodářských účtech společný rámec pro 
sběr, sestavování, přenos a vyhodnocování 
evropských environmentálních 
hospodářských účtů1.   
________________
1 Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1.

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V případě environmentálních 
a sociálních účtů by se měla věnovat 
pozornost sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 
nazvanému „Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě“. Proto 
mohou být zapotřebí další metodické 
studie a testy údajů.

(9) V případě environmentálních 
a sociálních účtů by mělo být plně bráno 
v potaz sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 
nazvanému „Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě“. Mohou být 
zapotřebí další metodické studie a testy 
údajů, ale pouze v případě, že existují 
dostatečné důkazy o tom, že to je 
zapotřebí, a jsou k dispozici nástroje 
umožňující rychlou nápravu nedostatků 
konceptu HDP.  Do července roku 2013 
by Komise měla předložit Evropskému 
parlamentu a Radě aktualizované sdělení 
„Překročit HDP – Měření pokroku 
v měnícím se světě“ spolu s akčním 
plánem zaměřeným na konkrétní 
legislativní návrhy, které je třeba předložit 
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do července roku 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V případě environmentálních 
a sociálních účtů by se měla věnovat 
pozornost sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 
nazvanému „Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě“. Proto mohou 
být zapotřebí další metodické studie a testy 
údajů.

(9) V případě environmentálních 
a sociálních účtů by se měla věnovat 
pozornost také sdělení Komise 
Evropskému parlamentu a Radě ze dne 
20. srpna 2009 nazvanému „Překročit HDP 
– Měření pokroku v měnícím se světě“. 
Proto mohou být zapotřebí další metodické 
studie a testy údajů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V případě environmentálních 
a sociálních účtů by se měla věnovat 
pozornost sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 
nazvanému „Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě“. Proto 
mohou být zapotřebí další metodické 
studie a testy údajů.

(9) V případě environmentálních 
a sociálních účtů by se měla věnovat 
pozornost sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě ze dne 20. srpna 2009 
nazvanému „Překročit HDP – Měření 
pokroku v měnícím se světě“. Další
metodické studie a testy údajů jsou 
zapotřebí, zejména proto, aby byly lépe 
zohledněny změny produktivity veřejného 
sektoru prostřednictvím začlenění 
environmentálních účtů do 
hospodářského účetnictví a jejich 
rozšíření přidáním sociálních aspektů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Mělo by být prozkoumáno používání 
nových, automatizovaných metod sběru 
dat v reálném čase.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS) mají všechny statistiky členských 
států předkládané Komisi a členěné podle 
územních jednotek používat klasifikaci 
NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat 
srovnatelné regionální statistiky, měly by 
být územní jednotky vymezeny podle 
klasifikace NUTS.

(12) V souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS) mají všechny statistiky členských 
států předkládané Komisi a členěné podle 
územních jednotek používat klasifikaci 
NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat 
srovnatelné regionální statistiky, měly by 
být územní jednotky vymezeny podle 
klasifikace NUTS. Klasifikaci NUTS je 
nutno aktualizovat před vstupem tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je známo, jak důležité jsou 
regionální účty ve členských státech 
s autonomními nebo regionálními 
vládami i že je třeba zvýšit transparentnost 
na regionální úrovni. Měla by být dále 
prozkoumána proveditelnost sběru údajů 
Eurostatem na úrovni 2 klasifikace NUTS 
prostřednictvím podrobné analýzy 
nákladů a přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem zajistit a zvýšit 
transparentnost veřejných účtů by měl být 
mechanismus EU pro sledování účinnější, 
a to i proto, aby bylo možno vytvářet nové 
nástroje proti úvěrové krizi.

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Otázkou zachycení nepřímo měřených 
finančních zprostředkovatelských služeb 

(13) Otázkou zachycení nepřímo měřených 
finančních zprostředkovatelských služeb 
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(Fisim) v národních účtech se má dále 
zabývat pracovní tým, který byl za tímto 
účelem zřízen. V závislosti na zjištěních 
pracovního týmu může být nutné změnit 
metodiku výpočtu a rozvržení Fisim, a to 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci před koncem roku 2012, s cílem 
dosáhnout spolehlivějších výsledků.

(Fisim) v národních a regionálních účtech 
se má dále zabývat pracovní tým, který byl 
za tímto účelem zřízen. V závislosti na 
zjištěních pracovního týmu může být nutné 
změnit metodiku výpočtu a rozvržení 
Fisim, a to prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci před koncem roku 
2012, s cílem dosáhnout spolehlivějších 
výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Otázkou zachycení nepřímo měřených 
finančních zprostředkovatelských služeb 
(Fisim) v národních účtech se má dále 
zabývat pracovní tým, který byl za tímto 
účelem zřízen. V závislosti na zjištěních 
pracovního týmu může být nutné změnit 
metodiku výpočtu a rozvržení Fisim, a to 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci před koncem roku 2012, s cílem 
dosáhnout spolehlivějších výsledků.

(13) Otázkou zachycení nepřímo měřených 
finančních zprostředkovatelských služeb 
(Fisim) v národních účtech se má dále 
zabývat pracovní tým, který byl za tímto 
účelem zřízen. V závislosti na zjištěních 
pracovního týmu je nutné změnit metodiku 
výpočtu a rozvržení Fisim, a to začleněním
metody odpovídající rizikům, která 
odpovídajícím způsobem odráží 
předpokládané budoucí náklady spojené 
se skutečným rizikem prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci před koncem roku 
2012, s cílem dosáhnout spolehlivějších 
výsledků.

Or. en

Odůvodnění

V současné době finanční instituce vytvářejí hodnoty prostřednictvím rizikových aktiv, které 
mají vyšší návratnost. Tento zisk je brán jako přidaná hodnota i přesto, že představuje 
předpokládané budoucí náklady spojené s rizikem. Proto je třeba upravit pojetí rizika na 
základě očekávaných budoucích nákladů na SKUTEČNÉ riziko a tím jasně poukázat na 
SKUTEČNÝ přímý přínos pro HDP.
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Pozměňovací návrh 36
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Současné pravidlo, že společnosti 
veřejného sektoru jsou považovány za 
soukromé vlastnictví, pokud více než 50 % 
jejich nákladů pochází z prodeje, může 
vést k nepřesným a zkresleným vládním 
statistikám. Tato hranice by proto měla 
být změněna na 100 % s cílem vyvarovat 
se nestabilních statistických údajů, 
velkých odchylek ve zprávách vlád 
o zadlužení nebo deficitu a manipulace 
s údaji.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Výdaje na výzkum a vývoj mají 
povahu investic, a měly by se proto 
zaznamenávat jako tvorba fixního kapitálu. 
Formát údajů, které se mají zaznamenávat 
jako tvorba fixního kapitálu, však musí být 
stanoven prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, byla-li na základě testu, kvůli 
němuž je třeba vytvořit doplňkové tabulky, 
zajištěna dostatečná spolehlivost údajů.

(14) Výdaje na výzkum a vývoj, pokud 
vedou k pořízení nebo výrobě 
ekonomických statků, mají povahu 
investic, a měly by se proto zaznamenávat 
jako tvorba fixního kapitálu. Formát údajů, 
které se mají zaznamenávat jako tvorba 
fixního kapitálu, však musí být stanoven 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, byla-li na základě testu, kvůli 
němuž je třeba vytvořit doplňkové tabulky, 
zajištěna dostatečná spolehlivost údajů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Výdaje členských států na zbrojení 
nejsou svou povahou investicí v klasickém 
slova smyslu, a neměly by proto být 
zaznamenávány jako obvyklé provozní 
výdaje.

Or. de

Odůvodnění

Zaznamenávání výdajů na zbrojení jako tvorby fixního kapitálu je nejen velmi pochybné 
z hlediska etiky, ale zároveň by ze statistického hlediska představovalo podnět k investování 
velkých částek z veřejných financí do zbrojení za účelem zvýšení HDP. Za současného poměru 
výdajů na zbrojení by tato změna představovala zvýšení HDP mezi 0,1 % (Maďarsko) a 1 % 
(Bulharsko). Tento přístup by byl v rozporu s mírovým rozvojem v EU.

Pozměňovací návrh 39
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí dalších studií a práce, 
zejména pokud jde o otázky související 
s tématy „Překročit HDP“ 
a „Evropa 2020“, a to s cílem vyvinout 
komplexnější metody měření blahobytu 
a pokroku, a podpořit tak propagaci 
inteligentní a udržitelné ekonomiky 
podporující začlenění. Tyto studie a práce 
pomohou dále zlepšovat dostupnost údajů, 
jejich předávání a kvalitu, zdokonalovat 
metodiky, a připravovat se tak na budoucí 

(15) Je zapotřebí provést studie a jednat 
rychle, zejména pokud jde o otázky 
související s tématy „Překročit HDP“ 
a „Evropa 2020“, a to s cílem vyvinout 
komplexnější metody měření blahobytu 
a pokroku, a podpořit tak propagaci 
inteligentní a udržitelné ekonomiky 
podporující začlenění, přičemž je nutno 
plně vzít v úvahu i environmentální 
hlediska a sociální nerovnosti a snažit se 
o jejich překonání. Tyto studie a práce 
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vývoj. pomohou dále zlepšovat dostupnost údajů, 
jejich předávání a kvalitu, zdokonalovat 
metodiky, a připravovat se tak na budoucí 
vývoj. Údaje týkající se národních 
a regionálních účtů by měly být při 
sledování těchto cílů chápány jako jeden 
prvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí dalších studií a práce, 
zejména pokud jde o otázky související 
s tématy „Překročit HDP“ 
a „Evropa 2020“, a to s cílem vyvinout 
komplexnější metody měření blahobytu 
a pokroku, a podpořit tak propagaci
inteligentní a udržitelné ekonomiky 
podporující začlenění. Tyto studie a práce 
pomohou dále zlepšovat dostupnost údajů, 
jejich předávání a kvalitu, zdokonalovat 
metodiky, a připravovat se tak na budoucí 
vývoj.

(15) Je zapotřebí dalších studií a práce, 
zejména pokud jde o otázky související 
s tématy „Překročit HDP“ 
a „Evropa 2020“, a to s cílem vyvinout 
komplexnější metody měření blahobytu 
a pokroku, a podpořit tak propagaci 
inteligentní a udržitelné ekonomiky 
podporující začlenění, přičemž je nutno 
vzít v úvahu i environmentální a sociální 
hlediska. Tyto studie a práce pomohou 
dále zlepšovat dostupnost údajů, jejich 
předávání a kvalitu, zdokonalovat 
metodiky, a připravovat se tak na budoucí 
vývoj. Údaje týkající se národních 
a regionálních účtů by měly být při 
sledování těchto cílů chápány jako jeden 
prvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Rámec pro analýzu a politiku 
v příloze A zahrnuje v analýze vzájemné 
závislosti hospodářství jednotlivých 
členských států i vzájemnou závislost mezi 
regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Příloha A obsahuje: regionální 
územní vázanost centrálních vládních 
výdajů; údaje o regionálních fiskálních 
nerovnováhách (s použitím metody 
peněžních toků) u regionů úrovně 1 a 2 
klasifikace NUTS s fiskálními 
a legislativními pravomocemi a regionální 
údaje o poměru mezi veřejným 
a soukromým základním kapitálem.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si 
mohlo vyžádat větší úpravy národních 
statistických systémů, může Komise 
členským státům povolit výjimky.

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si 
mohlo vyžádat větší úpravy národních 
statistických systémů, měla by Komise 
poskytnout potřebné prostředky a odborné 
znalosti a pomoci členským státům, které 
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mají k dispozici nedostatečné prostředky 
nebo musí překonat velké metodické 
překážky. Komise může členským státům 
povolit výjimky. Takové výjimky by však 
měly být dočasné a měly by podléhat 
pravidelnému přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si 
mohlo vyžádat větší úpravy národních 
statistických systémů, může Komise 
členským státům povolit výjimky.

(17) Jelikož provádění tohoto nařízení by si 
mohlo vyžádat větší úpravy národních 
statistických systémů, může Komise 
členským státům povolit výjimky; Tyto 
výjimky se budou týkat jen takových 
členských států, které si ve svém rozpočtu 
nebudou moci tyto úpravy dovolit.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) metodiku (příloha A) pro společné 
standardy, definice, klasifikace a účetní 
pravidla, která se použije při sestavování 
účtů a tabulek na srovnatelném základě pro 
potřeby Unie, včetně výsledků 
požadovaných článkem 3;

a) metodiku (příloha A) pro společné 
standardy, definice, klasifikace a účetní 
pravidla, která se použije při sestavování 
účtů a tabulek na srovnatelném základě pro 
potřeby Unie, včetně výsledků 
požadovaných článkem 3; Komise pozmění 
přílohu A, aby tak zavedla nezbytné další 
požadavky a faktory pro ekonomickou 
analýzu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému 
ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat 
a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění 
jeho základní pojmy, nevyžadují další 
zdroje pro provádění ani nevedou ke 
zvýšení vlastních zdrojů.

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému 
ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat 
a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění 
jeho základní pojmy, nevyžadují další 
zdroje pro provádění ani nevedou ke 
zvýšení vlastních zdrojů. Komise bude při 
přípravě návrhů aktů v přenesené 
pravomoci úzce spolupracovat 
s Evropskou centrální bankou.

Or. lt

Pozměňovací návrh 47
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při pochybnostech o správném 
provádění účetních pravidel ESA 2010 
požádá dotčený členský stát Komisi 
(Eurostat) o objasnění. Komise (Eurostat) 
neprodleně prošetří danou záležitost a své 
rozhodnutí ohledně vyžádaného objasnění 
sdělí dotčenému členskému státu.

3. Při pochybnostech o správném 
provádění účetních pravidel ESA 2010 
požádá dotčený členský stát Komisi 
(Eurostat) o objasnění. Komise (Eurostat) 
neprodleně prošetří žádost a své rozhodnutí 
ohledně vyžádaného objasnění neprodleně 
sdělí dotčenému členskému státu.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 48
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy provádí výpočet 
a rozvržení nepřímo měřených finančních 
zprostředkovatelských služeb (Fisim) 
v národních účtech podle metodiky 
popsané v příloze A. Komise může 
metodiku výpočtu a rozvržení Fisim 
stanovit do konce roku 2012
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9.

4. Členské státy provádí výpočet 
a rozvržení nepřímo měřených finančních 
zprostředkovatelských služeb (Fisim) 
v národních účtech podle metodiky 
popsané v příloze A. Komise do konce 
roku 2012 stanoví metodiku výpočtu 
a rozvržení Fisim prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
7, 8 a 9 a začlení metodu odpovídající 
rizikům, která odpovídajícím způsobem 
odráží budoucí náklady spojené se 
skutečným rizikem.

Or. en

Odůvodnění

V současné době finanční instituce vytvářejí hodnoty prostřednictvím rizikových aktiv, které 
mají vyšší návratnost. Tento zisk je brán jako přidaná hodnota i přesto, že představuje 
předpokládané budoucí náklady spojené s rizikem. Proto je třeba upravit pojetí rizika na 
základě očekávaných budoucích nákladů na SKUTEČNÉ riziko a tím jasně poukázat na 
SKUTEČNÝ přímý přínos pro HDP.

Pozměňovací návrh 49
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy provádí výpočet 
a rozvržení nepřímo měřených finančních 
zprostředkovatelských služeb (Fisim) 
v národních účtech podle metodiky 
popsané v příloze A. Komise může 
metodiku výpočtu a rozvržení Fisim 

4. Členské státy provádí výpočet 
a rozvržení nepřímo měřených finančních 
zprostředkovatelských služeb (Fisim) 
v národních a regionálních účtech podle 
metodiky popsané v příloze A. Komise 
může metodiku výpočtu a rozvržení Fisim 
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stanovit do konce roku 2012 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9.

stanovit do konce roku 2012 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výdaje na výzkum a vývoj 
zaznamenávají členské státy jako tvorbu 
fixního kapitálu. Pro zajištění spolehlivosti 
údajů, které se mají zaznamenávat jako 
tvorba fixního kapitálu, může Komise 
v souladu s články 7, 8 a 9 přijímat akty 
v přenesené pravomoci. V těchto aktech 
v přenesené pravomoci se stanoví formát 
zmíněných údajů.

5. Výdaje na výzkum a vývoj, pokud 
vedou k pořízení nebo výrobě 
ekonomických statků, zaznamenávají 
členské státy jako tvorbu fixního kapitálu. 
Pro zajištění spolehlivosti údajů, které se 
mají zaznamenávat jako tvorba fixního 
kapitálu, může Komise v souladu s články 
7, 8 a 9 přijímat akty v přenesené 
pravomoci. V těchto aktech v přenesené 
pravomoci se stanoví formát zmíněných 
údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výdaje členských států na zbrojení 
budou zaznamenávány jako obvyklé 
provozní výdaje.

Or. de
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 52
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby a s cílem zajistit soulad 
s tímto nařízením by měla Komise 
poskytnout potřebné prostředky a odborné 
znalosti a pomoci členským státům, které 
mají k dispozici nedostatečné prostředky 
nebo musí překonat velké metodické 
překážky.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise udělí dočasnou výjimku podle 
odstavce 1 pouze tehdy, je-li jasně 
zdůvodněna nedostatkem zdrojů 
a závažnými metodickými problémy. 
Výjimka se udělí pouze na dobu nezbytně 
nutnou k tomu, aby umožnila členskému 
státu vyřešit problémy související se zdroji 
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a metodiku. Komise poskytne potřebné 
prostředky a odborné znalosti, aby 
pomohla danému členskému státu. 
Komise neudělí výjimku, pokud by to 
neúměrně narušilo přesnost souhrnných 
údajů. Podíl HDP daného členského státu 
v rámci Evropské unie nebo v rámci 
eurozóny není důvodem pro udělení 
výjimky.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Akty v přenesené pravomoci nebudou 
používány u statistických údajů získaných 
v souvislosti s prováděním postupu při 
nadměrném schodku nebo postupů při 
makroekonomické nerovnováze.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o další dva 
měsíce.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 56
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) úloha vládních institucí a jejich 
finanční pozice;

(2) úloha vládních institucí a jejich 
finanční pozice za účelem analýzy příjmů, 
výdajů a zadluženosti na vnitrostátní 
a regionální úrovni až do úrovně 2 
klasifikace NUTS;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. b – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) regionální územní vázanost 
centrálních vládních výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. b – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) regionální údaje o poměru mezi 
veřejným a soukromým základním 
kapitálem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. d – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) rozbor vzájemných vztahů mezi 
národními hospodářstvími jednotlivých 
zemí EU;

(2) rozbor vzájemných vztahů mezi 
národními hospodářstvími jednotlivých 
zemí EU s ohledem na členské státy 
a jejich regiony, zejména pokud mají tyto 
regiony legislativní a fiskální pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Příloha A – kapitola 1 – bod 1.18 – písm. d – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) údaje o regionální fiskální 
nerovnováze (s použitím metody 
peněžních toků) u regionů úrovně 1 a 2 
klasifikace NUTS s fiskálními 
a legislativními pravomocemi 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Příloha A – Kapitola 13 – bod 13.04 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regionální účty jsou tvořeny stejnou sadou 
účtů jako národní účty, a to tak, že 
zviditelňují regionální hospodářské 
struktury, vývoj a rozdíly. Koncepční 

Regionální účty jsou tvořeny stejnou sadou 
účtů jako národní účty, a to tak, že 
zviditelňují regionální hospodářské 
struktury, vývoj a rozdíly. Koncepční 
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problémy a problémy týkající se měření 
způsobují, že se pro regiony používá sada 
účtů, které mají omezenější rozsah a míru 
podrobnosti než národní účty.

problémy a problémy týkající se měření 
způsobují, že se pro regiony používá sada 
účtů, které mají omezenější rozsah a míru 
podrobnosti než národní účty. Z hlediska 
rozsahu veřejných výdajů na regionální 
úrovni musí být dodány regionům až po 
úroveň 2 klasifikace NUTS komplexní 
údaje o výdajích s cílem zajistit větší 
transparentnost při zacházení s veřejnými 
finančními prostředky.

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Příloha A – Kapitola 13 – bod 13.08

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Regionální účty se sestavují na základě 
přímo shromážděných regionálních údajů 
a na základě vnitrostátních údajů 
s regionálním členěním založeným na 
předpokladech. Čím jsou přímo 
shromážděné údaje úplnější, tím menší je 
úloha předpokladů. Neexistence dostatečně 
úplných, včasných a spolehlivých 
regionálních informací vyžaduje používat 
při sestavování regionálních účtů 
předpoklady. To znamená, že některé 
rozdíly mezi regiony nejsou nutně 
v regionálních účtech zachyceny.

Regionální účty se sestavují na základě 
přímo shromážděných regionálních údajů a 
v případě zvláštních výjimek na základě 
vnitrostátních údajů s regionálním 
členěním založeným na předpokladech. 
Čím jsou přímo shromážděné údaje 
úplnější, tím menší je úloha předpokladů. 
Neexistence dostatečně úplných, včasných 
a spolehlivých regionálních informací 
vyžaduje používat při sestavování 
regionálních účtů předpoklady. To 
znamená, že některé rozdíly mezi regiony 
nejsou nutně v regionálních účtech 
zachyceny.

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Vicky Ford

Návrh nařízení
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Příloha B – tabulka 1 – řádky 2, 801, 27 a 28

Znění navržené Komisí

2 Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční 3/9 od roku 1995

801 Nefinanční účty podle sektorů - čtvrtletní 85 dní od 1. čtvrtletí 
1999

27 Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní 85 dní od 1. čtvrtletí 
1999

28 Vládní dluh – čtvrtletní 3 od 1. čtvrtletí 
2000

Pozměňovací návrh

2 Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční

3/9 nebo – alespoň pro 
členské státy eurozóny –
85 dní a od roku 2017 82 

dní .

od roku 1995

801 Nefinanční účty podle sektorů - čtvrtletní
85 dní a – alespoň pro 

členské státy eurozóny –
od roku 2017 82 dní.

od 1. čtvrtletí 
1999

27 Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní
85 dní a – alespoň pro 

členské státy eurozóny –
od roku 2017 82 dní.

od 1. čtvrtletí 
1999

28 Vládní dluh – čtvrtletní

3 nebo – alespoň pro 
členské státy eurozóny –
85 dní a od roku 2017 82 

dní .

od 1. čtvrtletí 
2000

Or. en

Odůvodnění

Centrální evropská banka (ECB) požádala o kratší lhůtu pro poskytnutí informací pro schůze 
guvernérů ECB. Krácení lhůt pro tyto statistiky by však mohlo ohrozit kvalitu informací, 
především v případě, že jsou jinak připravovány jednotným způsobem. Umožnit dodání 
podkladových údajů by tak mohlo představovat zásadní finanční zátěž navíc. Vzhledem 
k tomu, že ECB tyto informace potřebuje pouze pro země eurozóny, by měla lhůta pro 
předkládání zpráv u ostatních členských států zůstat taková, jaká je nyní, dokud nebude 
možno lépe vyhodnotit přínosy časnějšího předkládání zpráv ve vztahu ke spolehlivosti 
a vyšším nákladům na dodržení příslušných požadavků.


