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Poprawka 24
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Komisja powinna uczestniczyć w 
obserwacji gospodarek państw 
członkowskich i UGW, a w szczególności 
informować regularnie Radę o postępach 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w wypełnianiu ich zobowiązań w ramach 
UGW.

(2) Komisja powinna uczestniczyć w 
obserwacji gospodarek państw 
członkowskich, regionów państw 
członkowskich i UGW, a w szczególności
powinna informować regularnie Radę o 
postępach poczynionych przez państwa 
członkowskie i regiony państw 
członkowskich posiadające uprawnienia 
ustawodawcze i w sprawach podatkowych
w wypełnianiu ich zobowiązań w ramach 
UGW.

Or. en

Poprawka 25
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja powinna używać 
najważniejszych zmiennych z obszaru 
rachunków narodowych do celów 
administracyjnych Unii, a w szczególności 
do kalkulacji budżetowych.

(4) Komisja powinna używać 
najważniejszych zmiennych z obszaru 
rachunków narodowych i regionalnych do 
celów administracyjnych Unii, a w 
szczególności do kalkulacji budżetowych.

Or. en

Poprawka 26
Elena Băsescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu stworzenia rachunków 
ekonomicznych środowiska w formie 
rachunków satelitarnych ESA 95 na mocy
rozporządzenia (UE) nr 691/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
lipca 2011 r. w sprawie europejskich 
rachunków ekonomicznych środowiska 
ustanowiono wspólne ramy gromadzenia, 
zestawiania, przekazywania oraz oceny 
europejskich rachunków ekonomicznych 
środowiska1.
________________
1 Dz.U. L 192 z 22.7.2011, s. 1.

Or. ro

Poprawka 27
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku rachunków środowiska i 
rachunków społecznych należy zwrócić 
uwagę na komunikat Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
sierpnia 2009 r., zatytułowany „Wyjść 
poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”. Potrzebne 
mogą być zatem dalsze metodologiczne 
prace badawcze i badania danych.

(9) W przypadku rachunków środowiska i 
rachunków społecznych należy w pełni 
uwzględnić komunikat Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
sierpnia 2009 r., zatytułowany „Wyjść 
poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”. Potrzebne 
mogą być dalsze metodologiczne prace 
badawcze i badania danych, lecz istnieją 
wystarczające dowody na to, że potrzebne 
jest podjęcie szybkich działań na rzecz 
wyeliminowania niedociągnięć w 
koncepcji PKB i istnieją dostępne 
instrumenty do realizacji tego celu.
Komisja do lipca 2013 r. powinna 
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przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie zaktualizowany komunikat w 
sprawie „Wyjścia poza PKB”, wraz z 
planem działania skoncentrowanym na 
konkretnych wnioskach ustawodawczych, 
które mają być złożone do lipca 2014 r.

Or. en

Poprawka 28
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku rachunków środowiska i 
rachunków społecznych należy zwrócić 
uwagę na komunikat Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
sierpnia 2009 r., zatytułowany „Wyjść 
poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”. Potrzebne 
mogą być zatem dalsze metodologiczne 
prace badawcze i badania danych.

(9) W przypadku rachunków środowiska i 
rachunków społecznych należy także
zwrócić uwagę na komunikat Komisji do 
Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
sierpnia 2009 r., zatytułowany „Wyjść 
poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”. Potrzebne 
mogą być zatem dalsze metodologiczne 
prace badawcze i badania danych.

Or. ro

Poprawka 29
Edward Scicluna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku rachunków środowiska i 
rachunków społecznych należy zwrócić 
uwagę na komunikat Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
sierpnia 2009 r., zatytułowany „Wyjść 
poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”. Potrzebne 

(9) W przypadku rachunków środowiska i 
rachunków społecznych należy zwrócić 
uwagę na komunikat Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 
sierpnia 2009 r., zatytułowany „Wyjść 
poza PKB – pomiar postępu w 
zmieniającym się świecie”. Potrzebne są
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mogą być zatem dalsze metodologiczne 
prace badawcze i badania danych.

dalsze metodologiczne prace badawcze i 
badania danych, szczególnie w celu 
lepszego uwzględnienia zmian w 
wydajności pracy w sektorze publicznym, 
poprzez włączenie rachunków 
środowiskowych do rachunków 
gospodarczych i rozszerzenie tych 
ostatnich przez dodatkowe uwzględnienie 
rachunków dotyczących aspektów 
społecznych.

Or. en

Poprawka 30
Edward Scicluna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Należy zbadać możliwość 
wykorzystania nowych, 
zautomatyzowanych i działających w 
czasie rzeczywistym metod gromadzenia 
danych.

Or. en

Poprawka 31
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) wszystkie dane statystyczne 
państw członkowskich przekazywane 

(12) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 
ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) wszystkie dane statystyczne 
państw członkowskich przekazywane 
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Komisji w podziale na jednostki 
terytorialne muszą być zgodne z 
klasyfikacją NUTS. W związku z 
powyższym, aby uzyskać porównywalne 
regionalne dane statystyczne, jednostki 
terytorialne należy zdefiniować zgodnie z 
klasyfikacją NUTS.

Komisji w podziale na jednostki 
terytorialne muszą być zgodne z 
klasyfikacją NUTS. W związku z 
powyższym, aby uzyskać porównywalne 
regionalne dane statystyczne, jednostki 
terytorialne należy zdefiniować zgodnie z 
klasyfikacją NUTS. Klasyfikacja NUTS 
musi zostać zaktualizowana przed 
wejściem w życie tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 32
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Uznaje się znaczenie rachunków 
regionalnych w państwach członkowskich 
posiadających rządy autonomiczne lub 
regionalne, jak również konieczność 
zwiększenia przejrzystości na poziomie 
regionalnym.  Przy pomocy szczegółowej 
analizy kosztów i korzyści należy 
przeprowadzić dalsze badania w zakresie 
możliwości powierzenia Eurostatowi 
gromadzenia danych na poziomie NUTS.

Or. en

Poprawka 33
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zapewnienia i zwiększenia 
przejrzystości finansów publicznych 
konieczna jest poprawa skuteczności 
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europejskich działań monitoringowych, co 
pozwoliłoby również na określenie 
nowych instrumentów zwalczania kryzysu 
zadłużeniowego;

Or. it

Poprawka 34
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu dalszego zbadania kwestii 
traktowania usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych 
powołano grupę zadaniową. Biorąc pod 
uwagę ustalenia tej grupy, może okazać się 
konieczna zmiana metodyki obliczania i 
alokacji FISIM, poprzez przyjęcie aktu 
delegowanego przed końcem 2012 r., w 
celu uzyskania bardziej wiarygodnych 
wyników.

(13) W celu dalszego zbadania kwestii 
traktowania usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych i 
regionalnych powołano grupę zadaniową.
Biorąc pod uwagę ustalenia tej grupy, 
może okazać się konieczna zmiana 
metodyki obliczania i alokacji FISIM, 
poprzez przyjęcie aktu delegowanego 
przed końcem 2012 r., w celu uzyskania 
bardziej wiarygodnych wyników.

Or. en

Poprawka 35
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu dalszego zbadania kwestii 
traktowania usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych 
powołano grupę zadaniową. Biorąc pod 
uwagę ustalenia tej grupy, może okazać się 

(13) W celu dalszego zbadania kwestii 
traktowania usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych 
powołano grupę zadaniową. Biorąc pod 
uwagę ustalenia tej grupy, w celu 
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konieczna zmiana metodyki obliczania i 
alokacji FISIM, poprzez przyjęcie aktu 
delegowanego przed końcem 2012 r., w 
celu uzyskania bardziej wiarygodnych 
wyników.

uzyskania bardziej wiarygodnych 
wyników konieczna jest zmiana metodyki 
obliczania i alokacji FISIM, polegająca na 
włączeniu metody uwzględniającej ryzyko, 
która właściwie odzwierciedlałaby 
przewidywane przyszłe koszty 
zrealizowanego ryzyka, poprzez przyjęcie 
aktu delegowanego przed końcem 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie w przypadku instytucji finansowych posiadanie aktywów obciążonych ryzykiem, 
które wygenerują większe zyski, uznawane jest za tworzenie wartości. Dochód ten jest liczony 
jako wartość dodana, nawet jeśli stanowi on jedynie przewidywane przyszłe koszty ryzyka. 
Istnieje więc konieczność korekty z tytułu ryzyka opartej na  przewidywanych przyszłych 
kosztach ZREALIZOWANEGO ryzyka w celu wykazania RZECZYWISTEGO bezpośredniego 
wkładu do PKB.

Poprawka 36
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Obecnie obowiązująca zasada, że 
przedsiębiorstwa sektora publicznego 
uznaje się za „prywatne”, jeśli więcej niż 
50% swoich kosztów pokrywają one ze 
sprzedaży, może prowadzić do 
nieprawidłowych i niereprezentatywnych 
statystyk rządowych. Próg ten powinien 
zostać zmieniony na 100% w celu
uniknięcia niestabilnych informacji 
statystycznych, dużych różnic w 
sprawozdaniach dotyczących długu lub 
deficytu budżetowego i manipulacji 
danymi.

Or. en
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Poprawka 37
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wydatki na prace badawczo-
rozwojowe mają charakter inwestycji i w 
związku z tym powinny być rejestrowane 
jako nakłady na środki trwałe. Należy 
jednak poprzez przyjęcie aktu 
delegowanego określić format danych, 
które mają być rejestrowane jako nakłady 
na środki trwałe, z chwilą gdy przy 
pomocy operacji badawczej opartej na 
opracowaniu tablic uzupełniających 
osiągnięty zostanie wystarczający 
współczynnik ufności odnoszący się do 
wiarygodności danych.

(14) Wydatki na prace 
badawczo-rozwojowe, o ile wydatki takie 
dotyczą zakupu lub wytwarzania dóbr 
gospodarczych, mają charakter inwestycji i 
w związku z tym powinny być 
rejestrowane jako nakłady na środki trwałe. 
Należy jednak poprzez przyjęcie aktu 
delegowanego określić format danych, 
które mają być rejestrowane jako nakłady 
na środki trwałe, z chwilą gdy przy 
pomocy operacji badawczej opartej na 
opracowaniu tablic uzupełniających 
osiągnięty zostanie wystarczający 
współczynnik ufności odnoszący się do 
wiarygodności danych.

Or. de

Poprawka 38
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wydatki na produkcję zbrojeniową 
państw członkowskich nie mają 
charakteru inwestycji wg klasycznej 
definicji tego pojęcia, wobec czego nie 
powinny być rejestrowane jako nakłady 
na środki trwałe, lecz w dalszym ciągu 
jako normalne koszty operacyjne.

Or. de
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Uzasadnienie

Rejestrowanie wydatków zbrojeniowych w całości jako nakładów na środki trwałe jest nie 
tylko nader wątpliwe z punktu widzenia etyki, ale zachęcałoby również do inwestowania 
znacznych środków publicznych w zbrojenia, aby osiągnąć efekt statystyczny polegający na 
zwiększeniu PKB. Biorąc pod uwagę obecne wydatki na zbrojenia, zmiana ta oznaczałaby 
podwyższenie PKB o 0,1 punktu procentowego w przypadku Węgier i o 1 punkt procentowy w 
przypadku Bułgarii oraz średnio o 0,4 punktu procentowego w UE. Podejście takie byłoby 
sprzeczne z pokojowym rozwojem UE.

Poprawka 39
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Potrzebna jest kontynuacja badań i
prac, w szczególności dotyczących kwestii 
związanych z „wyjściem poza PKB” i 
strategią „Europa 2020”, w celu 
opracowania bardziej wszechstronnej 
metody pomiarów dobrego samopoczucia i 
postępu, aby wspierać propagowanie 
inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu gospodarki. Takie 
badania i prace pozwolą na dalsze 
udoskonalanie dostępności, transmisji i 
jakości danych oraz udoskonalanie 
metodyki, aby przygotować się na dalszy 
rozwój sytuacji.

(15) Potrzebne jest przeprowadzenie badań 
i podjęcie szybkich działań, w 
szczególności dotyczących kwestii 
związanych z „wyjściem poza PKB” i 
strategią „Europa 2020”, w celu 
opracowania bardziej wszechstronnej 
metody pomiarów dobrego samopoczucia i 
postępu, aby wspierać propagowanie 
inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu gospodarki, przy 
pełnym uwzględnieniu zewnętrznych 
kosztów środowiskowych i nierówności 
społecznych oraz podjęciu działań w celu 
ich przezwyciężenia. Takie badania i prace 
pozwolą na dalsze udoskonalanie 
dostępności, transmisji i jakości danych 
oraz udoskonalanie metodyki, aby 
przygotować się na dalszy rozwój sytuacji.
Dane dotyczące rachunków narodowych i 
regionalnych powinny być postrzegane 
jako jeden z elementów służących 
realizacji tych celów.

Or. en
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Poprawka 40
Edward Scicluna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Potrzebna jest kontynuacja badań i 
prac, w szczególności dotyczących kwestii 
związanych z „wyjściem poza PKB” i 
strategią „Europa 2020”, w celu 
opracowania bardziej wszechstronnej 
metody pomiarów dobrego samopoczucia i 
postępu, aby wspierać propagowanie 
inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu gospodarki. Takie 
badania i prace pozwolą na dalsze 
udoskonalanie dostępności, transmisji i 
jakości danych oraz udoskonalanie 
metodyki, aby przygotować się na dalszy 
rozwój sytuacji.

(15) Potrzebna jest kontynuacja badań i 
prac, w szczególności dotyczących kwestii 
związanych z „wyjściem poza PKB” i 
strategią „Europa 2020”, w celu 
opracowania bardziej wszechstronnej 
metody pomiarów dobrego samopoczucia i 
postępu, aby wspierać propagowanie 
inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu gospodarki, przy 
uwzględnieniu aspektów środowiskowych 
i społecznych. Takie badania i prace 
pozwolą na dalsze udoskonalanie 
dostępności, transmisji i jakości danych 
oraz udoskonalanie metodyki, aby 
przygotować się na dalszy rozwój sytuacji.
Dane dotyczące rachunków narodowych i 
regionalnych powinny być postrzegane 
jako jeden z elementów służących 
realizacji tych celów.

Or. en

Poprawka 41
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Ramy analizy i polityki w załączniku 
A obejmują współzależności pomiędzy 
regionami w analizie współzależności 
między gospodarkami państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 42
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Załącznik A obejmuje: regionalną 
terytorializację wydatków podsektora 
centralnego; dane dotyczące regionalnej 
nierównowagi fiskalnej (na podstawie 
metody przepływu środków pieniężnych) 
dla regionów na poziomie NUTS 1 i 2 
posiadających uprawnienia  
ustawodawcze i w sprawach podatkowych 
oraz dane regionalne dotyczące stosunku 
między publicznym i prywatnym kapitałem 
podstawowym.

Or. en

Poprawka 43
Edward Scicluna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ wykonanie niniejszego
rozporządzenia może wymagać poważnego 
dostosowania krajowych systemów 
statystycznych, Komisja może zezwolić 
państwom członkowskim na odstępstwa.

(17) Ponieważ wykonanie niniejszego 
rozporządzenia może wymagać poważnego 
dostosowania krajowych systemów 
statystycznych, Komisja powinna 
zapewnić niezbędne zasoby i wiedzę 
fachową w celu wspierania państw 
członkowskich, które nie posiadają 
wystarczających dostępnych zasobów lub 
muszą pokonać poważne przeszkody 
metodologiczne. Komisja może zezwolić 
państwom członkowskim na odstępstwa.
Takie odstępstwa powinny jednak być 
przyznawane tymczasowo i podlegać 
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regularnym przeglądom.

Or. en

Poprawka 44
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ wykonanie niniejszego 
rozporządzenia może wymagać poważnego 
dostosowania krajowych systemów 
statystycznych, Komisja może zezwolić 
państwom członkowskim na odstępstwa.

(17) Ponieważ wykonanie niniejszego 
rozporządzenia może wymagać poważnego 
dostosowania krajowych systemów 
statystycznych, Komisja może zezwolić 
państwom członkowskim na odstępstwa;
takie odstępstwa zostaną przyznane tylko 
tym państwom członkowskim, które nie są 
w stanie wprowadzić takiego 
dostosowania ze względu na brak środków 
budżetowych.

Or. en

Poprawka 45
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metodykę (załącznik A) dotyczącą 
wspólnych standardów, definicji, 
klasyfikacji i zasad zapisów księgowych, 
które należy stosować do zestawiania 
rachunków i tablic na porównywalnych 
podstawach do celów Unii, łącznie z 
wynikami wymaganymi na podstawie art. 
3;

a) metodykę (załącznik A) dotyczącą 
wspólnych standardów, definicji, 
klasyfikacji i zasad zapisów księgowych, 
które należy stosować do zestawiania 
rachunków i tablic na porównywalnych 
podstawach do celów Unii, łącznie z 
wynikami wymaganymi na podstawie art. 
3; Załącznik A jest zmieniany przez 
Komisję w celu wprowadzenia 
dodatkowych wymagań i czynników 
niezbędnych do przeprowadzenia analizy 
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ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 46
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjmować, za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 7, 8 i 9, 
zmiany metodyki ESA 2010, których 
celem jest sprecyzowanie i udoskonalenie 
jej treści, pod warunkiem, że nie zmieniają 
one podstawowych koncepcji, ich 
wykonanie nie wymaga dodatkowych 
zasobów i nie powodują one wzrostu 
zasobów własnych.

2. Komisja może przyjmować, za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 7, 8 i 9, 
zmiany metodyki ESA 2010, których 
celem jest sprecyzowanie i udoskonalenie 
jej treści, pod warunkiem, że nie zmieniają 
one podstawowych koncepcji, ich 
wykonanie nie wymaga dodatkowych 
zasobów i nie powodują one wzrostu 
zasobów własnych. Przy przygotowywaniu 
projektów aktów delegowanych Komisja 
współpracuje ściśle z Europejskim 
Bankiem Centralnym.

Or. lt

Poprawka 47
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wątpliwości dotyczących 
prawidłowego stosowania zasad zapisów 
księgowych ESA 2010 dane państwo 
członkowskie zwraca się do Komisji 
(Eurostatu) z wnioskiem o wyjaśnienie. 
Komisja (Eurostat) bezzwłocznie bada 
przedstawioną kwestię i przekazuje 
danemu państwu członkowskiemu swą
decyzję w sprawie żądanego wyjaśnienia.

3. W przypadku niejasności dotyczących 
prawidłowego stosowania zasad zapisów 
księgowych ESA 2010 dane państwo 
członkowskie zwraca się do Komisji 
(Eurostatu) z wnioskiem o wyjaśnienie.
Komisja (Eurostat) bezzwłocznie bada 
przedstawiony wniosek i pilnie przekazuje 
danemu państwu członkowskiemu swą 
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decyzję w sprawie żądanego wyjaśnienia.

Or. ro

Poprawka 48
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dokonują 
obliczenia i alokacji usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych 
zgodnie z metodyką opisaną w załączniku 
A. Przed końcem 2012 r. Komisja może, za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 7, 8 i 9, określić metodykę obliczania i 
alokacji FISIM.

4. Państwa członkowskie dokonują 
obliczenia i alokacji usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych 
zgodnie z metodyką opisaną w załączniku 
A. Przed końcem 2012 r. Komisja za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 7, 8 i 9 określa metodykę obliczania i 
alokacji FISIM, włączając metodę 
uwzględniającą ryzyko, która właściwie 
odzwierciedla przewidywane przyszłe 
koszty zrealizowanego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie w przypadku instytucji finansowych posiadanie aktywów obciążonych ryzykiem, 
które wygenerują większe zyski, uznawane jest za tworzenie wartości.  Dochód ten jest liczony 
jako wartość dodana, nawet jeśli stanowi on jedynie przewidywane przyszłe koszty ryzyka.  
Istnieje więc konieczność korekty z tytułu ryzyka opartej na  przewidywanych przyszłych 
kosztach ZREALIZOWANEGO ryzyka w celu wykazania RZECZYWISTEGO bezpośredniego 
wkładu do PKB.

Poprawka 49
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dokonują 
obliczenia i alokacji usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych 
zgodnie z metodyką opisaną w załączniku 
A. Przed końcem 2012 r. Komisja może, za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 7, 8 i 9, określić metodykę obliczania i 
alokacji FISIM.

4. Państwa członkowskie dokonują 
obliczenia i alokacji usług pośrednictwa 
finansowego mierzonych pośrednio 
(FISIM) w rachunkach narodowych i 
regionalnych zgodnie z metodyką opisaną 
w załączniku A. Przed końcem 2012 r.
Komisja może, za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 7, 8 i 9, 
określić metodykę obliczania i alokacji 
FISIM.

Or. en

Poprawka 50
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wydatki na prace badawczo-rozwojowe 
rejestrowane są przez państwa 
członkowskie jako nakłady na środki 
trwałe. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. 7, 8 i 9 w celu 
zapewnienia wiarygodności danych, które 
mają być rejestrowane jako nakłady na 
środki trwałe. W takich aktach 
delegowanych określa się format tych 
danych.

5. Wydatki na prace badawczo-rozwojowe, 
o ile wydatki takie dotyczą zakupu lub 
wytwarzania dóbr gospodarczych,
rejestrowane są przez państwa 
członkowskie jako nakłady na środki 
trwałe. Komisja może przyjąć akty 
delegowane zgodnie z art. 7, 8 i 9 w celu 
zapewnienia wiarygodności danych, które 
mają być rejestrowane jako nakłady na 
środki trwałe. W takich aktach 
delegowanych określa się format tych 
danych.

Or. de

Poprawka 51
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wydatki na produkcję zbrojeniową 
państw członkowskich rejestruje się jako 
normalne koszty operacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Rejestrowanie wydatków zbrojeniowych w całości jako nakładów na środki trwałe jest nie 
tylko nader wątpliwe z punktu widzenia etyki, ale zachęcałoby również do inwestowania 
znacznych środków publicznych w zbrojenia, aby osiągnąć efekt statystyczny polegający na 
zwiększeniu PKB. Biorąc pod uwagę obecne wydatki na zbrojenia, zmiana ta oznaczałaby 
podwyższenie PKB o 0,1 punktu procentowego w przypadku Węgier i o 1 punkt procentowy w 
przypadku Bułgarii oraz średnio o 0,4 punktu procentowego w UE. Podejście takie byłoby 
sprzeczne z pokojowym rozwojem UE. W związku z tym wydatki na produkcję zbrojeniową 
państw członkowskich nie mają charakteru inwestycji wg klasycznej definicji tego pojęcia i 
nie powinny być rejestrowane jako nakłady na środki trwałe, lecz w dalszym ciągu jako 
normalne koszty operacyjne.

Poprawka 52
Edward Scicluna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby i w celu udzielenia 
pomocy w zapewnieniu zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem Komisja 
powinna zapewnić niezbędne zasoby i 
wiedzę fachową w celu wspierania państw 
członkowskich, które nie posiadają 
wystarczających dostępnych zasobów lub 
muszą pokonać poważne przeszkody 
metodologiczne.

Or. en

Poprawka 53
Edward Scicluna
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zezwala na czasowe 
odstępstwo zgodnie z ust. 1 jedynie w 
przypadkach wyraźnego braku zasobów 
lub poważnych przeszkód 
metodologicznych. Odstępstwa udziela się 
jedynie na okres potrzebny państwu 
członkowskiemu na rozwiązanie 
problemów związanych z zasobami lub 
usunięcie przeszkód metodologicznych.
Komisja zapewnia niezbędne zasoby i 
wiedzę fachową celem udzielenia pomocy 
państwu członkowskiemu.  Komisja nie 
zezwala na ustępstwo, jeżeli w sposób 
nieproporcjonalny podważy ono 
precyzyjność zebranych danych. Udział 
PKB danego państwa członkowskiego w 
obrębie Unii lub strefy euro nie jest 
uzasadnieniem dla przyznania ustępstwa.

Or. en

Poprawka 54
Edward Scicluna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie stosuje się aktów delegowanych w 
odniesieniu do informacji statystycznych 
wytworzonych w związku z wdrażaniem 
procedury nadmiernego deficytu lub
procedur dotyczących nadmiernego 
zakłócenia równowagi.

Or. en
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Poprawka 55
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 
dodatkowe dwa miesiące.

Or. ro

Poprawka 56
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 1 – punkt 1.8 – litera b) – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) rola sektora instytucji rządowych i 
samorządowych i jego sytuacja finansowa;

(2) rola sektora instytucji rządowych i 
samorządowych i jego sytuacja finansowa, 
aby umożliwić analizę przychodów, 
wydatków i zadłużenia na poziomie 
krajowym i regionalnym aż do poziomu 
terytorialnego NUTS2;

Or. it

Poprawka 57
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 1 – punkt 1.18 – litera b) – podpunkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Regionalna terytorializacja wydatków 
podsektora centralnego;

Or. en
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Poprawka 58
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 1 – punkt 1.18 – litera b) – podpunkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Dane regionalne dotyczące stosunku 
między publicznymi a prywatnymi 
udziałami kapitałowymi;

Or. en

Poprawka 59
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 1 – punkt 1.18 – litera d) – podpunkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) analiza współzależności pomiędzy 
gospodarkami UE;

(2) analiza współzależności pomiędzy 
gospodarkami UE z uwzględnieniem 
państw członkowskich i ich regionów, 
szczególnie w przypadkach, gdy te regiony 
posiadają uprawnienia ustawodawcze i w 
sprawach podatkowych;

Or. en

Poprawka 60
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 1 – punkt 1.18 – litera d) – podpunkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) dane dotyczące regionalnej 
nierównowagi fiskalnej (za pomocą 
metody przepływu środków pieniężnych) 
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dla regionów na poziomie NUTS 1 i 2 
posiadających uprawnienia  
ustawodawcze i w sprawach podatkowych.

Or. en

Poprawka 61
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 13 – punkt 13.04 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki regionalne obejmują ten sam 
zestaw rachunków co rachunki narodowe, 
uwidaczniając struktury, zmiany i różnice 
gospodarcze na szczeblu regionalnym. Z 
uwagi na problemy dotyczące metodologii 
i pomiarów stworzono zestaw rachunków 
dla regionów, których zakres i 
szczegółowość są bardziej ograniczone niż 
w przypadku rachunków narodowych. 

Rachunki regionalne obejmują ten sam 
zestaw rachunków co rachunki narodowe, 
uwidaczniając struktury, zmiany i różnice 
gospodarcze na szczeblu regionalnym. Z 
uwagi na problemy dotyczące metodologii 
i pomiarów stworzono zestaw rachunków 
dla regionów, których zakres i 
szczegółowość są bardziej ograniczone niż 
w przypadku rachunków narodowych. 
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
wielkie znaczenie wydatków publicznych 
na poziomie regionalnym, konieczne jest, 
aby odnośne dane były dostarczane w 
całości aż do poziomu NUTS2, w celu 
zapewnienia większej przejrzystości w 
wykorzystaniu środków publicznych;

Or. it

Poprawka 62
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik A – rozdział 13 – punkt 13.08

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki regionalne sporządza się na 
podstawie danych regionalnych zbieranych 
bezpośrednio oraz danych krajowych w 

Rachunki regionalne sporządza się na 
podstawie danych regionalnych zbieranych 
bezpośrednio oraz, jedynie w przypadku 
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podziale na regiony opartych na 
założeniach. Im pełniejsze są dane zbierane 
bezpośrednio, tym mniejsze jest znaczenie 
założeń. Przy sporządzaniu rachunków 
regionalnych brak wystarczająco pełnych, 
aktualnych i wiarygodnych informacji 
regionalnych wymaga oparcia się na 
założeniach. Oznacza to, że pewne różnice 
pomiędzy regionami niekoniecznie 
znajdują odzwierciedlenie w rachunkach 
regionalnych.

szczególnych odstępstw, danych krajowych 
w podziale na regiony opartych na 
założeniach. Im pełniejsze są dane zbierane 
bezpośrednio, tym mniejsze jest znaczenie 
założeń. Przy sporządzaniu rachunków 
regionalnych brak wystarczająco pełnych, 
aktualnych i wiarygodnych informacji 
regionalnych wymaga oparcia się na 
założeniach. Oznacza to, że pewne różnice 
pomiędzy regionami niekoniecznie 
znajdują odzwierciedlenie w rachunkach 
regionalnych.

Or. it

Poprawka 63
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik B – pierwsza tabela – wiersze 2, 801, 27 i 28

Tekst proponowany przez Komisję

2 Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i 
samorządowych – roczne 3/9 Rok 1995 

i później

801 Rachunki niefinansowe według sektorów – kwartalne 85 dni Od 1 kw.
1999 r.

27 Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i 
samorządowych – kwartalne 85 dni Od 1 kw.

1999 r.

28 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – kwartalne 3 Od 1 kw.
2000 r.

Poprawka

2 Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i 
samorządowych – roczne

3/9 lub, przynajmniej w 
przypadku państw 

członkowskich należących 
do strefy euro, 85 dni i 82 

dni od 2017 r.

Rok 1995 
i później

801 Rachunki niefinansowe według sektorów – kwartalne

85 dni oraz, przynajmniej 
w przypadku państw 

członkowskich należących 
do strefy euro, 82 dni od 

2017 r.

Od 1 kw.
1999 r.

27 Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i 
samorządowych – kwartalne

85 dni oraz, przynajmniej 
w przypadku państw 

członkowskich należących 

Od 1 kw.
1999 r.
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do strefy euro, 82 dni od 
2017 r.

28 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – kwartalne

3 lub, przynajmniej w 
przypadku państw 

członkowskich należących 
do strefy euro, 85 dni i 82 

dni od 2017 r.

Od 1 kw.
2000 r.

Or. en

Uzasadnienie

EBC wystąpił o skrócenie terminu otrzymywania informacji na posiedzenia Rady 
Gubernatorów EBC.  Skrócenie terminów na opracowanie takich statystyk może jednak 
ujemnie wpłynąć na jakość informacji, szczególnie jeśli są one opracowywane w sposób 
zintegrowany. Umożliwienie dostarczania danych podstawowych wiązałoby się również ze 
znacznym dodatkowym obciążeniem finansowym. Jako że EBC potrzebuje tych informacji 
tylko w odniesieniu do krajów strefy euro, termin przekazywania danych dla innych państw 
członkowskich powinien pozostać bez zmian do czasu, aż możliwa będzie lepsza ocena 
korzyści wynikających z wcześniejszego przekazywania danych oraz skutków niższej 
wiarygodności i wyższych kosztów.


